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1. Noções Gerais e Tipos de 

Planos de Ações 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

1. Stock Options  (SOPs) 

 Consiste em um direito outorgado a beneficiários para a aquisição de 

ações da empresa outorgante em data futura 

 O preço de aquisição das ações deve ser pré-fixado e geralmente 

corresponde  ao valor de mercado das ações na data de outorga 

 Enseja, geralmente, risco para o beneficiário, já que as ações podem 

desvalorizar no futuro e tornar desvantajoso o exercício da opção 

 Benefício econômico recebido: diferença entre o valor de mercado das 

ações e o preço de aquisição (e futura valorização das ações) 

Linha do tempo: 

4 

Concessão (grant) do direito 
de aquisição das ações 

Período de maturação 
(vesting) do direito de 

aquisição 

Exercício (exercise) da 
opção e compra das ações 

após o período de 
maturação 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

2. Restricted Stock Units (RSUs) 
 Consiste na concessão de instrumentos representativos de ações que 

serão convertidos em ações após o atingimento de condição pré-

estabelecida (geralmente, o período de maturação) 

 O cumprimento da condição pode resultar na concessão de ações 

ao beneficiário ou o equivalente em dinheiro 

 Não enseja, geralmente, risco para o beneficiário, já que este receberá 

um valor (ações ou dinheiro) desatrelado a qualquer investimento 

 Benefício econômico recebido: valor de mercado das ações na data do 

fim do período de maturação (e futura valorização, caso o beneficiário 

receba ações) 

Linha do tempo: 

5 

Concessão (grant) dos 
RSUs 

Período de maturação 
(vesting) de recebimento de 

ações ou montante 
equivalente 

Recebimento das ações ou 
montante equivalente após 

o período de maturação 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

3. Employee Stock Purchase Plans (ESPP) 

 Consiste em deduções regulares da folha de salários dos 

beneficiários para que o montante acumulado seja utilizado na 

aquisição de ações da própria empresa 

 O preço de aquisição das ações geralmente sofre um desconto 

pré-determinado sobre o valor de mercado das ações em um 

dado período 

 Benefício econômico recebido: Diferença entre o valor de mercado 

das ações e o preço de aquisição (e futura valorização das ações) 

Linha do tempo: 

6 

Entrada do 
beneficiário no ESPP 

Períodos de 
maturação, quando 
são feitos descontos 
na folha de salários 

Períodos de 
maturação, quando 
são feitos descontos 
na folha de salários 

Período de aquisição 
das ações com base 

no montante 
acumulado 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

4. Phantom Shares 
 Consiste em um direito outorgado a beneficiários para receber, no futuro, 

um determinado montante atrelado ao valor de mercado das ações da 

empresa em um certo período 

 O pagamento, geralmente, é realizado em dinheiro, mas pode ser 

também efetuado com outros instrumentos 

 Beneficiário pode, geralmente, determinar o momento do recebimento 

do dinheiro 

 Não enseja, geralmente, risco para o beneficiário, já que este não precisa 

realizar qualquer investimento para receber o montante equivalente ao 

valor das ações da empresa 

 Benefício econômico adquirido: montante atrelado ao valor de mercado 

das ações da empresa 

Linha do tempo: 

7 

Concessão (grant) das 
Phantom shares 

Período de maturação 
(vesting) do direito de 

exercer o recebimento do 
montante 

Exercício (exercise) do 
direito de receber o 

montante equivalente à 
valorização das ações 



2. Aspectos Previdenciários 
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Aspectos Previdenciários 
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 Questão central: Stock Options, RSUs e outros Planos de Ações têm 

natureza remuneratória para efeitos previdenciários? 

 

 

 Ausência de legislação específica sobre o tema 

 

 Lei nº. 12973/2014 – Reconhece como remuneração? 

 

Sem regras específicas, a jurisprudência analisa os impactos dos 

planos de ações em cada caso 

 

Para que um pagamento ou benefício seja considerado remuneração 

deve ter características próprias de remuneração, 

independentemente do nome que se dê a tal pagamento 
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Aspectos Previdenciários 
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O que é remuneração  para fins tributários/previdenciários? 

  

Art. 195 da Constituição Federal de 1988: 

A seguridade social será financiada, dentre outras formas, mediante 

recursos provenientes das contribuições sociais do empregador, da 

empresa e da entidade a ela equiparada, incidentes sobre “(a) a 

folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 

creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 

serviço, mesmo sem vínculo empregatício (...)”. 

 

Artigos 22 e 28 da Lei nº. 8.212/1991: 

A base de cálculo para o pagamento da contribuição previdenciária 

devida pela empresa será “o total das remunerações pagas ou 

creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, 

destinadas a retribuir o trabalho”. 
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Aspectos Previdenciários 
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 DOUTRINA - SERGIO PINTO MARTINS: 

“Remuneração é o conjunto de retribuições recebidas habitualmente 

pelo empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em 

utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, mas 

decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer suas 

necessidades básicas e de sua família”. 

 

 Remuneração (para fins previdenciários):  

habitualidade - pagamentos habituais 

pessoalidade – pagamentos feitos a pessoas física 

reciprocidade – deverão ser destinados a retribuir o trabalho. 

 

 Assim, pagamentos não habituais efetuados pelo empregador aos seus 

trabalhadores, sem qualquer correlação com a prestação de 

serviços, não constituem remuneração para os efeitos previdenciários. 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

CARF – Caso COSAN:  

(...) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO. PARCELA INTEGRANTE. REMUNERAÇÃO. 

STOCK OPTIONS. INTEGRAÇÃO. Salário de Contribuição, para 

o contribuinte individual, é a remuneração auferida em uma ou 

mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta 

própria, durante o mês. 

No presente caso a concessão de “stock options” aos 

segurados contribuintes individuais a serviço do sujeito 

passivo devem integrar o salário de contribuição, pois foram 

concedidos pelo trabalho do segurado, integraram-se ao 

patrimônio do segurado e não podem ser conceituados como 

oriundos de negócio mercantil, pois ausente risco. (...)  

 

(CARF, Acórdão nº 2301-003.597, 2ª Seção, 3ª Câmara, 1ª 

Turma Ordinária, sessão realizada em 20 de junho de 2013) 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

CARF – Caso ALL:  

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PLANO DE OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES – 

STOCK OPTIONS – NATUREZA SALARIAL DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO 

MERCANTIL CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS AFASTAM O RISCO. (...) 

Em ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, qual seja, 

mera operação mercantil, seja, pela concessão de empréstimos, possibilidade de 

venda antecipada, troca de planos, correlação com o desempenho para 

manutenção de talentos, fica evidente a intenção de afastar (ou minimizar) o risco 

atribuído ao próprio negócio, caracterizando uma forma indireta de remuneração.  

Na maneira como executado, passa o negócio a transparecer, que a verdadeira 

intenção era ter o empregado a opção de GANHAR COM A COMPRA DAS AÇÕES; 

não fosse essa a intenção da empresa, por qual motivo a recorrente teria alterado os 

planos existentes em 2006 e 2007, permitido empréstimos cuja quitação dava-se pela 

venda de ações cujo totalidade do direito ainda não havia se integralizado ou 

recebimento de participação em lucros e resultados, em relação a contribuintes 

individuais.  

Correto o procedimento fiscal que efetivou o lançamento do ganho real, (diferença 

entre o preço de exercício e o preço de mercado no momento da compra de ações.), 

considerando os vícios apontados pela autoridade fiscal. 

(...) 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

CARF – Caso ALL (cont.) 
(...) PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS PARA 

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM 

VENDIDAS A TERCEIROS. Acredito que, no momento em que houve a outorga 

da opção de ações aos beneficiários ocorreu, sim, o fato gerador, mesmo que 

não tenha havido a efetiva venda, pois naquela oportunidade o mesmo 

integralizou a efetiva opção das ações sobre o preço de exercício, valor inferior 

naquela oportunidade ao preço de mercado, representando um ganho direto do 

trabalhador. (...) 

UTILIDADES FORNECIDAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONSTITUEM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. 

O fato de o dispositivo legal previdenciário não ter detalhado expressamente o 

termo “utilidades”, como fazendo parte do salário de contribuição dos 

contribuintes individuais, não pode, por si só, ser o argumento para que as 

retribuições na forma de utilidades sejam afastadas como ganho indireto dessa 

categoria de trabalhadores. O texto legal não cria distinção entre as exclusões 

aplicáveis aos empregados e aos contribuintes individuais 

 

(CARF, Acórdãos nº 2401-003.044 e nº 2401-003.045, 2ª Seção, 4ª Câmara, 1ª 

Turma Ordinária, sessão realizada em 18 de junho de 2013) 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

CARF – Caso GAFISA: 

STOCK OPTIONS. PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. 

VANTAGENS OBTIDAS NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES. 

NATUREZA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. 

As vantagens econômicas oferecidas aos empregados da 

empresa na aquisição de lotes de ações próprias, quando 

comparadas com o efetivo valor de mercado dessas mesmas 

ações, configuram-se ganho patrimonial do empregado 

beneficiário decorrente exclusivamente do trabalho, 

ostentando, portanto, natureza remuneratória, e, nessa condição, 

parcela integrante do conceito legal de Salário de Contribuição 

base de cálculo das contribuições previdenciárias. (...)  

 

(CARF, Acórdão nº 2302-003.536, 2ª Seção, 3ª Câmara, 2ª 

Turma Ordinária, sessão realizada em 03 de dezembro de 2014) 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

STOCK OPTIONS 

Resumo do Posicionamento das decisões desfavoráveis - CARF 

 

• Compra de ações  de forma subsidiada 

  

 prefixar o preço simbolicamente   

 valor do desconto é de tal forma significativo 

 conceder empréstimos favorecidos 

 

• Flutuações do mercado, para o empregado, apenas implicariam 

ganhar mais ou menos, mas nunca deixar de ganhar. 

 

• Sem evidência clara de onerosidade e risco não se afastaria a 

natureza salarial e apontar a natureza mercantil do plano de 

“opção de compra” de ações. 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

STOCK OPTIONS 

Recomendações em razão do posicionamento das decisões - CARF 

 

 Verificar se o plano é adotado como componente remuneratório:  

 

• de forma direta, como contraprestação por desempenho ou 

meta de produtividade alcançados,  

 

• de forma indireta, como premiação em reconhecimento e 

valorização do profissional)  

 

 Plano deve ser desvinculado de metas de produtividade e 

desempenho, mas adotado apenas como captação e retenção 

de talentos na empresa. 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

Decisões Judiciais: 
 

TRF da 4ª Região – Caso GVT 

Decisão desfavorável indeferindo 

O TRF4 indeferiu o pedido da empresa ao entender que há retribuição 

suplementar ao trabalho por meio do Plano.  

 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0009944-50.2013.4.03.0000/SP, de 31/12/2013) 

 

TRF da 3ª Região – Caso Skanska 

Decisão favorável, afastando o caráter remuneratório do Plano. 

caráter mercantil e a questão do risco envolvido no Plano de Stock 

Options.  

(AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5000249-23.2014.404.0000/PR, de 15/01/2014) 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

Decisões Judiciais 
JFSP – Caso Skanska 

Decisão favorável.  

Decidiu-se que Plano de Stock Options era facultativo e, apesar de 

minimizado, haveria risco envolvendo a operação.  

Afirma-se que o fato de o objetivo ser atrair profissionais e mantê-los na 

empresa não caracteriza o Plano como remuneração. “(...) não se pode 

considerar como retribuição ao trabalho a possibilidade de o empregado 

suportar prejuízo. É claro que o risco é diminuído pela obtenção gratuita das ações 

(...), mas não é anulado.” (processo 0021090-58.2012.4.03.6100, 29/10/2013) 

 

TRT da 2ª Região – Caso BM&F Bovespa 

Favorável: Afasta o caráter de contraprestação do Plano de Stock Options: 
“O artigo 457 da CLT define salário como sendo a contraprestação paga ao 

empregado em razão do serviço por ele prestado. O programa de ‘stock option’ não 

constitui salário, porque não são comissões, nem gratificações, abonos ou prêmios, 

tampouco salário-utilidade já que o empregado paga pelas ações.”  (processo 

0002967-73.2011.5.02.0059) 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

Aspectos Previdenciários 
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 Análise de cada uma das espécies de planos e suas 

peculiaridades:  

 

 SOP  

 

 Diversas decisões do CARF 

 Decisão favorável na esfera judicial  

 Importância do caráter oneroso 

 Possibilidade de cobrança pelas opções (caso Itaú) 

 Cashless é diferente de não oneroso 

 Risco: as ações podem desvalorizar no futuro e tornar 

desvantajoso o exercício da opção 

 A simples existência de risco de não exercício, descarta a 

hipótese de remuneração 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

Aspectos Previdenciários 
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 Análise de cada uma das espécies de planos e suas 

peculiaridades:  

 

 

 ESPP 

 

Confundido com SOP  

Importância de reforçar o caráter oneroso 

Risco: as ações podem desvalorizar no futuro e tornar 

desvantajoso o exercício da opção 

A simples existência de risco de não exercício, descarta 

a hipótese de remuneração 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

Aspectos Previdenciários 
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 Análise de cada uma das espécies de planos e suas 

peculiaridades:  

 

 RSUs 

 

 Ainda pouco debatido 

 Não há decisões específicas sobre RSU 

 Na prática, dependendo do caso, pode ser entendido 

como bonificação 

 Habitualidade aumenta o risco de autuação 

 Ausência do caráter oneroso aumenta o risco: o 

beneficiário receberá um valor (ações ou dinheiro) sem 

qualquer investimento 
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INSTRUCTIONS 
How to apply a Slide Layout 

Go to the Home tab and select   

New Slide to choose from a  

variety of formatted B&M slide layouts 

Tip: choose Layout to reapply a layout to a 

selected slide(s) 

How to apply slide text styles 

Use the Decrease List Level and Increase 

List Level icons on the Home tab to apply 

the required text style 

Tip: use the Reset option from  

the Home tab to restore template text styles 

to a slide 

How to update footer and slide numbers 

Go to the Insert tab and select 

Header & Footer. Select Apply to 

All once update has been made 

Aspectos Previdenciários 

23 

 Análise de cada uma das espécies de planos e suas 

peculiaridades:  

 

 

 Phanton 

 

 Ainda pouco debatido 

 Não há decisões específicas sobre RSU 

 Na prática, dependendo do caso, pode ser entendido 

como bonificação 

 Habitualidade aumenta o risco de autuação 

 Ausência do caráter oneroso aumenta o risco: o 

beneficiário receberá um valor (ações ou dinheiro) sem 

qualquer investimento 
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Evolução da Jurisprudência sobre o Tema 

Comentários feitos no passado: 

 

• Ausência de legislação específica 
previdenciária sobre a matéria; 

• Inexistência de julgados relativos à 
matéria previdenciária; 

• Julgados na esfera trabalhista 
reconhecem o caráter não remuneratório 
do stock option. 
 

Comentários atuais sobre o tema: 

 

• Ausência de legislação específica 
previdenciária sobre a matéria; 

• Decisões favoráveis aos contribuintes na 
esfera judicial; 

• Decisões específicas (análise caso a 
caso) na esfera administrativa (CARF); 

• Quanto maior o risco, menor o carater 
remuneratório 

• Dispositivo legal reconhece o pagamento 
em ações como remuneração para fins 
de IR (art. 33 da Lei nº. 12.974). 
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Aspectos Previdenciários 
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Maneiras de reforçar a natureza mercantil dos planos de ações e 

mitigar riscos:  
 

 Não tratar dos planos de ações nas “offer letters” ou contratos 

de trabalho; 

 Não atrelar concessões à performance do empregado (evitando 

o caráter contraprestativo no contexto do contrato de trabalho); 

 Desvincular as concessões da remuneração do empregado; 

 Onerosidade (ainda que cahsless); 

 Evitar concessões habituais; 

 Estabelecer a participação opcional no plano; 

 Cuidado na redação do objetivos do plano (ex. manter e motivar 

empregados pela participação na valorização da empresa, ao 

contrário de remunerá-los pelos serviços prestados). 

 Não efetuar charge-back 

 Retention = “lock up” pode ser interpretado favoravelmente 
 

 



3. Aspectos Tributários 
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Aspectos Tributários 
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 Para cada tipo de Plano, há reflexos tributários próprios (Check List) 

 

 Verificar o Tipo de Plano; 

 Avaliar a abrangência da cláusula de condição suspensiva; 

 Identificar quando ocorre acréscimo patrimonial (regime de caixa) 

para a pessoa física; 

 Definir a alíquota do IR aplicável (15% ou 27,5% - tabela 

progressiva); 

 Estabelecer quem é a fonte pagadora (Brasil ou Exterior); 

 Em caso de fonte pagadora no exterior, independentemente da 

alíquota (15% vs. 27,5%), responsabilidade  pelo recolhimento é da 

pessoa física; 
 

                                                                         15% - responsabilidade é da P. Física 

 Em caso de fonte pagadora brasileira 
                                                                                 

                                                                                  27,5% - responsabilidade é 

da P. Jurídica 
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Alíquota de 27,5% 

PRÓS CONTRAS 

• recebimento das ações por 

valor de mercado 

• ações podem desvalorizar na 

venda sem reembolso de 

Imposto 

• menor risco de autuação para 

empresa e pessoa física 

• Fisco pode entender que a 

empresa confessa que o Plano 

tem natureza remuneratória 

• compatibilidade para tributação 

sobre juros e dividendos 

• obrigação de reportar na 

declaração de bens (IRPF) e 

BACEN  

• se ações são recebidas do 

exterior, trava de taxa de 

câmbio 

• descompasso para o 

desembolso do Imposto, se 

responsável é empresa 

brasileira 

28 

Hipótese: Pessoa física recebe as ações 
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Alíquota de 15% 
PRÓS CONTRAS 

• reconhecimento fiscal de 

investimento de risco 

• possível autuação para fonte pagadora 

brasileira à 27,5% (multa/juros até 

entrega IRPF) 

• possível autuação para PF  

(multa/juros após entrega IRPF) 

• recebimento de ações a custo 

“0” (zero)   

– diferimento da tributação 

para a venda 

• risco de variação cambial: tributação 

sobre venda de ações 

• ações não constarem na 

IRPF/BACEN antes da venda 

• exposição para executivos com altos 

cargos: 

incogruência nas informação para CVM 

e/ou outros órgãos regulatórios no Brasil 

ou Exterior 29 

Hipótese: Pessoa física recebe as ações 
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Alíquota de 15% 

PRÓS CONTRAS 

• reconhecimento fiscal de 

investimento de risco 

• possível autuação para fonte pagadora 

brasileira à 27,5% sobre a diferença 

entre valor de mercado e pago pela 

pessoa física 

• possível autuação para pessoa física  

(multa/juros após entrega IRPF) 

• recebimento de ações pelo 

valor adquirido pela 

pessoa física 

• risco de variação cambial: 

tributação sobre ganho + variação 

cambial, se fonte brasileira 

• ações constarem na IRPF  

pelo valor de aquisição 

• possível descompasso com o BACEN 

(informação a valor de mercado) 
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Hipótese: Pessoa física compra as ações 
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Dedutibilidade da Pessoa Jurídica 

Brasileira 

 Regra Geral: Despesa Operacional 

31 

paga/incorrida para 

exercício da atividade 

operacional 

 

usual 

 

concessão 

indiscriminada 

 

 Mensagem subliminar: Remuneração 

desdobramentos  

previdenciários e trabalhistas 
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Dedutibilidade da Pessoa Jurídica 

Brasileira 

 Administrador 

 Remuneração variável  de administrador é considerada 

despesa incorrida para o exercício da atividade 

operacional da empresa? 
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• como “contrato de risco”: NÃO 

• como remuneração 

Art. 303 – RIR/99 Art. 152 – Lei das S/As 

NÃO SIM 
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Lei nº. 12.973/2014 e IN nº. 1515/2014 

 Disciplina quando o pagamento em ações é dedutível: 

 Pagamento em caixa ou ativos 

 reconhecimento no PL 

 

 Extensão a administradores 

 Pressupõe pagamento por empresa brasileira 

 Indedutível para fonte do exterior 
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Obrigada! 
 

Luciana.souza@trenchrossi.com 

 


