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STOCK OPTIONS – CONCEITO

Plano de opção de compra de ações pelo qual uma

companhia outorga a determinadas pessoas o direito de

adquirir ações da própria companhia, em um prazo

predeterminado e por um valor prefixado.



ORIGEM  NO  BRASIL

Lei das Sociedades por Ações:

Art. 168, § 3º. “O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembléia geral, outorgue opção de
compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que
prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle”.

Art. 157, § 1º . “O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia 
geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do 
capital social:
.........................
b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior”.

Art. 176, §5º. “As notas deverão indicar:
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício”.



CARACTERÍSTICAS

• Contrato oneroso 
O empregado deve desembolsar o valor da opção, não devendo 
haver subsídios por parte da empresa. 

• Caráter personalíssimo
A opção de compra é sempre nominativa, não constituindo título 
negociável. Não reveste  natureza de título de crédito.

• Vesting
É o período em que há uma carência mínima para  que o 
funcionário exerça o seu direito de compra das ações



REQUISITOS SOB O PONTO DE VISTA SOCIETÁRIO

• Capital autorizado
A outorga deve ocorrer dentro do limite do capital autorizado.

• Previsão expressa
É necessária a previsão expressa no estatuto da companhia.

• Plano de outorga aprovado em Assembléia Geral da Companhia
O plano de outorga estabelece os termos e condições. Para ser
exercido deve ser aprovado em Assembléia Geral.



• Outorga da opção de compra das ações

• Exercício da opção de compra das ações

• Venda das ações

MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO 



NATUREZA JURÍDICA - SALARIAL

JURISPRUDÊNCIA

1. EMENTA: “A promessa de venda, pelo empregador, de ações da companhia a
preço prefixado, para que o empregado opte por sua compra a qualquer tempo,
auferindo lucro sem enfrentar qualquer risco implica em retribuição de natureza
salarial, impondo-se a integração do resultado obtido pelo empregado na
operação em todos os títulos contratuais pertinentes.” (Tribunal Regional do
Trabalho (2ª Região). Sentença proferida na reclamação trabalhista de autuada
sob o nº. 2.339/99. Relator: Juiz Marcos Neves Fava. DJSP 21 jan. 2001.)

Incidência do Imposto de Renda: 27,5 %



NATUREZA JURÍDICA - MERCANTIL

JURISPRUDÊNCIA

1. EMENTA: “Stock option plan. Natureza comercial. O exercício da opção de compra
de ações pelo empregado envolve riscos, pois ele tanto poderá ganhar como
perder na operação. Trata-se, portanto, de operação financeira no mercado de
ações e não de salário. Não há pagamento pelo empregador ao empregado em
decorrência da prestação de serviços, mas risco do negócio. Logo, não pode ser
considerada salarial a prestação”. (Relator Sérgio Pinto Martins, Acórdão n:
20030145141, Tipo RO n. 20010255561, Ano 2001, DOE SP, PJ, TRT 2ª Região,
Data: 08/04/2003).

2. EMENTA:“não importa se o exercício pela opção de aquisição do lote de ações
tenha sido feito de forma graciosa ou com onerosidade, porque a operação não
se enquadra no conceito de remuneração do art. 457, § 1º, da CLT, sobretudo
diante do fato de que as ações não remuneravam a atividade operária, tampouco
se vinculavam a procedimento habitual próprio de folha de pagamento, nem
sequer dependiam do desempenho do empregador nacional ou mesmo do
empregado.” (Relator Luiz Carlos Noberto, ACÓRDÃO Nº: 20090024596, TRT 2ª
Região, Data: 28/01/2009).



NATUREZA JURÍDICA - MERCANTIL

3. EMENTA: “STOCK OPTIONS. INCENTIVO AO EMPREGADO. CARÁTER NÃO
SALARIAL. Tratando-se as denominadas stock options de incentivo ao empregado
no desenvolvimento de seus misteres, condicionado, porém, a regras estabelecidas
e não sendo gratuito, visto que sujeito a preço, embora com desconto, tem-se que
não guardam tais opções de compra de ações da empresa caráter salarial. Recurso
Ordinário obreiro a que se nega provimento, no aspecto”. (Relator ANELIA LI CHUM,
ACÓRDÃO Nº: 20030636234, TRT 2ª Região, Data: 05/12/2003).

Incidência do Imposto de Renda: 15 %




