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1. Introdução 
 
O tema objeto deste estudo é bastante conhecido e explorado em artigos de 

doutrina1, bem como em jurisprudência. Muito já se discutiu a respeito da natureza 
jurídica dos planos de stock options e sobre sua caracterização como remuneração para 
fins trabalhistas e previdenciários. Também há considerável produção doutrinária a 
respeito da dedutibilidade, para fins de imposto sobre a renda e contribuição social 
sobre o lucro, dos pagamentos baseados em ações, à luz das normas contábeis2 e 
fiscais3 que regem o tema. 

                                                
1 Vide: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Os Vários Caminhos da Lei n. 12.973 - Cuidados na sua Interpretação. In: Direito 
Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A - vol. 4. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2015. Sérgio André Rocha 
(coord.); BIFANO, Elidie Palma. Opção de Compra de Ações (Stock Options), Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) e Remuneração de Executivos: Aspectos Controversos. São Paulo, Editora Malheiros. In: Revista de Direito 
Tributário n. 118; QUIROGA, Roberto. BUENO, Maria Isabel Tostes da Costa. Questões Atinentes à Remuneração de 
Administradores: Bônus, Participação nos Lucros e Resultados e Stock Options. In: Grandes Questões Atuais do Direito 
Tributário. Volume 14. São Paulo: Editora Dialética, 2010. Valdir de Oliveira Rocha (Coord.); GALHARDO, Luciana 
Rosanova. BATISTA, Diego Alves Amaral Batista. Stock Options - Plano de Pagamento Baseado em Ações. São Paulo: 
Editora Dialética, 2015. In: Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). Volume 6. Roberto 
Quiroga Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes (Coords.): FREITAS, Rodrigo de. Contribuições Previdenciárias e os 
Ganhos de Administradores e Empregados Decorrentes de Stock Options Plan (SOP). São Paulo: Editora Dialética, 
2015. In: Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). Volume 6. Roberto Quiroga Mosquera 
e Alexsandro Broedel Lopes (Coords.); 
2 Vide por exemplo: GALDI, Fernando Caio; CARVALHO, L. Nelson. Remuneração em opções de ações: o SFAS 123 
revisado. In: Revista de Contabilidade e Finanças (online), vol. 17. São Paulo, 2006. Vide também, dentre: outros: 
SARTORELLI, Isabel Cristina. Stock Options. Um Ensaio Teórico. FEA-USP: Dissertação de mestrado. São Paulo, 2010. 
3 Lei n. 12973/2014. 
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Contudo não há grande produção doutrinária a respeito da tributação dos 

referidos planos na perspectiva do princípio da realização da renda, a despeito de se 
tratar de instituto cuja compreensão é fundamental para a solução de muitas 
controvérsias em torno da tributação dos planos de stock options4. 

 
É pertinente o estudo do tema nessa perspectiva, como forma de 

contribuição à coletânea que será inteiramente voltada ao estudo do princípio da 
realização da renda em matéria tributária, em merecida homenagem a Ricardo Mariz 
de Oliveira. 

 
Dedicar-se com afinco ao aprofundamento de um tema de imposto sobre a 

renda, a partir das normas que integram o ordenamento jurídico, interpretadas 
segundo as consagradas técnicas de hermenêutica e a jurisprudência, é sem dúvida a 
melhor forma de render-lhe homenagens. 

 
Vale ainda destacar que, por ocasião da elaboração da conclusão do 

presente estudo, foram divulgados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(CARF) os primeiros acórdãos específicos sobre a tributação dos planos de stock 
options na perspectiva do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas beneficiárias, 
o que também torna relevante o estudo do tema com esse foco em particular5. 

 
2. Breves considerações sobre os planos de stock options 
 
Objetivamente, pode-se definir os planos de stock options como contratos 

em que se estipulam determinadas condições para a aquisição e posterior alienação de 
ações (ou outros direitos) a preços predeterminados. 

 
Por meio deles, pessoas jurídicas oferecem a determinados colaboradores 

(empregados, diretores, conselheiros e até fornecedores) a oportunidade de adquirir 
ações, quotas ou equivalentes6, a um determinado preço e sob certas condições. 

                                                
4 Concomitantemente à conclusão deste artigo, foi publicado o livro Tributação da Renda nos Planos de Opção de 
Compra de Ações. PARO, Giácomo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. Lançamento em março de 2019. Trata-se de 
obra completa sobre o tema em matéria de tributação da renda, a qual aborda a maior parte dos temas objeto deste 
estudo. 
5 Trata-se dos acórdãos n. 2301-005.752, de 8.11.2018, e 2301-005.761, de 3.12.2018, todos publicados em 2019. 
6 É comum também o oferecimento de determinados direitos que, mesmo sem a natureza de ações ou quotas, 
conferem aos beneficiários/adquirentes direitos econômicos referenciados em ações ou quotas. Doravante serão 
feitas referências apenas a ações, pois para fins do presente estudo, tomamos o exemplo das opções de compra de 
ações propriamente ditas, para facilitar o aprofundamento dos temas pertinentes. 
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Esses preços e condições. geralmente vantajosos em relação ao mercado, 

podem conferir ganhos financeiros aos colaboradores, a depender de determinadas 
variáveis futuras de mercado. 

 
Esse tipo de negócio jurídico tem como objetivo reter profissionais 

qualificados e criar nesses colaboradores um sentimento de pertencimento à empresa, 
permitindo que eles de alguma forma participem dos resultados econômicos dela, caso 
optem por aderir aos programas. 

 
No Direito Privado, o contrato de opção é do tipo contrato preliminar, regido 

pelos arts. 462 a 466 do Código Civil7. A figura é presente desde o Direito Romano, 
quando era denominada pactum de contrahendo. Como lecionou Orlando Gomes, o 
contrato preliminar seria 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”8. 

 
Com a opção de compra de ações, estipulam-se condições a serem aplicadas 

na aquisição futura desses bens. 
 
O instituto específico da opção de compra de ações foi autorizado pela 

legislação societária art. 168, parágrafo 3°, da Lei n. 6.404/19769. Não constam, na 
referida lei, maiores requisitos ou condições para a negociação da opção de compra, 
salvo que haja limite de capital autorizado e aprovação da assembleia geral10. Parece 

                                                
7 Vide: Pontes de Miranda (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo LII. Edição 3. Rio 
de Janeiro: Editor Borsoi, 1972). Caio Mário da Silva Pereira (Op. cit.. p. 81/84), Orlando Gomes (GOMES, Orlando. 
Contratos. 10. edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. pp. 151/152), Serpa Lopes (LOPES, Miguel Maria de. 
Curso de Direito Civil. Vol. 3. 4. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1954. p. 77/78), Maria Helena Diniz. (DINIZ, 
Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. Vol. I. São Paulo: Editora Saraiva, 1993. pp. 257/258). Fabio 
Ulhoa Coelho (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. 3. vol. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2016. p. 96) e Flávio Tartuce (TARTUCE, Flávio. Direito Civil 3. 8. ed. São Paulo: Gen/Editora Método, 2013. p. 141). 
8 Op. cit. p. 149/150. 
9 "Art. 168 - O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma 
estatutária. (...) Parágrafo 3. 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". 
10 Vide a respeito: 
TAKATA, Marcos Shigueo. A ‘Nova’ Contabilidade Relativa às Stock Options - Sua Relação e Reflexo ou não no Direito 
Tributário. In: Controvérsias jurídico-contábeis. MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). 
2. vol., São Paulo, Dialética, 2011. pp. 151-182. MARCONDES, Daniel Gustavo Peixoto Orsini. Stock Options - 
Tributação no Brasil e nos Tratados Internacionais. In: Direito Tributário Atual n. 28. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 
SCHOUERI, Luis Eduardo. ZILVETI, Fernando Aurelio (Coords.). São Paulo, Dialética, 2012, pp. 24-42. 
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claro que a referida lei incorporou o instituto da opção tal como regulado no Direito 
Civil estabelecendo apenas condições relativas ao capital autorizado e à forma de 
aprovação pela sociedade. 

 
Uma vez observadas as condições da lei societária, quando esta for 

aplicável11, a estipulação de planos de stock options e suas condições estará 
fundamentada na liberdade de contratar, ou autonomia privada12, restando às partes 
razoável liberdade para a definição de suas cláusulas. 

 
Tendo em vista essa razoável liberdade, diversas modalidades de planos de 

stock options foram implementadas, sempre de acordo com a estrutura corporativa e a 
política de cada empresa13. A despeito dessa diversidade, é possível traçar algumas 
caraterísticas comuns em praticamente todos os planos. 

 
Para facilitar a abordagem que se pretende dar neste estudo, optou-se por 

tratar dos planos chamados convencionais (ou clássicos, ou em sentido estrito), regidos 
pela Lei n. 6404/76, até porque as premissas fundamentais firmadas, referentes à 
realização da renda, serão aplicáveis aos demais planos. 

 
Os principais elementos desses negócios são os seguintes: 
 
i) Prêmio: é o valor pago pelos beneficiários para fins de aquisição da 

opção de compra, isto é, para fins de aquisição do direito de adquirir 
futuramente as ações. O prêmio não está presente em todos os 
planos. Embora não seja indispensável para a caracterização de uma 
stock option, ele constitui elemento típico dos contratos de opções; 

 
ii) Preço de exercício: nos contratos firmados, estipula-se o valor a ser 

pago futuramente para fins de aquisição das ações. É o preço de 
exercício. A todo rigor, as ações devem ser efetivamente adquiridas 
pelo participante do plano, mediante pagamento do preço de 
exercício, se e quando ele assim desejar. Contudo, a prática 

                                                
11 Como já exposto, nada impede que outras sociedades também ofereçam planos semelhantes com suas quotas ou 
mesmo outras unidades que confiram direitos conversíveis em moeda aos beneficiários. 
12 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo 3. Campinas: Bookseller, 2000. Atualizado por 
Vislon Rodrigues Alves. pp. 72-73, 91. 
13 Sobre os diversos tipos de planos de stock options: LIBERTUCI, Elisalbeth 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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demonstra que alguns planos oferecem as ações sem qualquer preço 
de exercício, ou com preço ínfimo, vil, o que pode interferir na 
tributação, como será visto adiante; 

 
iii) Prazo de carência (vesting): trata-se de um período mínimo antes 

do qual não pode ser feita qualquer aquisição e que compreende o 
intervalo entre a concessão da opção e o momento a partir do qual 
pode ser realizado o exercício do direito de compra; 

 
iv) Vencimento da opção: termo final estipulado para o beneficiário 

exercer o direito de comprar as ações e após o qual o beneficiário 
perde o direito de compra, caso não o tenha exercido; 

 
v) Exercício da opção: é o ato em que o beneficiário do programa 

exercita o direito anteriormente conferido, adquirindo a propriedade 
das ações; 

 
vi) Lock up: embora não esteja presente em todos os planos, é 

característica marcante em muitos deles. Trata-se de um período, 
posterior ao exercício da opção de compra, em que o beneficiário fica 
impedido de vendê-las. Trata-se de cláusula que acrescenta um 
componente de risco ao negócio, eis que no período de lock up o valor 
de mercado das ações pode cair sensivelmente. 

 
Essas são as características básicas de um plano de stock options e que são 

relevantes para o presente estudo. A prática revela a existência de inúmeras variáveis 
dentro dessas características, devendo cada caso ser analisado à luz de suas 
peculiaridades. 

 
3. Irrelevância da natureza jurídica dos planos para a sua 

caracterização como renda tributável 
 
É controvertida a questão da definição da natureza jurídica dos planos de 

stock options. Considerável parcela da doutrina os entende como negócios jurídicos de 
cunho mercantil, afastando-os da natureza de contraprestação pelo trabalho, com ou 
sem vínculo empregatício.  

 



Artigos 

São Paulo / MARÇO 2020 

 

 
 
 

6 

A jurisprudência trabalhista, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, já 
se pronunciou em algumas ocasiões no sentido da natureza mercantil dos planos14, ao 
passo que a jurisprudência administrativa, no âmbito do CARF, vem os considerando 
como remuneração pelo trabalho para fins de incidência de contribuição previdenciária 
e imposto de renda na fonte15. 

 
Essa discussão, porém, não é determinante para as finalidades do presente 

estudo, pois, como se sabe, o imposto sobre a renda incide sobre quaisquer rendas 
tributáveis, independentemente de se tratar de verbas que decorram de negócio 
mercantil ou de contrato de trabalho. 

 

                                                
14 Vide nesse sentido: ED-ARR-2843-80.2011.5.02.0030 de 8.6.2016, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, da 8ª Turma, em cujo voto se verificam também transcrições de outras decisões: 
“(...) Embora a concessão das ações de incentivo seja oriunda do contrato de trabalho, o Empregado não possui 
garantia de obtenção de um valor determinado, tendo em vista as variações do mercado acionário, o que revela a 
natureza mercantil da vantagem. Com efeito, não há a correlação estabelecida pelo acórdão regional entre a 
prestação dos serviços e o ganho no resgate das ações, pois estão envolvidos fatores alheios à Empresa, relacionados 
à valorização das ações no mercado. Transcrevo precedentes desta Corte que afastaram a natureza salarial das 
“Stock Options”, gênero do qual são espécies as “Phantom Shares”, em razão do seu caráter eminentemente 
mercantil: ‘(...) Recurso de Revista da Reclamada. (...) 5. Plano de Ações. Stock Options. Integração. Não 
conhecimento. Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de trabalho, o 
trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo este ocorrer ou não, por consequência das variações 
do mercado acionário, consubstanciando-se em vantagem eminentemente mercantil. Dessa forma, o referido direito 
não se encontra atrelado à força laboral, pois não possui natureza de contraprestação, não havendo se falar, assim, 
em natureza salarial. Precedente. Recurso de revista de que não se conhece, (...) (RR-201000-02.2008.5.15.0140, 5ª 
Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 27.2.2015) Recurso de Revista. (...) Reflexos de 
Stock Options no FGTS e na Indenização Rescisória. Recurso de revista calcado em violação do art. 457 § 1º da CLT. 
Não há afronta à literalidade do art. 457 § 1º, da CLT a decisão regional que não reconheceu a natureza de abono ao 
benefício denominado stock options, uma vez que tal parcela por força tanto de cláusula do contrato de trabalho 
quanto de norma interna da empresa controladora do grupo econômico não tem natureza de comissão, 
porcentagem, gratificação ajustada, diária para viagem ou abono pago pelo empregador, mas de prêmio conferido 
aos empregados que se destacavam na empresa. Recurso de revista não conhecido. (...) (RR-122200-
69.2002.5.01.0039, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 31.1.2014) Recurso de 
Revista do Reclamante. (...) 4. Stock Options. O programa pelo qual o empregador oferta aos empregados o direito de 
compra de ações (previsto na Lei de Sociedades Anônimas, n. 6.404/76, art. 168, § 3º) não proporciona ao 
trabalhador uma vantagem de natureza jurídica salarial. Isso porque, embora a possibilidade de efetuar o negócio 
(compra e venda de ações) decorra do contrato de trabalho, o obreiro pode ou não auferir lucro, sujeitando-se às 
variações do mercado acionário, detendo o benefício natureza jurídica mercantil. O direito, portanto, não se vincula à 
força de trabalho, não detendo caráter contraprestativo, não se lhe podendo atribuir índole salarial. Recurso de 
revista não conhecido. (...) (RR-217800-35.2007.5.02.0033, 6ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, 
DEJT 3.12.2010)’ (...)”. 
15 Exemplificativamente, cite-se acórdão n. 9202-006.628, da 2ª ·Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 
21.3.2018, com a seguinte ementa: “(...) Opção de Compra de Ações. Stock Options. Fato Gerador de Imposto de 
Renda. Os pagamentos efetuados a funcionários, executivos e demais prestadores de serviço da empresa, por meio 
de opção de Compra de ações, caracterizam-se como remuneração, cabível, desta forma a incidência de 
contribuições sociais previdenciárias”. Caso Itaú-Unibanco. 
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A incidência do imposto sobre quaisquer rendas é uma das acepções do 
princípio da universalidade, positivado no parágrafo 2º, inciso II, do art. 153 da 
Constituição Federal16. Na visão de Ricardo Mariz de Oliveira17-18-19: 

 
“Universalidade diz respeito à totalidade dos elementos positivos e negativos 
que compõem um determinado patrimônio, bem como a totalidade dos fatores 
que atuam para aumentar e diminuir esse patrimônio num dado período de 
tempo, fixado por lei. 
 
(...) 
 
O princípio da universalidade exige que se tribute todo o aumento patrimonial 
ocorrido no período previsto em lei, por inteiro e em conjunto, sem fracioná-lo e 
novamente sem distinguir as espécies de rendas e proventos”. 

 
Delimitando o fato gerador do imposto, o art. 43 do Código Tributário 

Nacional (CTN) define como renda “o produto do capital, do trabalho ou da combinação 
de ambos” e proventos de qualquer natureza como “os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior” revelando a amplitude da incidência do imposto. 

 
O amplo escopo de incidência do imposto também constou no parágrafo 1º 

do artigo 43, introduzido pela Lei Complementar n. 104/2001, segundo o qual: “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”. 

 
Coerente e sistematicamente, o art. 3º da Lei n. 7.713/88, tratando da 

tributação de pessoas físicas, embora anterior à referida lei complementar, já previa em 
seu parágrafo 4º que: “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 

                                                
16 “Art. 153. (...) § 2. O imposto previsto no inciso III: I - será informado pelos critérios da generalidade, da 
universalidade e da progressividade, na forma da lei.(...)”. 
17 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Princípios Fundamentais do Imposto de Renda. In SCHOUERI, Luís Eduardo. ZILVETI, 
Fernando Aurelio (Coords.). Direito Tributário. Estudos em Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 
1998. p. 214-215. Vide também: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. p. 255-258. 
18 Ob. cit. Capítulo III, p. 215 a 274 
19 Vide ainda, no mesmo sentido. QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a renda. Requisitos para uma 
tributação constitucional. Rio de Janeiro: Forense. 2003. p. 99. 
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proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por 
qualquer forma e a qualquer título”. 

 
É irrelevante, portanto, a natureza mercantil ou laboral dos valores pagos 

em programas de stock options quando se discute sua tributação pelo Imposto de 
Renda. 

 
Não há dúvida de que os beneficiários dos planos em questão podem 

experimentar renda ou acréscimos patrimoniais tributáveis pelo imposto sobre a 
renda. 

 
Por outro lado, é necessário pontuar que o oferecimento de tais planos não 

pode ser qualificado, em hipótese alguma, como ato de doação, ou liberalidade, por 
parte das sociedades que o implementam. 

 
Sabe-se que as doações são transferências patrimoniais e que, na visão de 

abalizada doutrina, inclusive a de Ricardo Mariz de Oliveira20, implicam aumento 
patrimonial aos beneficiários, sem contudo, estarem compreendidos na competência da 
União Federal para tributar renda e proventos de qualquer natureza, devendo ser 
tributados pelos Estados na competência que possuem para impor exações sobre 
doações. 

 
Os planos em questão não possuem a caraterística essencial das doações, 

que é a liberalidade21, o ato de graça, em favor do donatário. As stock options são 
oferecidas dentro de um contexto empresarial, em que se busca incentivar a 
permanência do colaborador na empresa, estimulando-se a criação de um sentimento 
de pertencimento do beneficiário em relação à empresa. Esse estímulo evidentemente 
visa a atender aos interesses da empresa como um todo, mediante a obtenção de 
retorno, com a melhora na qualidade dos serviços prestados e dos resultados gerais, o 
que afasta tal negócio das doações. 

 
Em suma, os ganhos provenientes dos planos em questão são passíveis de 

tributação pelo imposto de renda. Quanto a isso não há dúvida. 
 

                                                
20 Esse entendimento é manifestando em muitas obras, destacando-se a principal: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 
Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2009. pp. 144-170. 
21 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. 3, São Paulo: Forense, 1999, p.152. 
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4. Possíveis controvérsias no Imposto de Renda: o momento da 
ocorrência do fato gerador e o valor tributável 

 
Algumas dúvidas surgem quando se discute o momento em que os 

benefícios decorrentes dos planos de stock options devem ser tributados pelo imposto 
de renda. Dúvidas também se apresentam quando se discute qual seria a base de 
cálculo do tributo devido. 

 
Esse é o ponto de conexão entre os referidos planos e o princípio da 

realização da renda, objeto do presente estudo22. 
 
Tendo em vista as características dos planos de stock options, alguns eventos 

em tese podem ser considerados como críticos para fins de incidência do imposto de 
renda, quais sejam: 

 
i) a concessão, pela empresa, ao beneficiário, da opção de compra das 

ações; em tese, o simples fato de ser contemplado com as opções 
poderia representar acréscimo patrimonial tributável, o qual 
corresponderia ao valor da própria opção de compra (não das ações); 

 
ii) o cumprimento do prazo de carência (vesting), a partir do qual o 

beneficiário adquire plenamente o direito de compra das ações; trata-
se de variação da ideia contemplada no item anterior, com o tempero 
de que, após o vesting, o direito correspondente à opção estaria plena 
e definitivamente adquirido pelo beneficiário; 

 
iii) o efetivo exercício da opção, pelo beneficiário, mediante pagamento 

de preço, com desconto em relação ao valor de mercado das ações; o 
Fisco Federal tem sustentado que esse desconto é rendimento 
tributável, alegando que, nesse momento, o beneficiário experimenta 

                                                
22 Outro tema de grande interesse na área do imposto sobre a renda é o regime aplicável para efeito de tributação 
pelo imposto de renda. Discute-se, na perspectiva da pessoa física, se o regime aplicável é o de ganho de capital ou 
carnê-leão. A aplicação de um ou outro regime varia de acordo com as características do plano, especialmente se o 
beneficiário incorre em custo para a aquisição das opções e/ou ações. Considerando o escopo do presente estudo, 
essas questões não serão abordadas, recomendando-se a consulta a artigo anterior, de nossa autoria, em conjunto 
com Fernando Mariz Masagão e Paulo Coviello Filho, de onde, aliás, muitos elementos foram extraídos para a 
elaboração do presente trabalho: FAJERSZTAJN, Bruno; MASAGÃO, Fernando Mariz; COVIELLO FILHO, Paulo. As 
implicações fiscais dos planos de outorga de opções (Stock Options). Um panorama geral. In: SANTOS. Ramon 
Tomazela (Coord.). Estudos de Direito Tributário. 40 anos de Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. São 
Paulo: 2018. pp. 135-188. 
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ganho efetivo, correspondente à diferença entre o valor de aquisição 
das ações e o valor delas no mercado; 

 
iv) o efetivo exercício da opção, sem o pagamento de qualquer preço por 

parte do beneficiário; nesse caso, cogita-se o auferimento de renda 
correspondente ao valor mercado das ações no momento do 
exercício, tendo em vista o ingresso das ações no patrimônio do 
beneficiário sem qualquer custo; 

 
v) a alienação das ações, depois de efetivamente adquiridas, com ou sem 

custo; nesse caso, não há dúvida de que, realmente, o beneficiário do 
programa aufere renda tributável se vendê-las com ganho23. 

 
O regime de tributação aplicável em cada uma dessas variáveis (carnê-leão 

ou ganho de capital) também configura tema passível de discussão, mas não será 
abordado neste estudo, cujo foco é o princípio da realização da renda. 

 
Ver-se-á a seguir que o princípio da realização da renda fornece subsídios 

valiosos para a definição do momento da ocorrência do fato gerador do Imposto de 
Renda. 

 
5. Princípio da realização da renda 
 
O princípio da realização da renda, como informador da tributação, não está 

expresso em qualquer disposição constitucional ou legal, sendo produto de construção 
doutrinária. 

 
Numa perspectiva mais abrangente, a realização da renda tem sido estudada 

como forma de concretização do ideal de justiça na tributação, a partir da capacidade 
contributiva e da igualdade. 

 
Considerando-se que, em uma sociedade justa e igualitária cada indivíduo 

deve contribuir com as despesas estatais na medida de sua riqueza, a identificação e 
quantificação dessa riqueza torna-se tarefa de fundamental importância. 

 

                                                
23 Não se afasta a possibilidade de o beneficiário experimentar perdas nessa alienação, caso venda ações por valor 
inferior ao de aquisição. 
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Por outro lado, dentre os índices de capacidade contributiva passíveis de 
tributação, a renda é daqueles que com maior precisão identifica a riqueza para fins de 
distribuição do ônus tributário entre contribuintes. Em outras palavras, a renda é um 
indicador eficiente de capacidade contributiva, o que propicia em princípio uma 
tributação justa e igualitária. 

 
Contudo, para que a tributação da renda cumpra essa função de forma 

adequada, é necessário conferir segurança e precisão na identificação e na 
quantificação da renda tributável, sob pena de total frustração desses objetivos. 

 
Uma tributação justa e igualitária, na medida das capacidades contributivas 

de cada membro da sociedade, pressupõe que apenas a renda plena, definitiva, 
realizada seja passível de tributação. 

 
Assim, a realização da renda surge numa primeira perspectiva justamente 

nesse contexto, como um pressuposto da tributação justa, ideal, das manifestações de 
capacidade contributiva. 

 
De fato, apenas a renda efetivamente realizada, disponível, manifestada de 

forma plena e definitiva, poderá ser índice capaz de medir de forma precisa a riqueza 
tributável. 

 
Consequentemente, as manifestações de riqueza potencial, latente, ou 

passíveis de desfazimento, ou ainda das quais o contribuinte não possa dispor, se forem 
objeto de tributação, obrigarão contribuintes a dividir com a sociedade riqueza que 
ainda não possuem e que podem nunca vir a possuir. 

 
A tributação da renda não realizada pode resultar em ofensa à igualdade, na 

medida em que pode considerar como estando em níveis semelhantes de capacidade 
contributiva - e portanto tributar de forma equivalente - contribuintes cuja renda é 
meramente potencial e contribuintes cuja renda já está definitivamente realizada. 

 
Em estudo sobre o tema, Klaus Tipke24 vincula a ideia de tributação da 

renda disponível com o princípio da capacidade contributiva, pontuando que: 
 

                                                
24 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e o Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: Malheiros, 
2002, pp. 30-31. 
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“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 princípio da capacidade contributiva significa: todos devem 
pagar impostos segundo o montante da renda disponível para o pagamento de 
impostos”. 

 
Nessa ordem de ideias, a tributação da renda deve ter como pressuposto a 

sua realização, a fim de que o contribuinte possa dividir com o Estado a riqueza 
manifestada de forma plena e já adquirida. 

 
Aplicando tais preceitos, Alcides Jorge Costa sustenta não ser possível a 

tributação da renda “virtual”, justamente porque esta ainda está pendente, não 
realizada, mesmo que com potencial concreto de realização25. 

 
A tributação em tais circunstâncias, além de injusta e desigual, ainda 

obrigaria o contribuinte sacrificar seu patrimônio para fazer frente ao pagamento dos 
tributos. Veja-se que a tributação da renda não realizada impede que o contribuinte se 
valha dela para suportar o ônus tributário dela decorrente, obrigando-o a buscar em 
seu patrimônio os recursos para o pagamento do tributo. 

 
Contudo, o princípio da capacidade contributiva recomenda que o tributo a 

ser recolhido seja custeado por meio de sua própria materialidade, o que jamais 
ocorreria se a renda ainda não realizada pudesse ser tributada26-27. 

 
Bulhões Pedreira28 e Henry Tilbery29, dentre outros, sustentam que a 

tributação da renda deve ocorrer apenas após a sua realização efetiva, a fim de que o 
contribuinte possa arcar com o ônus tributário com a riqueza dela decorrente, sem a 
obrigação de sacrificar seu patrimônio para arcar com o tributo. 
                                                
25 COSTA. Alcides Jorge. Imposto sobre a Renda: A Aquisição da Disponibilidade Jurídica ou Econômica Como Seu 
Faro Gerador. Limite de Sua Incidência. Anais das XI Jornadas do Instituto Latino Americano de Direito Tributário. 
In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (coord.). Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa. São 
Paulo: IBDT, 2017. p. 233. 
26 OLIVEIRA. Ricardo Mariz de. Breves considerações sobre: o significado da disponibilidade da renda na formação 
do fato gerador do imposto de renda. In: Revista do Superior Tribunal de Justiça n. 242. Direito Tributário. Primeira 
Seção do STJ, ano 28. 
27 SANTOS. Ramon Tomazela. O Regime de Tributação dos Lucros Auferidos no Exterior na Lei n. 12973/2014. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris. 2017. p. 38. 
28 PEDREIRA , José Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda – Pessoa Jurídica. Rio de Janeiro: Adcoas-Justec, 1979. p. 
120-121 
29 TILBERY, Henry. Direito Tributário 3. São Paulo: Bushatsky. 1975. p. 92. 
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Na mesma toada, Fernando Zilveti30 sustenta, com base no princípio da 

capacidade contributiva, que o imposto de renda somente pode ser custeado com 
riqueza nova. 

 
Vale ainda transcrever passagem do estudo de Victor Borges Polizelli31 a 

respeito do tema, a qual sintetiza bem as ideias acima descritas: 
 

"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". 

 
Registre-se, ademais, que o princípio da realização da renda também se 

presta a conferir segurança jurídica à tributação, na medida em que sua aplicação 
impõe a tributação de situações plenas, sobre as quais não pairam dúvidas. A tributação 
após a efetiva realização evita controvérsias em torno da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária ou ainda sobre a respectiva base de cálculo. 

 
Analisando o tema na perspectiva da tributação da renda no Brasil, verifica-

se que a realização não se encontra entre os princípios informadores do imposto de 
renda, enumerados no parágrafo 2º, inciso I, do art. 153 da Constituição, que são a 
universalidade, a generalidade, e a progressividade. 

 
Ainda assim, o princípio da realização da renda assume estatura 

constitucional, dado que sua aplicação busca concretizar direitos fundamentais, como a 
igualdade e a justiça, e decorre do princípio da capacidade contributiva. 

 
Além disso, não se deve perder de vista que a realização é elemento que se 

presta a identificar a própria materialidade do imposto de renda, a qual é sem dúvida 
de índole constitucional. 

 

                                                
30 ZILVETI, Fernando Aurelio. O Princípio da Realização da Renda. In: Direito Tributário – Homenagem a Alcides Jorge 
Costa. Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 297. 
31 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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É conhecida e antiga a controvérsia em torno da existência ou não de um 
conceito de renda na Constituição Federal. Há posições no sentido de que a renda seria 
um tipo aberto, a ser concretizado por lei complementar, assim como existem 
manifestações contundentes de que renda seria um conceito, fechado, já passível de 
definição na Constituição32. 

 
A par dos debates em torno desse tema, é consensual a ideia de que a 

tributação da renda requer o atendimento de alguns pressupostos básicos, dentre eles, 
a existência de um acréscimo efetivo ao patrimônio do contribuinte. Essa efetividade 
consiste, justamente, na realização da renda. 

 
Trata-se, portanto, de um dos elementos nucleares da definição de renda, 

juntamente com princípios expressos na Constituição como a universalidade, 
generalidade, progressividade, e outros implícitos, como a periodicidade33. 

 
Para Ricardo Mariz de Oliveira, a realização da renda está no núcleo da 

hipótese de incidência desse imposto e possui relação com o momento a partir do qual 
a renda pode ser tributada34. Segundo o autor35: 

 
“(...) Além da consideração do aspecto terminológico, a segunda consideração 
suscitada pela expressão ‘realização da renda’ diz respeito à própria essência 
do conceito, na sua possível intromissão com o fato gerador do imposto de 
renda, seja quanto ao respectivo núcleo, seja quanto ao seu elemento temporal. 
 
Neste sentido, a realização da renda confunde-se com a aquisição de 
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de provendo de qualquer 
natureza, pois essa aquisição marca o instante a partir do qual há acréscimo 
patrimonial e o imposto passa a ser exigido (...). 

                                                
32 Luís Eduardo Schoueri não vê no texto constitucional uma definição do conceito de renda, baseando sua posição 
no fato de que existem inúmeras definições para renda, em termos jurídicos ou econômicos, não tendo a 
Constituição dado sinais de qual deles teria adotado. (SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem 
da Disponibilidade Jurídica para a Disponibilidade Econômica. In: MOSQUERA, Roberto Q. e LOPES, Alexandro B. 
(Coords.) Controvérsias Jurídico-contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. p. 245).Já 
Humberto Ávila sustenta que a interpretação sistemática do ordenamento permite ao intérprete extrair um conceito 
de renda implícito na Constituição. Baseando-se nos princípios da dignidade humana, proteção à propriedade e da 
liberdade, igualdade capacidade contributiva, bem como a partir do que o autor chama de delimitação positiva e 
negativa do conceito de renda, o Ávila conclui ser o conceito de renda: “produto líquido (receitas menos despesas 
necessárias à manutenção da fonte produtora ou da existência digna do contribuinte) calculado durante o período de 
um ano”. (ÁVILA, Humberto. Conceito de Renda e Compensação de Prejuízos Fiscais. São Paulo: Malheiros, 2011). 
33 Vide nesse sentido: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. p. 250-268. 
34 OLIVEIRA. Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 369. 
35 OLIVEIRA. Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 372. 
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Realmente, quando se fala em ‘realização da renda’, como conceito que deva 
ser informador do fato gerador do imposto de renda, se está falando no 
momento a partir de quando existe renda consumada, que possa ser usada e, 
portanto, o momento desde o qual ela possa ser tributada (...)”. 

 
Noutra perspectiva, a realização da renda vem sendo analisada como um 

princípio informador da tributação pelo imposto de renda. Como tal, seria um 
mandamento de otimização, um vetor, destinado ao legislador e ao aplicador do 
Direito, a ser observado e aplicado, o máximo possível, na formulação de normas gerais 
e concretas36. 

 
Nesse contexto, a realização consistiria em recomendar que o intérprete, 

aplicador e o legislador considerem a renda tributável quando estiverem concluídos os 
eventos que a materializam e esses puderem ser considerados permanentes. 

 
Segundo Victor Borges Polizelli37: 
 

“em termos teóricos, é possível afirmar que o princípio da realização é uma 
diretriz geral de alocação temporal de ingressos (receitas) e egressos 
(despesas), que procura atribuir tais elementos ao período-base em que são 
verificados os fatos substanciais que os geraram (condição de materialidade) 
sempre e quando exista um certo grau de objetividade na sua mensuração 
(condição de objetividade) e segurança na sua concreção (condição de 
prudência)”. 

 
Em suma, a realização pode ser entendida como elemento essencial 

indispensável e próprio da materialidade do imposto de renda, sendo corolário dos 
princípios da capacidade contributiva e igualdade. Mas a realização da renda também 
pode ser estudada na perspectiva de um princípio informador do respectivo imposto, o 
qual irá orientar o legislador a identificar o momento da ocorrência do fato gerador. 

 

                                                
36 Sobre as diferenças entre princípios e regras, vide: ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – Da Definição à 
Aplicação dos Princípios Jurídicos. 7 ed. São Paulo: Malheiros. 2007. Vide também: CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almeida, 2003.pp. 1159-1187. Ou ainda: sobre princípio, 
sobre princípios, regras e postulados: ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. 
pp. 39-44. 
37 POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda – Reconhecimento de Receitas e Despesas para fins 
do IRPJ. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 157. 
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Ver-se-á, a seguir, que o Código Tributário Nacional (CTN) e a legislação 
ordinária positivaram o princípio da realização da renda para fins de definir o 
momento da ocorrência do fato gerador desse imposto. 

 
Sem prejuízo, ver-se-á que o princípio da realização da renda consiste em 

poderosa ferramenta do intérprete na identificação da ocorrência do fato gerador em 
diversos casos concretos, como o dos planos de stock options. 

 
5.1. Realização da renda como elemento que diferencia o acréscimo 

da mera valorização patrimonial 
 
A realização da renda evidencia o momento em que a mera valorização de 

bens, tributável pelos impostos que recaem sobre o patrimônio, passa a representar 
acréscimo patrimonial, tributável pelo imposto de renda. 

 
A União possui competência para tributar a renda e proventos de qualquer 

natureza, sendo que tais signos vêm sendo associados à ideia de acréscimo patrimonial. 
 
Sobre o assunto, é válida a transcrição do acórdão proferido por ocasião do 

julgamento do recurso extraordinário n. 89791-RJ, da 1ª Turma do Supremo Tribunal 
Federal38, que, a despeito de ser dado de 3.10.1978, contém manifestação eloquente: 

 
“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.” 

 
Reconhecer que a renda é acréscimo patrimonial é relevante para se 

estabelecer que o imposto de renda é um tributo que incide sobre o acréscimo, o 
aumento, do patrimônio e não sobre o patrimônio em si. 

 
O patrimônio é sem dúvida um signo presuntivo de riqueza, configurando-se 

como manifestação da capacidade contributiva passível de tributação. Sua valorização 
pode ser tributada por outros tributos, como, por exemplo, o incidente sobre a 
propriedade territorial rural, também de competência da União, ou ainda incidente 
sobre a propriedade territorial urbana, de competência dos Municípios. 

 

                                                
38 Revista Trimestral de Jurisprudência n.96, p. 781. 
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A tributação do patrimônio, logicamente, não se confunde com a tributação 
da renda, que representa acréscimo patrimonial, um aumento de patrimônio. 

 
A própria Constituição reconhece a diferença entre a tributação da renda e 

do patrimônio, ao tratá-las como figuras distintas em dispositivos que regulam as 
limitações ao poder de tributar. Com efeito, o art. 150, inciso VI, “c”, impede que a 
tributação recaia sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. Os parágrafos 
2º, 3º e 4º seguem esse mesmo padrão, revelando de forma inconteste que renda e 
patrimônio são signos de riqueza distintos para fins de tributação. 

 
Como exposto, a valorização do patrimônio pode e deve ser tributada pelos 

tributos que incidem sobre o patrimônio e que possuem como base de cálculo o valor 
de mercado dos bens tributáveis. 

 
A mera valorização, contudo, não pode ensejar a tributação da renda, pois 

tal valorização, por si só, não representa acréscimo patrimonial. Este ocorrerá apenas e 
tão somente quando a renda estiver realizada, por exemplo, quando ocorrer a alienação 
dos bens objeto de avaliação. Daí se concluir que a realização é elemento que diferencia 
a valorização do acréscimo patrimonial39. 

 
6. A realização da renda positivada no CTN 
 
Verificou-se no tópico anterior que a realização é parte integrante do núcleo 

que perfaz a materialidade do imposto sobre a renda, sendo ainda critério válido para a 
segregação do acréscimo patrimonial da mera valorização do patrimônio. 

 
Assumindo-se tal premissa, caberia ao CTN apenas evidenciar o fenômeno 

ao delinear o fato gerador do imposto de renda, no exercício da competência que lhe foi 
conferida pelo art. 146, inciso III, "b", da Constituição Federal. 

 

                                                
39 Vide a respeito: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. A incógnita da disponibilidade econômica da renda. In: ZILVETI. 
Fernando Aurelio (Coord.), Revista de Direito Tributário Atual n. 38, São Paulo: IBDT. 2017. pp. 288-289. 
No mesmo sentido; SILVA. Fabiana Carsoni Alves Fernandes. A tributação da renda na cessão gratuita de uso de 
imóveis, prevista no art. 23, inciso VI, da Lei n. 4506/64: Renda Imputada ou cláusula especial antiabuso? In: 
ZILVETI, Fernando Aurelio (Coord.). Revista de Direito Tributário Atual n. 39. São Paulo: IBDT, 2018. p. 150. 
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De outra parte, também se verificou haver posicionamento no sentido de 
que a realização da renda seria um princípio informador da tributação em geral e 
especialmente do imposto sobre a renda. 

 
Nesse caso, caberia ao CTN definir o fato gerador do imposto sobre a renda 

levando em conta o princípio da realização, sopesando-o com os demais princípios que 
regem a tributação. 

 
Seja como for, fato é que o CTN positivou o princípio da realização da renda 

no art. 43. E o fez, como será demonstrado, de forma satisfatória, sem conflitar com 
qualquer das premissas doutrinárias acima estabelecidas. 

 
Segundo o Código: 
 

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica: 
 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 
 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”. (g.n.) 

 
Como se pode depreender da leitura do dispositivo, além de definir os 

conceitos de renda e proveitos de qualquer natureza, o CTN positivou o princípio da 
realização ao incluir, na definição do fato gerador do imposto de renda, referência à 
“aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica”. 

 
Segundo o art. 43, não basta haver renda ou proventos de qualquer 

natureza, sendo necessário haver a sua realização, o que ocorre mediante a aquisição 
de disponibilidade econômica ou jurídica. 

 
Rubens Gomes de Sousa já relacionava em seus pareceres os conceitos de 

“disponibilidade econômica” e “disponibilidade jurídica” à realização da renda, embora 
relacionando a realização especificamente à disponibilidade econômica40.· 

 
                                                
40 Neste sentido, veja-se SOUSA, Rubens Gomes de. A Evolução do Conceito de Rendimento Tributável. In: Revista de 
Direito Público n. 14, p. 339; também Pareceres – 1 – Imposto de Renda; São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 70. 
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Mais recentemente, Victor Borges Polizelli pontuou em obra dedicada ao 
tema que, no art. 43, “(...) a expressão aquisição de disponibilidade alude ao princípio 
da realização (...)”41-42. 

 
Sendo o princípio da realização da renda fundado na capacidade 

contributiva, como já abordado, é válido afirmar que o conceito de disponibilidade da 
renda significa a própria capacidade contributiva positivada no CTN em matéria 
imposto de renda 43. 

 
Resta abordar em breves notas o que se deve compreender por “aquisição 

de disponibilidade econômica ou jurídica”. 
 
Na visão de Ricardo Mariz de Oliveira, a disponibilidade jurídica é expressão 

cunhada de acordo com a visão do patrimônio como universalidade jurídica e exprime 
a incorporação definitiva de um direito ao patrimônio. Para o autor, a disponibilidade 
econômica de que trata o art. 43 autoriza a tributação de outros fatos econômicos que 
se agregam ao patrimônio e que não são protegidos pelo Direito ou que sejam a ele 
contrários (renda proveniente de jogos de azar por exemplo)44. 

 
A visão não é unânime na doutrina, especialmente no que tange ao conceito 

de disponibilidade econômica. Há corrente no sentido de que a disponibilidade 
econômica equivaleria a disponibilidade financeira, o que aludiria ao regime de caixa45. 
Mas também há autorizadas vozes no sentido de que a disponibilidade econômica 
representaria autorização para a tributação da renda segundo uma aproximação 
econômica, isto é, independentemente da substância ou forma jurídica, devendo-se 

                                                
41 POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda – Reconhecimento de Receitas e Despesas para Fins de 
IRPJ. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 189. 
42 Na mesma linha: SCHOUERI, Luís Eduardo. Comentando texto de Alcides Jorge Costa para as XI Jornadas do 
Instituto Latino-americano de Direito Tributário, de 1982. In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas. 
In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (Coord.). Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa. São 
Paulo: IBDT, 2017. p. 238. 
43 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. In: Revista do Superior Tribunal de Justiça, n. 242. Direito 
Tributário, Primeira Seção do STJ, ano 28. p. 645. 
44 Vide: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Princípios Fundamentais do Imposto de Renda. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; 
ZILVETI, Fernando Aurelio (Coords.). Direito Tributário. Estudos em Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: 
Dialética, 1998. 
Vide ainda na mesma linha: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008, pp. 203-211, 299-320. 
45 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda – Pessoa Jurídica. Rio de Janeiro: Adcoas-Juste, 1979. pp. 
195-200. 
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entender como tal qualquer manifestação de renda, jurídica ou não, desde que 
disponível46. 

 
Também quanto a esse ponto, é possível encontrar um denominador comum 

entre as diferentes visões, eis que, para qualquer uma delas, o fato gerador do imposto, 
tal como definido no art. 43, pressupõe a aquisição de disponibilidade. Seja econômica 
ou jurídica, é sempre necessária a aquisição da disponibilidade. 

 
Disponibilidade é a capacidade de se poder dispor da renda, de poder usá-la, 

de se lançar mão dela ou de se valer dela47-48. O contribuinte então deve poder dispor 
da renda para que ela seja considerada tributável nos termos do art. 43 do CTN. 

 
Vale lembrar que a disposição é um dos atributos do direito de propriedade, 

como prevê o Código Civil em seu art. 1228, segundo o qual “O proprietário tem a 
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa (...)”. A disponibilidade se dá quando se pode 
justamente dispor da coisa, no sentido de vendê-la, doá-la, arrendá-la, enfim, fazer dela 
o que bem se entender. 

 
A contrário senso, a renda não disponível, a qual não possa ser utilizada, da 

qual não se possa lançar mão, não poderá ser tributada pelo imposto de renda. 
 
Não se confunda disponibilidade com regime de caixa, eis que este último 

pressupõe a efetiva liquidação financeira de uma operação, além de outras formas de 
pagamento, ao passo que a disponibilidade, a todo rigor, pode ocorrer antes desse 
momento. 

 
Realmente, determinada renda pode estar disponível ao seu titular pela 

aquisição do direito a ela e pela sua livre disposição, hipótese em que o contribuinte, 
                                                
46 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a Disponibilidade 
Econômica. In: MOSQUERA, Roberto Q. e LOPES, Alexandro B. (Coords.) Controvérsias Jurídico-Contábeis 
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. pp. 246-253. Vide ainda: SCHOUERI. Luís Eduardo. 
Comentando texto de Alcides Jorge Costa para as XI Jornadas do Instituto Latino-americano de Direito Tributário, de 
1982. In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de: COSTA, Sérgio de 
Freitas (Coords.). Diálogos Póstumos com Alcides Jorge Costa. São Paulo: IBDT, 2017, p. 237. 
47 Sobre o tema, citando Alcides Jorge Costa e Luciano da Silva Amaro, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, 
Guilherme. Imposto de Renda sobre Variação Cambial de Recursos Repatriados no âmbito do RERCT. In: ZILVETI, 
Fernando Aurelio (Editor). Revista de Direito Tributário Atual n. 39. São Paulo: IBDT, 2018. p. 281-282. 
48 Vide ainda: COSTA, Alcides Jorge. Imposto Sobre a Renda: A Aquisição da Disponibilidade Jurídica ou Econômica 
Como Seu Fato Gerador. Limite da Sua Incidência. Relatório Geral nas XI Jornadas do Instituto Latino-americano de 
Direito Tributário, 1982. In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (Coords.). Diálogos Póstumos com 
Alcides Jorge Costa. São Paulo: IBDT, 2017. p. 233. 
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mesmo sem os recursos dela provenientes em caixa, poderá utilizá-la por outros meios, 
como por exemplo para dação em pagamento de outras dívidas ou para o oferecimento 
de garantias, dentre outros. 

 
Veja-se ainda que o CTN se valeu da expressão “aquisição” para qualificar a 

disponibilidade da renda. Nesse contexto, não seria qualquer disponibilidade 
econômica ou jurídica que desencadearia a ocorrência do fato gerador do imposto, mas 
sim aquela adquirida. 

 
Aquisição é termo jurídico, geralmente empregado para exprimir o 

fenômeno de incorporação de determinado direito ao patrimônio do seu titular. 
Adquirir significa passar a ser proprietário de algo, ou titular de um direito. 

 
No Código Civil, as expressões “aquisição” e suas variações (adquirente, 

adquirido, dentre outras) são utilizadas em diversas passagens justamente nesse 
sentido. Com efeito, o art. 125 trata da “aquisição” de direitos apenas após o 
implemento de condições suspensivas. O art. 131, ao tratar do instituto do termo em 
negócios jurídicos, dispõe que ele suspende o exercício, mas não a “aquisição” de 
direitos. Igualmente, o art. 136 dispõe que o encargo não suspende a “aquisição”, nem o 
exercício do direito. O art. 303 trata do “adquirente” de imóvel hipotecado, isto é, 
aquele que passa a ser proprietário. Os arts. 1204, 1205 e l208 tratam das formas de 
“aquisição” da posse, isto é, de quando ela passa ser um direito para o seu titular. Esses 
são apenas alguns exemplos que revelam o sentido jurídico da expressão “aquisição” 
sempre na linha de incorporação de um direito ao patrimônio do seu titular. 

 
Aquisição também é utilizada como sinônimo de negócio jurídico em que 

determinado sujeito passa a ser proprietário de algo. Assim, o art. 445 trata da 
decadência do direito do “adquirente” de imóveis de reclamar vícios redibitórios. E os 
arts. 507 e 509 tratam dos “adquirentes” nos contratos de compra e venda e 
retrovenda. 

 
Na legislação tributária, o art. 20 do Decreto-lei n. 1598/77, em sua redação 

original e também na redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.973/2014, trata de 
"aquisição" de participação societária sujeita ao método da equivalência patrimonial, 
referindo-se aos atos jurídicos em que determinada empresa passa a ser proprietária 
de participação em outra. 
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Em suma, o emprego da expressão “aquisição” no art. 43 do CTN não pode 
ser desconsiderado. Ele revela que a renda, para ser tributada, pressupõe 
disponibilidade e, mais do que isso, aquisição de disponibilidade, revelando que a 
disponibilidade deve ser efetiva. 

 
O termo aquisição também é utilizado juridicamente para qualificar direitos 

plenos, que não podem ser prejudicados nem mesmo por lei nova. De fato, a 
Constituição protege no art. 5°, inciso XXXVI, o direito adquirido o que revela o sentido 
de estabilidade e certeza da expressão. 

 
O termo aquisição, qualificando a disponibilidade da renda, também conduz 

à ideia de necessidade de que a ocorrência do fato gerador do imposto de renda 
pressupõe troca com o mercado, isto é, a prática de negócios com terceiros49. 

 
Em suma, a expressão “aquisição” é mais um elemento que confirma a 

indiscutível positivação, bem como o conteúdo, do princípio da realização da renda no 
CTN. 

 
7. A opção do legislador ordinário: regime de caixa para fins de 

imposto de renda devido pelas pessoas físicas 
 
Viu-se nos itens precedentes que a realização da renda pressupõe a sua 

efetiva concretização, de forma plena e definitiva, e que o princípio foi positivado no 
CTN no art. 43, que definhe o fato gerador do imposto de renda como sendo a aquisição 
da disponibilidade de renda. 

 
Viu-se também que a aquisição da disponibilidade da renda é algo distinto e 

que precede a efetiva liquidação financeira (caixa) de uma operação, de modo que esta 
não é requisito indispensável à tributação. 

 
Contudo, isso não impede que a legislação ordinária preveja, em 

determinadas situações e por razões diversas, como de política fiscal ou 
praticabilidade, que a tributação ocorra pelo regime de caixa. 

 

                                                
49 SANTOS, Ramon Tomazela. O Regime de Tributação dos Lucros Auferidos no Exterior na Lei n. 12973/2014. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 37. 
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Nesse caso, a tributação ocorrerá apenas após a liquidação financeira das 
operações, quando os recursos correspondentes ingressarem no caixa do contribuinte, 
ou quando ocorrer o pagamento da renda por meio de outras modalidades que não 
contemplam ingresso financeiro, como a compensação, a dação em pagamento, dentre 
outros. 

 
O regime de caixa contrapõe-se ao chamado regime de competência, 

geralmente aplicável para fins tributários para as pessoas jurídicas, e segundo o qual os 
aumentos patrimoniais (receitas) são reconhecidos quando há aquisição do 
correspondente direito, independentemente de pagamento50. Na perspectiva dos 
aumentos patrimoniais, o regime de caixa define como evento para fins de tributação o 
recebimento efetivo, pela liquidação financeira da operação. 

 
Vale reafirmar que o regime de caixa não pressupõe apenas ingresso de 

recursos financeiros em caixa, sendo aplicável a qualquer modalidade de extinção de 
obrigações. 

 
A despeito de não ser mandatório, o regime de caixa é uma opção do 

legislador dotada de elevado grau de justiça, pois condiciona a tributação ao acesso 
efetivo dos contribuintes aos recursos decorrentes da renda tributável. 

 
O regime de caixa representa a forma mais plena de aplicação da ideia, já 

exposta neste estudo, baseada no princípio da capacidade contributiva, segundo a qual 
os tributos devem ser custeados com o produto de sua própria materialidade. De fato, 
uma vez liquidada financeiramente a operação, uma parte dos recursos poderá ser 
destinada ao pagamento do tributo, sem qualquer necessidade de disposição do 
restante do patrimônio do contribuinte. 

 
Note-se que o regime de caixa reduz significativamente as discussões em 

torno do momento da aquisição da disponibilidade da renda, prestigiando a segurança 
jurídica. 

                                                
50 Sobre o tema, são esclarecedoras as seguintes considerações da Coordenação do Sistema de Tributação (COSIT) da 
Receita Federal do Brasil, extraídas da Solução de Consulta n. 1, de 11.2.2016: “(...) 15. O regime de competência está 
relacionado à contabilização de receitas e despesas segundo o seu fato gerador, ou seja, o evento que faz nascer o 
direito ou a obrigação respectiva (...)”. Essa solução de consulta reafirmou, mesmo após a introdução dos novos 
padrões contábeis de acordo com as regras internacionais, o entendimento já consagrado sobre o regime de 
competência definido nos anos 70, ao prosseguir: “(...) 15.1. O Parecer Normativo CST n. 58, de 1977, aduz que 
‘Regime de Competência costuma definido, ser em linhas gerais, como aquele em que receitas ou despesas são 
computados no momento em que nasce o direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa’ (...)”. 
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Esse regime ainda proporciona maior simplificação na arrecadação, eis que 

dispensa controles mais complexos, dispensando até mesmo o uso da contabilidade e 
outras obrigações acessórias mais detalhadas. E ainda facilita a fiscalização pelas 
mesmas razões. 

 
Notando essas peculiaridades do regime de caixa, Alcides Jorge Costa51 

apontava: “(...) Assinale-se, porém, ser desaconselhável que a lei tribute rendimentos 
de pessoa física que não tenham sido percebidos em dinheiro ou creditados com 
exigibilidade imediata. Os inconvenientes da tributação da pessoa física pelo sistema de 
competência são tão evidentes que dispensam maiores considerações. Basta lembrar 
que um empregado que não recebesse seus salários seria tributado da mesma forma 
(...)”. 

 
Cabe ainda destacar que nem sempre o ingresso financeiro autoriza a 

tributação da renda, mesmo no regime de caixa. Muitas vezes o pagamento pode 
ocorrer de forma antecipada, o que significa que, juntamente com ele, surge a obrigação 
de devolução desses valores, caso o negócio não venha a ser concluído. Nessa situação, 
verifica-se disponibilidade financeira, mas não jurídica ou econômica de renda, a qual 
ocorrerá, mesmo no regime de caixa, apenas quando concluído o negócio. O mesmo 
vale para os casos de recebimento de recursos em contratos de empréstimo, em que o 
mutuário tem a disponibilidade dos recursos dele decorrentes, mas tem a obrigação de 
devolvê-los no futuro. Em que pese o mutuário possa dispor livremente do dinheiro na 
vigência do contrato, não se cogita de renda tributável, nem mesmo pelo regime de 
caixa52. 

 
Feitas tais considerações, cabe analisar a legislação em vigor. Segundo o art. 

2º da Lei n. 7713/88: “o imposto de renda das pessoas físicas será devido, 
mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos”. 

 

                                                
51 COSTA, Alcides Jorge. Imposto Sobre a Renda: A Aquisição da Disponibilidade Jurídica ou Econômica Como Seu 
Fato Gerador. Limite da Sua Incidência. Relatório Geral nas XI Jornadas do Instituto Latino-americano de Direito 
Tributário. 1982. In: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; COSTA, Sérgio de Freitas (Coords.). Diálogos Póstumos com Alcides 
Jorge Costa. São Paulo: IBDT. 2017. p. 235. 
52 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. A incógnita da disponibilidade econômica da renda. In: ZILVETI, Fernando Aurelio 
(Coord.). Revista de Direito Tributário Atual n. 38. São Paulo: IBDT, 2017. p. 278. 
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Muito embora literalidade da norma não indique que a tributação deve 
ocorrer pelo regime de caixa, Henry Tilbery53 já destacava ser esse o sentido da lei. 
Segundo apontava o autor, a evolução histórica da legislação revela que o termo 
“percebidos” foi introduzido com o objetivo de eliminar dúvidas que a legislação 
anterior54 ensejava ao utilizar a expressão “auferidos”. 

 
Posteriormente, os arts. 2º a 4º da Lei n. 8134/90 eliminaram qualquer 

dúvida ao estabelecerem o seguinte: 
 

“Art. 2º O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os 
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste 
estabelecido no art. 11. 
 
Art. 3º O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7º e 12 da Lei n. 
7713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos 
no mês. 
 
Art. 4º Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1º de janeiro de 
1991, o imposto de que trata o art. 8º da Lei n. 7713, de 1988: 
 
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês; 
 
(...)” 

 
No caso de os rendimentos serem recebidos em bens, a tributação deve 

ocorrer no momento da sua entrega, sendo que, nos termos do art. 198 do Decreto n. 
5844/43, refletido no art. 1039 do RIR/18, os bens serão avaliados em dinheiro “pelo 
valor que tiverem na data da sua percepção”. 

 
Em suma, no caso de pessoas físicas, a tributação somente deve ocorrer 

quando houver o pagamento dos rendimentos, o que geralmente ocorre mediante 
entrega de dinheiro ao titular, mas também pode ocorrer mediante outras formas de 
extinção de obrigações, como visto. 

 
É nesse contexto que se deve analisar a tributação dos planos de stock 

options. 
 

                                                
53 TILBERY, Henry. O Novo Imposto de Renda no Brasil. São Paulo: IOB. 1989. p.34. 
54 Lei n. 7450/85. 
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8. O momento da ocorrência do fato gerador do imposto de renda 
nos planos de stock options 

 
Apresentado o embasamento teórico nos tópicos precedentes, resta 

solucionar as controvérsias específicas em torno dos planos de stock options. 
 
Pois bem. Como já destacado, são os seguintes os eventos que podem 

ensejar discussão quanto à incidência de imposto de renda devido pelos beneficiários 
dos planos: 

 
i) a simples concessão da opção de compra; 
 
ii) o encerramento do período de carência (vesting) para o exercício da 

opção; 
 
iii) o efetivo exercício da opção com a aquisição das ações; 
 
iv) o vencimento do prazo de lock up; 
 
v) a alienação das ações. 
 
a. Concessão da opção de compra de ações 
 
A situação (i) acima representa a primeira etapa dos planos, quando os 

beneficiários recebem a informação de que foram contemplados e que, após o período 
de carência, poderão exercer as opções de compra. 

 
Nesse momento, a opção não representa nada além de uma expectativa de 

direito, a qual pode vir a se concretizar se o participante cumprir o período de carência. 
Trata-se de direito sujeito a condição futura e incerta (Código Civil, art. 12155). 

 
  

                                                
55 “Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o 
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”. 
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A tal situação, aplica-se o disposto nos an. 116, inciso II, e 117, inciso I, 
CTN56, os quais postergam para o momento da implementação da condição suspensiva 
a ocorrência do fato gerador de tributos que recaiam sobre situações regidas pelo 
direito e submetidas a esse tipo de condição57. 

 
Também não há que se cogitar de disponibilidade jurídica ou econômica, 

pois a opção, nesse primeiro momento, sequer integra o patrimônio do beneficiário do 
programa e tampouco permite que o participante possa dela se valer para alguma 
finalidade. 

 
Muito menos há liquidação financeira ou outras modalidades de pagamento, 

para que possa haver tributação sujeita ao regime de caixa. 
 
b. Encerramento do período vesting 
 
Passando-se ao evento (ii) acima, que se dá com o encerramento do período 

vesting, o que ocorre no plano do Direito Privado é a aquisição, em definitivo, do direito 
ao exercício da opção de compra. 

 
Esse é um momento em que se pode considerar integral e definitivamente 

incorporado ao patrimônio do beneficiário o direito de realizar a opção de compra, pelo 
preço fixado no negócio jurídico pactuado. 

 
Contudo, o direito de exercer a opção de compra nos planos de stock options, 

ao menos em regra, não possui qualquer expressão econômica. Geralmente, o direito de 
adquirir ações de uma determinada empresa nesse contexto é personalíssimo, 
intransferível, não podendo ser alienado e tampouco oferecido em garantia, ou mesmo 
ser passível de sucessão para herdeiros58. 

 

                                                
56 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: (...) 
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de 
direito aplicável. 
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios 
jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados: I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu 
implemento; II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 
57 Vide nesse sentido; PARO, Giácomo. Tributação da Renda nos Planos de Opção de Compra de Ações. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris. 2018. p. 161. 
58 Vide nesse sentido: PARO, Giácomo. Tributação da Renda nos Planos de Opção de Compra de Ações. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018. p. 167. 
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Assumindo-se tais premissas, as quais correspondem à maioria dos casos 
práticos de que se tem conhecimento, verifica-se que a opção é um direito sem 
qualquer expressão econômica. Lembre-se que, a teor do art. 91 do Código Civil59, o 
patrimônio é a universalidade de bens e direitos dotados de expressão econômica, o 
que não ocorre com a aquisição de direitos que somente podem ser exercidos perante a 
empresa que os oferece. 

 
Não há, portanto, renda, em qualquer das suas acepções. Também não há 

disponibilidade para efeito do art. 43 do CTN, já que o contribuinte não pode dispor da 
opção, podendo apenas exercê-la perante a empresa que a concedeu. 

 
Não altera essa conclusão o fato de tais direitos serem contabilizados pela 

empresa que os concede como obrigações, a partir de determinados critérios de 
avaliação60. 

 
A contabilidade da empresa que oferece os planos, elaborada nos termos do 

Pronunciamento Técnico CPC 10, determina o registro de obrigações referentes ao que 
denominou “pagamento baseado em ações” de forma antecipada e por vezes baseada 
em meras estimativas. Em termos gerais, a contabilidade identifica o custo de 
oportunidade em que a empresa deverá incorrer ao conceder as opções aos 
beneficiários, caso haja probabilidade de as opções serem exercidas futuramente. 
Presume-se que as ações poderiam ser oferecidas ao mercado por um determinado 
valor e estão sendo oferecidas aos beneficiários dos planos por montante inferior. Essa 
diferença representa uma despesa para a empresa. Daí se tratar de meras estimativas, 
pois, enquanto não for efetuado o exercício do direito, simplesmente não há como se 
definir esse custo de oportunidade. 

 
Por outro lado, a tributação pressupõe realização efetiva da renda, isto é, a 

sua concretização, de modo que se tenha elementos precisos para sua quantificação, o 
que não ocorre no momento do mero cumprimento do período de carência. 

 
Veja-se que o princípio da realização da renda é essencialmente de natureza 

tributária, baseado na capacidade contributiva e na igualdade, que são valores que não 
regem a contabilidade, a qual é focada na divulgação de informações aos seus 
                                                
59 “Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor 
econômico”. 
60 Vide nesse sentido: PARO, Giácomo. Tributação da Renda nos Planos de Opção de Compra de Ações. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018. p. 101, 162 e 184. 
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destinatários/usuários, ainda que de forma estimada. A contabilização da opção na 
empresa em nada altera a tributação do beneficiário. 

 
Espanca qualquer dúvida o fato de as pessoas físicas serem tributadas pelo 

regime de caixa, o qual pressupõe pagamento do rendimento. Mesmo que se assumisse 
que no cumprimento do vesting o beneficiário adquire um direito, esse direito não 
representa qualquer pagamento, qualquer liquidação financeira. 

 
Acrescente-se ao até aqui exposto outra importante consideração. A mera 

aquisição do direito de compra não pode ser objeto de tributação porque, como será 
visto no sub tópico seguinte, nem mesmo o exercício do direito de compra pode ser 
considerado evento tributável. 

 
Ver-se-á a seguir que, mesmo com desconto em relação ao preço de 

mercado, a efetiva aquisição das ações no momento do exercício da opção não é fato 
gerador do imposto de renda, representando um ganho potencial a ser verificado no 
futuro. Se é assim com o pleno e efetivo exercício do direito de compra, com mais razão 
deve ser com a mera aquisição desse direito. 

 
A despeito dessas considerações, o Fisco Federal já entendeu que o 

cumprimento do período vesting seria evento suficiente para a ocorrência do fato 
gerador do imposto de renda na fonte, exigindo multa isolada pela falta de seu 
pagamento. 

 
Contudo, o CARF acertadamente determinou o cancelamento da exigência 

fiscal, afirmando que o mero cumprimento do vesting não implica disponibilidade 
alguma aos beneficiários dos programas. Veja-se a ementa do acórdão n. 2202-003.510, 
de 17.8.2016: 

 
“Plano de opção para compra de ações stock options. Data da ocorrência do 
fato gerador. Base de cálculo. Falta de retenção do Imposto de Renda. Multa 
isolada afastada. 
 
O fato gerador ocorre (aspecto temporal), na data do exercício das opções pelo 
beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito de compra em relação às 
ações que lhe foram outorgadas. Não há como atribuir ganho se não 
demonstrado o efetivo exercício do direito sobre as ações. A base de cálculo é 
uma ordem de grandeza própria do aspecto quantitativo do fato gerador. O 
ganho patrimonial, no caso, há que ser apurado na data do exercício das 
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opções e deve corresponder à diferença entre o valor de mercado das ações 
adquiridas e o valor efetivamente pago pelo beneficiário. O ganho patrimonial 
do trabalhador se realiza nas vantagens econômicas que aufere quando 
comparadas com as condições de aquisição concedidas ao investidor comum 
que compra idêntico título no mercado de valores mobiliários (...)”. 

 
No mesmo sentido foram os acórdãos n. 22012-003.436 e 2202-003.437, de 

14.6.2016. As decisões do CARF entenderam ter havido erro material no lançamento, o 
qual teria considerado ocorrido o fato gerador em momento inadequado, assim como 
havia calculado a multa com base em valores da época do vesting o que se reconheceu 
ser absolutamente inapropriado. 

 
Vê-se da ementa transcrita, porém, que essas decisões, assim como outras 

comentadas no tópico seguinte, entenderam que existe rendimento tributável no 
momento do exercício da opção de compra, o que a nosso ver é totalmente 
questionável. Mas os acórdãos reconhecem de forma clara que o simples cumprimento 
do período de vesting não é suficiente para caracterizar a ocorrência do fato gerador. 

 
Feitos tais comentários, é necessário fazer uma ressalva. Dada a reconhecida 

liberdade na contratação de programas de opções de compra de ações, não se pode 
descartar a possibilidade de existência de planos em que o beneficiário recebe opções 
que, elas mesmas, são dotadas de valor de mercado, sendo inclusive passíveis de 
negociação com terceiros. Nesse caso, 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, e apenas nela, a simples concessão das opções pode ter 

reflexos tributários, pois o seu recebimento pode ser considerado renda realizada, 
inclusive pelo regime de caixa. 

 
É de se notar que, nesse caso, as opções em si são dotadas de expressão 

patrimonial econômica hábil a gerar renda tributável, sendo o seu valor de mercado a 
base de cálculo do imposto, o que não se confunde com o valor das ações propriamente 
ditas. 

 
O colaborador contemplado com as opções aufere um rendimento em tese 

tributável, pois as opções são direitos que integram definitiva e incondicionalmente o 
seu patrimônio, hipótese em que há disponibilidade jurídica e econômica da renda para 
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efeito do art. 43 do CTN e ainda se verifica a liquidação do negócio, o que configura 
elemento suficiente para a tributação das pessoas físicas segundo as Leis n. 7713/88 e 
8134/90. 

 
Registre-se que a situação descrita nos parágrafos anteriores revela a 

efetiva realização da renda, autorizando a tributação. A contrario senso, nas demais 
situações, em que as opções são desprovidas de expressão econômica, a tributação 
revela-se descabida. 

 
c. O efetivo exercício da opção de compra das ações 
 
No evento citado no item (iii) acima, ocorre o exercício da opção de compra, 

oportunidade em que o beneficiário do plano passa a ser proprietário das ações da 
empresa ofertante. 

 
O exercício da opção ocorre mediante pagamento de determinado preço, já 

definido quando da adesão ao programa, e geralmente inferior ao preço de mercado, 
sendo essa a situação mais típica dos planos de stock options. 

 
Sabe-se da existência de planos em que o exercício da opção ocorre sem a 

imposição de qualquer ônus ou custo para o beneficiário, de modo que essa hipótese 
também deve ser examinada, mais adiante. 

 
Na primeira situação, quando a aquisição ocorre mediante pagamento de 

preço inferior ao valor de mercado das ações, verifica-se que o beneficiário obtém uma 
espécie de desconto, uma vantagem, a qual decorre da adesão ao programa. 

 
A questão que se coloca, e esse é o ponto fundamental em torno do tema na 

perspectiva do princípio da realização da renda, é se esse desconto pode ser 
considerado como tributável pelo imposto de renda. 

 
Para os fins do presente estudo, devem ser afastadas algumas variáveis que 

podem dificultar ainda mais o raciocínio, como, por exemplo, os casos em que não se 
conhece o valor de mercado das ações negociadas. Nessa situação, a ofensa ao princípio 
da realização da renda é ainda mais evidente, na medida em que sequer se possui a 
certeza e a segurança necessários à caracterização do fato como sendo gerador de 
obrigação tributária. 
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Contudo, para a melhor organização das ideias, propõe-se a discussão numa 

perspectiva tida como ideal, na qual o plano de stock options envolva ações de uma 
empresa de capital aberto, dotadas de plena liquidez. 

 
Nessa hipótese, parece claro que o desconto representa um atrativo 

econômico ao beneficiário dos planos, atrativo este totalmente quantificável a partir da 
comparação do valor de mercado das ações e o valor pago pelo adquirente que exerce a 
opção de compra. 

 
Exemplificando: imagine-se que um colaborador da mineradora Vale tenha 

aderido a um plano de stock options em 2016 em que se fixou que, em 2019, as ações da 
companhia poderiam ser adquiridas por R$ 50,00. Suponha-se que esse profissional 
tenha, em 24.1.2019, exercido sua opção, adquirindo 1000 ações por R$ 50,00, 
investindo R$ 50.000,00. 

 
Considerando que, em 24.1.2019, as ações da Vale estavam cotadas na bolsa 

de valores a R$ 56,15, verifica-se nitidamente que o colaborador recebeu um desconto 
de R$ 6,15 por ação. Considerando a aquisição de 1000 ações, pode-se dizer que o 
desconto total foi de R$ 6.150,00. 

 
A dúvida consiste em saber se esses R$ 6.150,00 podem ser considerados 

renda realizada e se devem ser tributados pelo beneficiário. 
 
A resposta é, em absoluto, negativa. 
 
Intuitivamente e sem prejuízo de outros fundamentos jurídicos a seguir 

articulados, o que se verifica é que o beneficiário incorreu em um custo de R$ 
50.000,00. Nesse momento, ele apenas adquiriu ações. Não ganhou ou perdeu qualquer 
quantia61. 

 

                                                
61 Vide nesse sentido: PARO, Giácomo. Tributação da Renda nos Planos de Opção de Compra de Ações. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2018. p. 170. 
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A aquisição de ações a um preço inferior ao de mercado, como já pontuado, 
é sem dúvida um atrativo econômico ao participante do programa62. Afinal, ele pagou 
pela aquisição de ações um preço inferior ao mercado no momento da compra. 

 
Contudo, esse desconto não pode ser considerado renda realizada e não 

pode ser tributado no momento do exercício da opção. 
 
O desconto é um ganho potencial, virtual, latente, ainda não realizado. Para 

que possa ser considerado tributável, é necessário que haja um ato subsequente, que é 
a alienação das ações. 

 
Somente com a alienação das ações é que aquele desconto se materializa 

como ganho, passando os correspondentes valores a integrar de forma definitiva o 
patrimônio do beneficiário. 

 
Nesse sentido, vale destacar as considerações de Ricardo Mariz de 

Oliveira63: 
 

“Por exemplo, quando se adquire um bem por valor inferior ao que ele 
efetivamente vale no mercado, a compra assim feita acrescenta um valor 
‘escondido’ latente, não declarado nem contabilizado de acréscimo 
patrimonial, que se diz ‘não realizado’ porque, para se torar efetivo, depende 
da realização de um novo negócio pelo qual aquele ganho potencial se tornará 
efetivo e ‘realizado’, isto é, o acréscimo patrimonial depende de uma venda por 
valor superior ao de aquisição. 
 
Neste caso, o ganho de capital ocorrido e ‘realizado’ nesta segunda operação já 
estava latente e potencial no patrimônio da pessoa desde o ato de compra do 
bem, mas dependia, primeiramente, de não haver uma reviravolta na sua 
cotação no mercado, e, em segundo lugar, da sua efetivação (concretização 
atual) pela venda a preço maior que o de compra, ocorrência está sujeita a 
vários fatores aleatórios, como, no mínimo, a não perda do bem, a negociação 
com este de um preço superior ao de compra, a conclusão satisfatória do 
negócio. 
 
Assim, somente pela venda e pela aquisição da disponibilidade jurídica sobre o 
ganho, embutido no preço de venda, ocorre a realização da renda. E, antes 
disso, não há o que se tributar (...)”. 

                                                
62 Naturalmente, o desconto não configura o único atrativo para a aquisição das ações, pois elas podem sofrer 
valorização no longo prazo independentemente de desconto e elas ainda podem gerar outras vantagens econômicas, 
como dividendos, bonificações e juros sobre o capital próprio. 
63 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda...p. 374 
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Não se deve perder de vista que, no momento em ocorrer a alienação das 

ações, o valor de mercado delas pode ser diferente, podendo-se até mesmo cogitar a 
existência de perdas significativas. 

 
No exemplo utilizado, as ações da Vale, que no dia 24.1.2019 valiam R$ 

56,15, passaram a valer R$ 42,38 em 28.1.2019, após acidente com a barragem de 
rejeito em Brumadinho-MG64. 

 
O exemplo, baseado em fatos reais, evidencia não ser possível considerar 

ocorrido o fato gerador do imposto de renda no momento da aquisição das ações, 
simplesmente porque aquele suposto ganho identificado no dia 24.1.2019 pode 
desaparecer, como de fato desapareceu em 28.1.2019, dada a variação do valor de 
mercado das ações. 

 
Essas oscilações evidenciam que a vantagem financeira identificada no 

momento do exercício da opção é potencial e pode se esvair rapidamente com a 
flutuação da cotação das ações na bolsa de valores. 

 
Diferente seria a hipótese em que, no mesmo dia em que tivesse exercido a 

opção de compra por R$ 50,00, o beneficiário tivesse alienado as ações no mercado por 
R$ 56,15. Nesse caso, o ganho potencial de R$ 6.15 por ação estaria materializado e o 
direito ao preço de venda das ações, no valor total de R$ 6.150,00, passaria a integrar 
definitivamente o patrimônio do profissional, configurando renda efetiva, realizada e 
tributável. 

 
O exemplo revela a diferença entre o que se considera renda realizada e não 

realizada. No primeiro caso, o ganho latente de R$ 6.150,00 deixou de existir em 
poucos dias, sem que o beneficiário do programa tivesse adotado qualquer medida. Já 
no segundo, o ganho efetivo de R$ 6.150,00 já está incorporado no patrimônio do 
profissional, tanto que a posterior queda no valor de mercado das ações em nada afeta 
o seu patrimônio, já devidamente aumentado. 

 
Vale relembrar que o princípio da realização da renda determina que a 

tributação deve ocorrer quando a renda for definitiva, plena, o que não ocorre no caso 
do desconto na aquisição de ações, como visto no exemplo acima. 

                                                
64 Fonte: site UOL. (http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/cotacoes-historicas.html?codigo=vale3.sa) 
consultado em 22.2.2018. 

http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/cotacoes-historicas.html?codigo=vale3.sa
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No momento da aquisição das ações, o participante dos planos não poderá 

se valer dessa potencial renda para pagar o imposto sobre ela incidente, obrigando-o a 
sacrificar outros bens de seu patrimônio para adimplir eventual obrigação tributária. 
Tal situação acaba por transmudar o tributo incidente sobre a renda em tributo sobre o 
patrimônio, o que é descabido, como visto. Afronta-se a capacidade contributiva.  

 
Também na perspectiva do art. 43 do CTN, não há disponibilidade jurídica 

sobre o valor do desconto, pois somente vai haver ingresso desse valor no patrimônio 
do contribuinte se e quando ele efetuar a venda das ações. 

 
E ainda que se cogite de disponibilidade econômica, na perspectiva definida 

por uma parcela da doutrina (vide tópicos anteriores), fato é que, mesmo nessa forma 
de raciocinar, não há liquidação, pelo regime de caixa, que autorize a tributação desse 
desconto. 

 
Também não há troca no mercado, como requer o art. 43 do CTN, ao definir 

o fato gerador do imposto de renda como “aquisição da disponibilidade”. Nem se alegue 
que a troca no mercado estaria ocorrendo com o exercício da opção e a efetiva 
aquisição das ações pelo participante do plano a preço menor do que o de mercado. 
Embora seja certo que esse seria um evento de troca com o mercado, a verdade é que a 
vantagem referente ao desconto surge imediatamente após a aquisição. É decorrência 
dela, mas logicamente posterior a ela. De tal sorte que somente numa segunda troca 
com o mercado, com a venda das ações, como visto no exemplo acima, é que se 
considera a renda proveniente do desconto efetivamente realizada. 

 
Acrescente-se ao até aqui exposto outro elemento de suma relevância para o 

deslinde da questão. 
 
Ocorre que a legislação tributária, especialmente a Lei n. 12973/2014, 

neutralizou os ganhos potenciais, ainda não realizados, notadamente aqueles 
decorrentes de ajustes a valor justo registrados na contabilidade. Nos termos do art. 13 
da referida lei, qualquer ganho decorrente da avaliação a valor justo somente será 
tributado no momento da realização dos respectivos bens via alienação, depreciação, 
amortização, exaustão ou baixa. Tal tratamento é aplicável ainda que o ganho seja 
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registrado em contas de resultado da pessoa jurídica e ainda que ele venha a compor o 
lucro passível de distribuição aos sócios. 

 
O parágrafo 6º do mesmo art. 13 foi além, ao reconhecer que, nos casos de 

alienação por permuta, a tributação do valor justo somente deve ocorrer na medida da 
realização do bem recebido em permuta. Note-se que, em sendo a permuta uma 
modalidade de alienação, a lógica legal poderia sugerir a tributação do valor justo na 
permuta, mas a legislação seguiu a ideia de que a permuta não realiza ganho, diferindo 
a sua tributação para o momento da realização do bem recebido em permuta. 

 
Da mesma forma, o ganho de compra vantajosa, registrado contabilmente 

em aquisições de participações societárias e demais operações de combinação de 
negócios, teve sua tributação diferida para o momento em houver incorporação, fusão 
ou cisão entre adquirente e adquirida e ainda assim em 5 anos, nos termos do art. 23 da 
Lei n. 12973. 

 
O ganho de compra vantajosa, em sua essência, é algo que em tudo se 

assemelha ao desconto obtido pelo beneficiário dos planos de stock options no 
momento do exercício da opção de compra. 

 
Ora, se até na perspectiva das pessoas jurídicas, tributadas em regra pelo 

regime de competência, os ganhos potenciais não são tributados na Lei n. 12973/2014, 
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. 

 
A despeito de tais comentários, vale registrar que 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. 

 
Ocorre que, para fins contábeis, a sociedade com a qual o beneficiário dos 

programas de stock options mantém vínculo reconhece como despesa, em linhas gerais, 
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o valor do desconto concedido ao beneficiário desde o instante em que ele é 
contemplado com o direito de compra. E o art. 33 da Lei n. 12973/201465 reconhece 
em princípio 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 poderia 

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

 
Contudo, a Lei n. 12973/2014 não regulamenta o 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 IRPF sejam modificadas, sendo necessário disposição legal expressa 
nesse sentido. 

 
Ademais, como exposto inúmeras vezes neste estudo, seria inconstitucional, 

face ao princípio da realização da renda, a previsão de tributação dos ganhos potenciais 
verificados em planos de stock options. 

 
A despeito de todas essas considerações, cumpre destacar que dois 

precedentes do CARF, contemporâneos à conclusão do presente estudo, adotaram 
posição diferente, especificamente sobre o IRPF e mesmo levando em conta o regime 
de caixa. 

 
Com efeito, os acórdãos 2301-005.761, de 3.12.2018 e 2301-005.752, de 

8.11.2018, publicados em 2019, entenderam que o desconto obtido na aquisição das 

                                                
65 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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ações caracteriza fato gerador do imposto de renda. Confira-se inicialmente o 2301-
005.761: 

 
“(...) Plano de opção de compra de ações (stock options). Rendimento do 
trabalho. Fato gerador do imposto sobre a renda. O fato gerador em relação ao 
plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo 
que na condição de salário utilidade), quando o mesmo exerce o direito em 
relação as ações que lhe foram outorgadas. 
 
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e 
instantaneamente no momento da aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica da renda, nele não interferindo qualquer atividade posterior do sujeito 
passivo ou ativo, ressalvadas as exceções legalmente expressas. 
 
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock 
options) a beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos 
tributáveis, pois é ofertado em função do trabalho em retribuição aos serviços 
prestados nas condições estipuladas pelo empregador. 
 
As stock options configuram contrato suspensivo, na forma do art. 125 do 
Código Civil (Lei n. 10406/2002), ocorrendo o acréscimo patrimonial relativo à 
outorga das opções de compra de ações no momento em que, findo o prazo de 
carência, o beneficiário exerce o direito à opção, adquirindo as ações pelo preço 
de exercício pré estabelecido, inferior ao de mercado. 
 
Plano de opção de compra de ações (stock options). 
 
Faro gerador do imposto sobre a renda. Aspecto quantitativo do fato gerador. 
Critério distinto eleito pela autoridade autuante. 
 
Proventos são acréscimos patrimoniais não derivados da renda. Constitui 
provento a diferença positiva entre o valor de mercado da ação no dia do 
exercício da opção de compra e o valor pago pela opção. Eleito critério distinto 
pela autoridade autuante, torna-se insubsistente a autuação". 

 
Nesse caso, o contribuinte sagrou-se vitorioso em virtude da indevida 

quantificação do imposto no respectivo lançamento de ofício, o qual havia considerado 
como ocorrido o fato gerador no momento da aquisição das ações com desconto, em 
18.1.2010, mas adotou como base de cálculo o valor justo das opções de compra de 
ações em 31.12.2017, tal como havia sido contabilizado na pessoa jurídica segundo o 
CPC 10. O CARF entendeu que o desconto na aquisição das ações em relação ao seu 
valor de mercado é que deveria ser tributado. 
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O acórdão afirma categoricamente que a tributação pelo IRPF deve seguir o 
regime de caixa, tecendo considerações a esse respeito. Contudo, a decisão afirma que o 
desconto configuraria um pagamento “em utilidades”. Confira-se: 

 
“(...) Entendo que momento em que houve o direito de opção (com o efetivo 
exercício) pelas ações ocorreu, sim, o fato gerador, mesmo que não tenha 
havido a efetiva venda a terceiro, pois naquela oportunidade o mesmo 
integralizou a efetiva compra das ações sobre o preço de exercício, valor 
inferior aquela oportunidade ao preço de mercado, representando um ganho 
direto do trabalhador. Devemos, identificar que remuneração não é 
representada apenas por pecúnia, mas qualquer ganho, mesmo na forma de 
utilidades, como o caso de aquisição de ações. Conforme demonstrado acima, 
houve o desvirtuamento do stock options em sua natureza inicial, qual seja, 
mera operação mercantil, razão pela qual procedeu o auditor ao lançamento 
do ganho real, (diferença entre o preço de exercício e o preço no momento da 
opção pela compra de ações.).” 

 
Discorda-se em absoluto dessa posição. Embora não se discuta que o 

pagamento em utilidades é em tese evento suficiente para o desencadeamento do fato 
gerador do imposto, o desconto em particular não pode ser considerado como 
“utilidade” para tais fins. 

 
Como visto, o desconto é um atrativo, sem dúvida e assim pode ser 

considerado uma vantagem, mas já foi demonstrado tratar-se de algo latente, fluido, 
potencial, que pode se esvair a qualquer momento, como se verificou no exemplo das 
ações da Vale. 

 
O pagamento em utilidades é tributável no regime de caixa quando 

representa liquidação de obrigação já previamente definida e que se incorpora ao 
patrimônio do beneficiário, mas paga em bens ou utilidades. Nesse caso, o rendimento 
é auferido pelo beneficiário e pago, liquidado, em bens. Aplicar-se-ia a já citada regra do 
art. 198 do Decreto n. 5844/43. 

 
O exemplo mais evidente é o profissional que recebe de forma fixa e 

incondicional, como benefício indireto, o direito de usar automóvel oferecido pela 
empresa, o qual fica a ele disponível não apenas para uso profissional, mas também 
para uso pessoal. Essa é uma utilidade tributável, sem qualquer dúvida. 
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Veja-se que os chamados fringe benefits foram tratados por norma específica 
contida no art. 74 da Lei n. 8383/91 evidenciado ser possível a incidência de imposto 
de renda sobre pagamentos feitos em utilidades. Segundo esse dispositivo: 

 
“Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários: 
 
I – a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o 
caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até 
a data do balanço: 
 
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e 
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; 
 
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea 
precedente; 
 
II – as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a 
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou 
através da contratação de terceiros, tais como: 
 
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo 
beneficiário fora do estabelecimento da empresa; 
 
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados; 
 
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição 
ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus 
assessores ou de terceiros; 
 
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I. 
 
§ 1º A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos 
respectivos salários os valores a elas correspondentes. 
 
§ 2° A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos 
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por 
cento”. 

 
A despeito de abrangente e exemplificativa das hipóteses aplicáveis, a lei 

não listou descontos de qualquer ordem em seus dispositivos, tendo feito referência a 
hipóteses em que há efetiva vantagem já usufruída e desprovida de qualquer fluidez, 
potencialidade ou incerteza, como ocorre no caso das stock options. É o caso das 
contraprestações de aluguel de imóveis, automóveis, respectiva manutenção, 
alimentos, todos bens já disponíveis de forma plena aos beneficiários. 
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Ora, o conceito de pagamento em utilidades não pode ser elastecido a ponto 

de justificar a tributação de um mero desconto, que é renda potencial, não realizada. 
Pelo contrário, ele deve ser interpretado à luz do princípio da realização da renda, de 
modo a não alcançar os descontos obtidos na aquisição de ações em planos de stock 
options. 

 
Já o acórdão n. 2302-005752, de 8.11.2018, possui a seguinte ementa: 
 

“Plano de opção de compra de ações (stock options). Fato gerador do imposto 
sobre a renda. Aspectos temporal e quantitativo do fato gerador. 
 
Proventos são acréscimos patrimoniais não derivados da renda. Constitui 
provento a diferença positiva entre o valor de mercado da ação no dia do 
exercício da opção de compra e o valor pago pela opção. O fato gerador do 
imposto ocorre no momento em que a ação passa a acrescer o patrimônio do 
contribuinte e corresponde ao exercício da opção de compra”. 

 
A decisão segue a mesma linha da anterior, com uma peculiaridade 

relevante. Nesse caso, o relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto havia proferido 
voto com judiciosas considerações sobre o tema, tendo abordado inclusive e de forma 
expressa o princípio da realização da renda. Por sua relevância, convém transcrever os 
seguintes trechos: 

 
"(...) Ao analisarmos as diferentes fases dos planos de concessão de stock 
options com a exigência de tributação da renda pelo regime de caixa da pessoa 
física, constata-se que não há que se falar em renda percebida nas fases de 
concessão da opção, possibilidade de exercício da opção de compra e compra 
das ações, uma vez que em nenhum desses momentos a pessoa física percebeu 
rendimentos. 
 
Dessa forma, o único momento passível de tributação seria o da fase de venda 
das ações, quando a pessoa física estaria sujeita à tributação do ganho de 
capital decorrente da venda das ações. 
 
(...) 
 
Dessa forma, não há que se falar em aquisição de disponibilidade de renda da 
pessoa física antes do momento de venda das ações. Alcides Jorge Costa destaca 
que dentre as diversas acepções de dispor, as que são aplicáveis à renda são as 
seguintes: empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de, usar, de 
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modo que a aquisição de disponibilidade de renda pressupõe que tal renda 
possa ser empregada, aproveitada ou utilizada. 
 
A partir desse raciocínio, Alcides Jorge Costa, entende que a tributação de 
renda virtual ou ainda não realizada estaria afastada, de forma que uma 
valorização de imóveis somente poderia ser tributada quando a renda dela 
decorrente pudesse ser utilizada ou empregada, o que somente ocorreria 
quando ela se tornasse efetiva, através de uma alienação. 
 
Assim, o imposto de renda não incidiria sobre a mera valorização do 
patrimônio, visto que esta valorização nominal poderia desaparecer em 
momentos posteriores. 
 
Eis que surge a importância do princípio da realização da renda para definição 
se já houve ingresso ou não da renda no patrimônio do contribuinte. Alcides 
Jorge Costa menciona que a realização é entendida como a separação do ganho 
ou da renda de sua fonte produtora (...)”. 

 
Contudo, a turma, por maioria de votos, entendeu que o desconto implicava 

realização da renda inclusive pelo regime de caixa, refutando a posição do relator. 
 
O precedente também afastou a alegação do contribuinte no sentido de que 

a cláusula de lock up evidenciaria ausência de disponibilidade, o que será abordado no 
tópico seguinte. 

 
Vê-se que a jurisprudência administrativa está firmando sua visão de que o 

desconto pode ser considerado como rendimento pago ao beneficiário dos planos de 
stock options. Já desde 2016 vinha se manifestando nesse sentido para fins de aplicação 
da multa à pessoa jurídica por falta de pagamento de imposto de renda na fonte e, no 
fim de 2018, passou a se pronunciar especificamente sobre o IRPF. 

 
Esse entendimento não procede, a nosso sentir. 
 
Prosseguindo na análise de questões afetas ao exercício da opção de 

compra, cabe examinar duas derradeiras possibilidades. 
 
A primeira é no sentido de que, em contratos efetivos, pode em tese não 

haver desconto em relação ao mercado no momento da aquisição. Caso o valor da 
aquisição, no momento do exercício da opção, seja superior ao valor de mercado das 
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ações, sem prejuízo das considerações anteriores, afasta-se qualquer possibilidade de 
tributação, já que não se verifica qualquer possível ganho. 

 
A segunda diz respeito a opções de compra sem pagamento de qualquer 

valor. Deve-se registrar que, em alguns planos, o exercício da opção de compra ocorre 
sem qualquer desembolso por parte do beneficiário. Nesse caso, sequer se poderia falar 
em opção de compra, pois a compra por natureza pressupõe o pagamento de um preço. 
Nesse exemplo, o exercício da “opção” poderia representar uma hipótese de pagamento 
de benefício ao participante do plano, justificando a tributação pelo imposto de renda. 

 
d. O vencimento do prazo de lock up 
 
Em alguns casos, a aquisição das ações pode implicar obrigação de 

manutenção delas no patrimônio do beneficiário por um determinado período, 
chamado de lock up. 

 
No período de lock up, um dos elementos do direto de propriedade, que é a 

disposição das ações (Código Civil, art. 1228), fica limitado, bloqueado, nos termos de 
contrato firmado entre as parte. 

 
O vencimento do referido prazo torna plena a propriedade das ações, o que 

poderia sugerir aquisição de disponibilidade jurídica das ações, autorizando eventual 
tributação. 

 
Na realidade, não. Isso porque, nas premissas assumidas neste estudo, o 

cumprimento do lock up é fato irrelevante na definição do momento da ocorrência do 
fato gerador do imposto de renda. Como ele apenas torna pleno um direito de 
propriedade já adquirido com o exercício da opção de compra, o lock up não é evento 
relevante para fins de tributação. 

 
Quando termina o lock up, a propriedade das ações já é do beneficiário, 

desde o exercício da opção pelo beneficiário. E como visto, o ganho verificado no 
momento do exercício é potencial, não podendo ser tributado pelo imposto de renda 
antes da efetiva alienação elas ações. A cumprimento do lock up em nada altera esse 
quadro. 
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O cumprimento do prazo de lock up apenas tornará plena a propriedade que 
já estava na esfera patrimonial do participante, não implicando novo ganho e tampouco 
realização do ganho potencial anteriormente discutido. 

 
Registre-se que, nas defesas apresentadas nos processos que geraram os 

precedentes do CARF, tratados no item anterior, os contribuintes sustentavam que não 
ocorrência do fato gerador pelo fato de, no lock up, não haver livre disposição sobre as 
ações66. 

 
O CARF afastou o argumento, entendendo que, a despeito da 

impossibilidade de alienação, isso não afastava a disponibilidade jurídica e econômica 
sobre os bens, tanto que eles já geravam, nos casos analisados, direito a dividendos, 
juros sobre o capital próprio, e aluguel de ações. 

 
Quanto a esse ponto em especial, parecem corretos os precedentes, embora, 

por outros fundamentos já expostos, a renda não possa ser considerada realizada antes 
da efetiva alienação das ações. 

 
O lock up corresponde a modalidade de “termo” no contrato, pois limita o 

exercício do direito de venda das ações a período futuro, mas não prejudica a aquisição 
do direito (Código civil, art. 131). Dessa forma, as ações já integram o patrimônio do 
beneficiário, ainda que ele somente possa aliená-las após o implemento do termo. 

 
Não há que se falar em tributação, como visto, porque o ganho proveniente 

do desconto obtido é renda potencial, a qual somente irá se materializar com a 
alienação dos bens. 

 
e. A alienação das ações 
 
Finalmente, no momento da alienação das ações, realiza-se a renda, do que 

resultará a tributação, caso o valor pago na aquisição das ações seja superior ao valor 
obtido com a venda. 

 
Nesse momento, há certeza e definitividade quanto ao valor da renda 

auferida, o que autorizará a incidência do imposto, com toda a segurança, permitindo-

                                                
66 Também nesse sentido a visão de Giácomo Paro: PARO, Giácomo. Tributação da Renda nos Planos de Opção de 
Compra de Ações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 173. 
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se, nesse momento que o pagamento do tributo seja custeado por sua própria 
materialidade, respeitando-se a capacidade contributiva. 

 
A tributação deverá ocorrer no momento em que forem efetivamente pagos 

os montantes correspondentes à venda realizada, tendo em vista o regime de caixa. 
 
9. Remuneração paga em ações 
 
Cabe ainda esclarecer que a figura da remuneração paga em ações não se 

confunde com a hipótese dos planos de stock options tratados neste estudo. 
 
Uma coisa é adquirir ações com desconto em planos como os analisados. 

Algo bastante diferente é receber ações em pagamento por serviços prestados. 
 
De fato, pode ocorrer de o pacote de remuneração de determinado 

profissional contemplar o pagamento de remuneração variável (ou bônus) e até mesmo 
o salário, a ser pago em bens, como ações. 

 
Nesse caso, está claro que as ações são moeda de pagamento da 

remuneração devida ao profissional, devendo tal pagamento ser objeto de tributação, 
ficando afastadas todas as considerações precedentes. 

 
O presente estudo volta-se apenas aos casos de verdadeiros planos de opção 

de compra de ações. 
 
10. Conclusões 
 
A realização da renda é pressuposto para uma tributação justa, ideal, para a 

repartição do ônus tributário na sociedade, com base na capacidade contributiva. Com 
efeito, uma tributação justa e igualitária, na medida das capacidades contributivas de 
cada membro da sociedade, pressupõe que apenas a renda plena, definitiva, realizada 
seja passível de tributação. 

 
Consequentemente, as manifestações de riqueza potencial, latente, ou 

passíveis de desfazimento, ou ainda das quais o contribuinte não possa dispor, se forem 
objeto de tributação, obrigarão contribuintes a dividir com a sociedade riqueza que 
ainda não possuem e que podem nunca vir a possuir. 
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Por outro lado, o princípio da capacidade contributiva recomenda que o 

tributo a ser recolhido seja custeado por meio de sua própria materialidade, o que 
jamais ocorreria se a renda ainda não realizada pudesse ser tributada. 

 
O princípio da realização da renda também se presta a conferir segurança 

jurídica na tributação, na medida em que sua aplicação impõe a tributação de situações 
plenas, sobre as quais não pairam dúvidas. 

 
No âmbito do imposto de renda, a realização pode ser concebida como 

elemento próprio e indissociável do conceito - ou mesmo do tipo – “renda”, que define a 
competência da União para a instituição do respectivo imposto. 

 
A realização presta-se a diferenciar o acréscimo patrimonial, tributável pelo 

imposto de renda, da mera valorização patrimonial, tributável pelos tributos sobre a 
propriedade, como o ITR e o IPTU. 

 
Noutra perspectiva, a realização da renda pode ser entendida como um 

princípio informador da tributação e especialmente do imposto de renda, o qual 
recomenda que a tributação ocorra apenas quando houver certeza e segurança quanto 
à percepção do rendimento. O princípio assim seria um vetor que orienta a produção 
legislativa sobre o tema, assim como a interpretação das normas e situações concretas 
envolvendo a tributação. 

 
É assente na doutrina que o art. 43 do CTN positivou o princípio da 

realização da renda ao definir o fato gerador do imposto como sendo a "aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica”. 

 
A despeito da controvérsia em torno do que se deve entender por 

disponibilidade jurídica e econômica, a realização da renda está positivada nos termos 
“aquisição” e “disponibilidade” adotados no art. 43. Deve haver, sempre, aquisição da 
disponibilidade, o que pressupõe, pelo menos, a incorporação, plena e estável, da 
disponibilidade da renda, enquanto possibilidade de o contribuinte dela se valer de 
alguma forma. O termo aquisição também pode ser entendido como necessidade de 
troca no mercado. 
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No caso do imposto de renda devido pelas pessoas físicas, o legislador foi 
além da disponibilidade jurídica e econômica, condicionando a tributação à efetiva 
liquidação financeira do rendimento ou ganho, o que se convencionou denominar 
regime de caixa. 

 
O regime de caixa é a expressão mais evidente do princípio da realização da 

renda, pois com ele se permite a utilização da própria materialidade do imposto para 
fins de cumprimento da respectiva obrigação tributária, sem necessidade de recurso a 
outros elementos do patrimônio. Ademais, é o regime que confere maior segurança 
jurídica à tributação, pois reduz as situações de incerteza quanto ao momento e ao 
valor tributável, além de ser dotado de maior simplificação, dispensando obrigações 
acessórias complexas. 

 
Os planos de stock options podem gerar renda tributável aos beneficiários. 

Importa pouco, para a tributação da renda auferida pelos beneficiários, se os contratos 
possuem natureza de remuneração por trabalhos realizados ou possuem natureza de 
negócios jurídicos mercantis, eis que a renda é tributável independente da origem, 
natureza, validade jurídica, etc. Enfim, o imposto incide sobre qualquer modalidade de 
acréscimo, a teor do princípio da universalidade, previsto no art. 153, parágrafo 2º, 
inciso I, da Constituição, o qual foi devidamente positivado no art. 43 e parágrafos do 
CTN. 

 
Esse amplo escopo de incidência do imposto sobre a renda não permite, 

contudo, a incidência sobre a renda não realizada, como ocorre na aquisição de ações 
com descontos em relação ao preço de mercado em planos de stock options. 

 
Das diferentes etapas dos planos (concessão; vesting, exercício da opção, 

lock up, e alienação de ações), há razoável consenso no sentido de que nos dois 
primeiros não há qualquer evento tributável. 

 
O Fisco Federal e o CARF vêm entendendo que o exercício da opção de 

compra, geralmente com desconto em relação ao valor de mercado, é evento de 
realização da renda, inclusive no regime do caixa, eis que o desconto, nesse caso, 
representaria uma espécie de pagamento “em utilidades” aos beneficiários. 
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Todavia, o mero desconto no preço de aquisição das ações não configura 
renda disponível ou realizada e não pode implicar tributação. Trata-se claramente de 
um ganho potencial, fluido, passível de ser desfeito pela desvalorização das ações, o que 
pode ocorrer de forma brusca e repentina, como se verificou no exemplo utilizado no 
tópico 8.c deste estudo com ações da mineradora Vale em janeiro de 2019. 

 
Embora o pagamento em bens ou utilidades possa em tese desencadear a 

ocorrência do fato gerador do IRPF, esse conceito não se aplica no caso do mero 
desconto nos planos de stock options, sob pena de tributação de renda não realizada, 
em ofensa ao referido princípio, bem como à capacidade contributiva. Coerentemente 
com isso, o art. 74 da Lei n. 8383/91, ao tratar da incidência de imposto de renda sobre 
os chamados fringe benefits, não tratou dos descontos na aquisição de bens. Por mais 
abrangente que seja a referida regra, ela não se aplica ao caso da aquisição de ações 
com desconto nos planos em estudo. 

 
Apenas no momento da alienação das ações é que se pode considerar 

realizada e disponível a renda proveniente do desconto; e apenas no momento do 
pagamento pela venda delas é que se dá a ocorrência do fato gerador do IRPF, sujeito 
ao regime da caixa. 

 
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, a tributação é possível já no momento da transferência das ações. 

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

ainda que com desconto, a tributação somente pode ocorrer após a alienação dos bens 
e a apuração de ganho de capital. 


