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Tributação de benefícios 

Questões tributárias e previdenciárias relevantes sobre 

benefícios concedidos aos executivos de grandes 

empresas – evolução jurisprudencial sobre o tema.   

 
 Luciana Simões de Souza 
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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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 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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 CUIDADOS: 

 

 Descrição do  pacote de “remuneração” do executivo 

(“Offer Letter” e demais documentos).  

 Tratamento consistente nos documentos internos. 

 Cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação 

específica para isenção previdenciária, FGTS e Imposto de 

Renda. 

 Verificar  qual o motivo da concessão do benefício para o 

executivo (Benefícios de natureza salarial X Instrumentos 

de Trabalho). 

 Guardar documentação suporte. 

 Cuidados específicos com executivos expatriados. 
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 BENEFÍCIOS GERALMENTE CONCEDIDOS: 

 

 Plano de Saúde 

 Ajuda de Custo (Mudança de local de trabalho) 

 Reembolso  de Aluguel 

 Participação nos Lucros e Resultados – PLR 

 Veículo  

 Plano de Previdência Privada 

 Reembolso Educacional (cursos e educação para filhos) 

 Stock  Options e demais planos de ações 

 

 



Análise dos benefícios 
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 ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA/FGTS:  art. 28, §9, “q”, da Lei 

nº. 8.212/91 

 

“q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou 

odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, 

inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, 

aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras 

similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos 

empregados e dirigentes da empresa; 

 

 PONTOS DE ATENÇÃO:   

totalidade de empregados x mesma cobertura/mesmo tipo de 

plano de saúde? 

Abrangência para os beneficiários dos empregados? 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:  

 

“Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 

01/01/2007 a 31/12/2008 ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 

DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS. Os valores 

relativos a assistência médica integram o salário-de-

contribuição, quando os planos e as coberturas não são 

igualitários para todos os segurados”. 

(ACÓRDÃO 9202-003.846 - Câmara Superior de Recursos 

Fiscais - CSRF - SUPERIOR / SEGUNDA TURMA - (Data da 

Decisão: 09/03/2016 - Data de Publicação: 13/04/2016). 
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 JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL:  
 

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA 

EM GRUPO. NÃO-INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM 

CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO (ART. 214, 9º, INC. XXV, DO 

DEC. N. 3.048/99, COM A REDAÇÃO DADA PELO DEC. N. 3.265/99). 

EXIGÊNCIA AFASTADA POR NÃO ESTAR PREVISTA NA LEI N. 

8.212/91.  

(...) 8. Por certo, não se afasta a necessidade de que tais pagamentos 

abranjam a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, por 

decorrer da interpretação sistemática da Lei n. 8.212/91, que impõe a 

incidência nos casos de seguro individual .  

9. In casu , estando certo no acórdão recorrido de que se trata de seguro de 

vida em grupo , deve ser afastada a incidência da contribuição 

previdenciária, independentemente da existência ou não de convenção 

ou acordo coletivo.  

10. Recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 660.202 - 

CE (2004/0095730-0) - MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104107/lei-orgânica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104107/lei-orgânica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104107/lei-orgânica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104107/lei-orgânica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104107/lei-orgânica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104107/lei-orgânica-da-seguridade-social-lei-8212-91
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 JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL:  

 

Voto: 

Nesse sentido, ao dispor sobre os valores pagos a título de previdência 

complementar e de assistência médica ou odontológica, a única 

exigência legal é de que a cobertura abranja a totalidade dos 

empregados e dirigentes da empresa. (...). 

Essa disciplina foi respeitada também por ocasião da regulamentação dos 

pagamentos efetivados pelo contribuinte a título de previdência 

complementar e de assistência médica ou odontológica, nestes termos: 

(…). 

Ante o exposto, a interpretação do art. 28, inc. I, da Lei n. 8.212/91 

(redação original e atual) por esta Corte é de que ela não autoriza a 

incidência de contribuição previdenciária em tais casos. Subverter 

esse raciocínio por força de disposição contida em mero decreto 

regulamentar é ferir o princípio da estrita legalidade tributária. (...)". 
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 IMPOSTO DE RENDA:  

 

 De acordo com o art. 39, XLV, do RIR/99, o valor dos serviços 

médicos, hospitalares e dentários mantidos, ressarcidos ou 

pagos pelo empregador em benefício de seus empregados não 

compõe o rendimento bruto destes para fins de incidência do 

imposto de renda. 

 

 Não há autuações específicas sobre o tema. Portaria do 

Ministério da Fazenda nº 41/1974 
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 ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA/FGTS:  art. 28, §9, “g”, da Lei 

nº. 8.212/91 

 

“g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em 

decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na 

forma do art. 470 da CLT” 

 

“Art. 470 - As despesas resultantes da transferência correrão por 

conta do empregador.” 

 

 PONTOS DE ATENÇÃO:   

Pagamento único? 

Houve transferência do local de trabalho? 

Há comprovante de despesas? 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA: 
 

“Processo n° 35464.004361/2003-11 - Recurso n° 155.261 Voluntário - 

Acórdão n° 2401-00.702 - 4' Câmara / 1' Turma Ordinária - Sessão de 

29 de outubro de 2009 - Matéria CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS - SALÁRIO INDIRETO - Recorrente MONSANTO 

DO BRASIL LTDA - Recorrida DRJ-SÃO PAULO I/SP - ASSUNTO: 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS - Período de 

apuração: 01/01/1997 a 31/10/2001 - PREVIDENCIÁRIO. AJUDA DE 

CUSTO DE TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. VALORES PAGOS 

EM DESCONFORMIDADE COM A REGRA DE ISENÇÃO PREVISTA 

NA LEI N.° 8.212/1991. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. Incidem contribuições previdenciárias sobre 

verba repassada ao segurado empregado transferido 

unilateralmente pelo empregador, quando a mesma é paga em 

mais de uma parcela e não é disponibilizada estritamente para 

cobrir despesas de mudança do local de trabalho”. 
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 JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL: 
 

“TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 

PARCELAS DA REMUNERAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. 

AUXÍLIO MUDANÇA, AJUDA ALUGUEL E AUXÍLIO INSTALAÇÃO. (...) 

13. As verbas pagas ao empregado para auxiliar nas despesas de 

aluguel, ainda que tenham denominação de auxílio ou de ajuda de 

custo, não possuem natureza indenizatória, mas salarial, pois são 

concedidas de forma habitual aos trabalhadores da empresa e, por 

esta razão, estão inseridas no conceito de remuneração, 

compondo a base de cálculo da contribuição. Precedente no STJ, 

EDRESP 440916/SC, DJ dia 28/04/2003, pág. 177. 14. O auxílio 

mudança e o auxílio instalação possuem destinação específica e 

valores fixos, pagos de uma só vez ao funcionário na ocasião da 

mudança, com caráter indenizatório. 15. Apelação da sociedade a 

que se dá parcial provimento. Apelação do INSS e remessa oficial a que 

se dá parcial provimento. (AC 200338000291221, Juiz. Federal Convocado 

Mark Yshida Brandão TRF1 - OITAVA TURMA, 05/12/2008)”. 
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 IMPOSTO DE RENDA: 
 

Art. 39, inciso I, do RIR/99: não entrarão no cômputo do 

rendimento bruto para fins de incidência de imposto de renda a 

ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, 

frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de 

remoção de um município para outro, sujeita à comprovação 

posterior pelo contribuinte. 

 

"AJUDA DE CUSTO - ISENÇÃO - Se não for comprovado que a 

ajuda de custo se destina a atender despesas com transporte, 

frete e locomoção do contribuinte e de sua família, no caso de 

mudança permanente de um para outro município, não se aplica 

a isenção prevista na legislação tributária (Lei n°. 7.713, de 

1988, art. 6, XX)." (Acórdão 2202-00.412) 
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 ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA/FGTS:  art. 7º, XI da CF/88, art. 3º da Lei 

nº. 10.101/2000 e  art. 28, §9º,  alínea ‘j’ da Lei nº. 8.212/1991.  
 

 

 3 requisitos  básicos para a implantação do benefício, quais sejam: 

i. Negociação entre a empresa e seus empregados, por meio de comissão 

escolhida pelas partes ou por convenção ou acordo coletivo; 

ii. Regras claras e objetivas quanto aos objetivos/metas, período de 

vigência, aferição, prazo para pagamento, fruição, etc.; 

iii. A entidade sindical deverá participar/ter ciência das negociações. 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA (PLR DIFERENCIADO): 
 

"(...) 28. No entanto, se analisarmos os acordos coletivos que constam 

nos autos, perceberemos que a Cláusula quarta item 4.3 prevê que 'os 

empregados que exercem cargos de gerência terão a participação nos 

resultados da HUNTER DOUGLAS definida em metas previamente 

acordadas e formalizadas com a Diretoria Geral, sendo certo que referidas 

metas farão parte do presente instrumento para todos os efeitos', ou seja, 

o sindicato teve ciência da situação em questão e promoveu a 

assinatura do acordo coletivo, assegurando os direitos dos 

empregados. 

29. Cumpre mencionar que a participação sindical nos acordos de PLR se 

trata de formalidade exigida pela legislação a ser observada para 

assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento dos benefícios e 

não para descaracterizar a natureza jurídica do benefício." 

(Processo Administrativo nº. 10830.720323/2011-65. Acórdão nº. 2301-003.422 - 

Conselheiro Relator Damião Cordeiro de Moraes - 1ª Turma Ordinária, da 3ª 

Câmara, da 2ª Seção do CARF – julgamento 14.03.2013 ) 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA (DATA DA ASSINATURA): 
 

“(...) Com a devida vênia, seguimos linha interpretativa diversa, segundo a 

qual a Lei nº 10.101/00 não trouxe, dentre os requisitos a serem 

cumpridos para a instituição da PLR, data limite para a assinatura dos 

acordos. 

(...) Seguindo a linha de raciocínio traçada, entendemos que 

prevalece o princípio do 'ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemus', ou seja, onde a lei não distingue, não pode o intérprete 

distinguir, de modo a inserir na norma requisito não previsto. 

Nesse sentido o voto do Conselheiro Oseas Coimbra Junior, condutor do 

Acórdão nº 280300.254: 'As regras das PLR foram estatuídas ao final do 

exercício, com acordos assinados no mês de dezembro dos respectivos 

anos envolvidos na PLR. A lei 10.101/00 não traz limite temporal para a 

celebração dos acordos, o que seria mais um fator limitador de aplicação 

da norma. Não cabe ao julgador estabelecer limites que dificultem a 

efetivação de direitos, onde a lei assim não se manifestou.' 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA (DATA DA ASSINATURA – 

CONT): 
 

Posição essa que vem encontrando ressonância nesse Conselho, conforme se vê 

do voto do Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, condutor do 

Acórdão nº 240100.828: 

'Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma 

objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade 

fiscal e, bem assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos 

legais de caracterização de tal verba, sendo defeso, igualmente, a atribuição de 

requisitos/condições que não estejam contidos nos dispositivos legais que 

regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo quando 

arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de 

afronta ao Princípio da Legalidade.‘ Assim, afastada a necessidade de que os 

acordos devam estar firmados até um dado período limítrofe, reconhecesse, 

portanto, a validade, vigência e eficácia das Convenções Coletivas, ou 

melhor, que essas atenderam a Lei nº 10.101/00.“ (Acórdão nº. 2301-002.588 - 

Conselheiro Relator: Mauro José Silva - 1ª Turma Ordinária, 3ª Câmara, da 2ª 

Seção do CARF – voto vencedor redator designado - Conselheiro Adriano 

Gonzales Silvério). 
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 PONTO DE ATENÇÃO: 

 Foco de constante fiscalização da Receita Federal 

 Endurecimento das decisões administrativas do CARF 

(Operação Zelotes?) 

 Concessão para administradores não empregados 

 Projeto de Lei para assegurar os contribuintes 

 

 IMPOSTO DE RENDA: 

 Tributação específica 
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 ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA/FGTS:  art. 28, §9, “m”, da Lei 

nº. 8.212/91 

 

"m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação 

fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em 

localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou 

local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, 

observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do 

Trabalho; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)". 
 

 PONTOS DE ATENÇÃO:   

Instrumento de trabalho x fringe benefit (i.e.: para o  trabalho) 

Documentação suporte para evidenciar o trabalho 

2/7 x Orientação trabalhista (“uso misto”) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm#art1
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:  
 

“SALÁRIO-UTILIDADE. VEÍCULO FORNECIDO PELA EMPRESA. 

NECESSIDADE DE PROVAR A DISPENSABILIDADE PARA O 

TRABALHO. CONFISSÃO DA EMPRESA EM SUA CONTABILIDADE. 

Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte 

individual, quando dispensáveis para a realização do trabalho, têm 

natureza de salário-utilidade, compõem a remuneração e estão no 

campo da incidência da contribuição previdenciária, seja a incidente 

sobre a remuneração dos empregados ou aquela incidente sobre a 

remuneração dos contribuintes individuais. Se a empresa já adiciona ao 

LALUR parte das despesas com veículos, temos a confissão de que 

parte das despesas são dispensáveis, o que autoriza a inclusão dessa 

parte na base de cálculo da contribuição previdenciária. Recurso 

Voluntário Provido em Parte . 

(ACÓRDÃO 2301-001.751 - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - 

CARF - 2a. Seção - 3A CAMARA / 1A TURMA ORDINARIA - Data de 

publicação: 24/08/2015). 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:  
 

“SALÁRIO-UTILIDADE. VEÍCULO FORNECIDO PELA EMPRESA. 

NECESSIDADE DE PROVAR A DISPENSABILIDADE PARA O 

TRABALHO. PROVA RETIRADA DE CONFISSÃO DA EMPRESA EM 

SUA CONTABILIDADE. Veículo fornecido pela empresa ao empregado 

ou ao contribuinte individual, quando dispensáveis para a realização do 

trabalho, têm natureza de salário-utilidade, compõem a remuneração e 

estão no campo da incidência da contribuição previdenciária, seja a 

incidente sobre a remuneração dos empregados ou aquela incidente 

sobre a remuneração dos contribuintes individuais. Cabe ao fisco 

demonstrar a dispensabilidade do veículo. Prova feita pela 

demonstração de que a própria empresa considerou, para efeito de 

imposto de renda, que parte da utilização era dispensável para o 

trabalho” 

(ACÓRDÃO 2301-004.129  - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - 

CARF - 2a. Seção - 3A CAMARA / 1A TURMA ORDINARIA - Data de 

publicação: 03/10/2014). 
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 IMPOSTO DE RENDA:  

 

 Caso seja possível demonstrar que os veículos são utilizados tanto para 

atividades operacionais da pessoa jurídica quanto para uso particular 

dos beneficiários, entendemos que há argumentos para defender que o 

IRRF deveria incidir proporcionalmente sobre o montante dos alugueis 

que diz respeito ao período de tempo em que o veículo é utilizado para 

finalidades particulares (2/7). 

 

  Isto é, não deveria incidir IRRF sobre o montante correspondente ao 

período em que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho (visto 

que a referida verba não representaria acréscimo patrimonial). Esse 

entendimento foi adotado nos Acórdãos 104-13.433 e 104-13.718/. 
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 ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA/FGTS:  art. 28, §9, “p”, da Lei 

nº. 8.212/91 

 

“p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica 

relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, 

desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, 

observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT; (Incluída pela 

Lei nº 9.528, de 10.12.97). 

 

 PONTOS DE ATENÇÃO:   

totalidade de empregados  

Possibilidade de resgate? 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:  
 

Desfavorável: 

 

"(...) PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR, BENEFÍCIO 

OFERECIDO DE FORMA DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA. Integram o salário-de-contribuição os valores 

das contribuições efetivamente pagos pela pessoa jurídica 

relativo ao programa de previdência complementar, aberto 

ou fechado, que não estejam disponibilizados de forma 

igualitária a todos os seus empregados e dirigentes".  

(CARF 2a. Seção / 2a. Turma da 4a. Câmara / ACÓRDÃO 2402-

01.043  Publicado no DOU em: 06.04.2011) 
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 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA:  
 

Favorável: 

 

LANÇAMENTO REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS ASSUNTO: 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EMENTA: Período de 

apuração: 01/11/2004 a 31/03/2005 SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, 

INTEGRAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Não integram o 

Salário de Contribuição (SC) os valores das contribuições 

efetivamente pagos pela pessoa jurídica relativo a programa de 

previdência complementar, aberto ou fechado, desde que 

disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. 

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos. ACORDAM os membros do colegiado, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do relator. (CARF 2a. Seção / 2a. Turma da 4a. Câmara / 

ACÓRDÃO 2402-01.291 Publicado no DOU em: 20.05.2011). 
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 IMPOSTO DE RENDA:  

 

 Conforme art. 39, inciso XI, do RIR/99 as contribuições pagas 

pelos empregadores relativas a programas de previdência 

privada em favor de seus empregados e dirigentes não entrarão 

no cômputo do rendimento bruto para fins de incidência de 

imposto de renda.  

 

 A legislação é expressa a respeito da isenção e não há 

controvérsia a respeito do fato de o IRRF não ser devido.  
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 ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA/FGTS:  art. 28, §9, “t”, da Lei nº. 

8.212/91 
 

“t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que 

vise à educação básica de empregados e seus dependentes 

e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela 

empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, 

nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:  

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e  

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, 

considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) 

da remuneração do segurado a que se destina ou o valor 

correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal 

do salário-de-contribuição, o que for maior” 
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 PONTOS DE ATENÇÃO:   

 

 Extensão para os beneficários do executivo (educação 

básica) 

 Comprovante de despesas 

 Necessidade do curso para o empregado 

 Respeitar os limites da legislação 
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 IMPOSTO DE RENDA:   
 

 Solução de Consulta COSIT nº 74/2013, com efeito vinculante a todos 

os contribuintes, pacificando o entendimento de que “São isentas do 

imposto de renda as bolsas de estudo caracterizadas como doação, 

desde que os resultados dessa atividade não impliquem vantagem para 

o doador e tampouco contraprestação de serviços”. 

 

 "IRPF - BOLSA DE ESTUDO - INCIDÊNCIA - Se os pagamentos 

efetuados estão sob o abrigo de relação de emprego, como as bolsas 

de estudo custeadas pelos empregadores para a melhoria profissional 

de seus empregados, é evidente que os conhecimentos adquiridos 

serão revertidos em benefício do doador, circunstância que 

descaracteriza a balsa de estudo como doação civil, negócio de 

liberalidade. Recurso negado." (Acórdão 102-46.377, de 16.06.2004). 
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 PONTOS DE ATENÇÃO:   

 

 Inexistência de legislação específica sobre o tema 

 Verificar a natureza do plano de Stock Options 

 Verificar a existência de risco mercantil 

 Offer Letters? 

 Jurisprudência administrativa analisa caso a caso 

 Jurisprudência judicial mais genérica 
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18/06/2013 

22/07/2014 

10/09/2014 

19/02/2015 

05/11/2014 

17/03/2015 

05/11/2014 

17/03/2015 

CASO COSAN 

CASOS ALL 

CASO ANHANGUERA 

CASO SADIA 

Processo nº. 15889.000245/2010-46 

Decisão desfavorável ao contribuinte: 

 Ações a um preço pré-definido 

 Ausência do elemento risco na transação; 

 Diferença dos preços = remuneração. 

 

Processos nºs. 10980.724031/2011-88 e 10980.724030/2011-33 

Decisão desfavorável ao contribuinte: 

 Em regra, as stock options possuem natureza 

comercial;  

 Empréstimos aos funcionários = simulação tributária; 

 Remuneração no caso concreto. 

 

Processo nº. 10830.720565/2012-30 

Decisão desfavorável ao contribuinte: 

 Benefício para um único diretor; 

 Opção de compra somente enquanto prestasse 

serviços à empresa; 

 Remuneração no caso concreto. 

 

Processo nº. 10925.723207/2011-49 

Decisão favorável ao contribuinte: 

 Plano de ações = negócio de compra de venda de 

direitos acionários; 

 Portanto, plano de compra não é remuneração. 
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11/02/2015 

30/04/2015 

11/02/2015 

07/05/2015 

26/01/2016 

24/02/2016 

Processos nºs. 11624.720210/2012-49 e 11624.720211/2012-93 

Decisão desfavorável ao contribuinte, com ressalvas: 

 Empresa não seguiu conceitos estabelecidos pela 

doutrina; 

 

Processo nº. 16327.721267/2012-33 

Decisão favorável ao contribuinte (nulidade): 

 Favorável ao contribuinte por nulidade; 

 No mérito, o caráter do plano oferecido é salarial. 

 

Processos nºs. 16327.721356/2012-80, 16327.721357/2012-

24 e 16327.721796/2011-56 

Decisão favorável ao contribuinte: 

 Plano de Stock Options seria contrato típico 

mercantil. 

 

Processo nº. 16327.721362/2012-37 

Decisão desfavorável ao contribuinte: 

 Pagamento de Stock Options é remuneração; 

 Constitui fato gerador de IRRF. 

CASO GVT 

CASO BM&F 

CASOS ITAÚ 

CASO ITAÚ -

UNIBANCO 

20/01/2015 

23/03/2015 



Obrigada! 
 

Luciana.souza@trenchrossi.com 

 


