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PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES

• Pronunciamento Técnico CPC nº 10 (R1) – Correlação com o IFRS 2

• Lei nº 12.973/2014 – artigo 33

• Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 – artigo 161

LEGISLAÇÃO



• Atrair e reter profissionais;

• Dirigir a motivação dos funcionários para os 
resultados da empresa a curto e longo prazo;

• Funcionário como acionista – alinhar interesses, 
desencorajar comportamentos oportunistas,
maximizar bons comportamentos e proporcionar 
altos níveis de desempenho. 

POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES



• Planos de remuneração baseado em ações –
termo abrangente;

• Stock options – uma das modalidades.

IMPROPRIEDADE TERMINOLÓGICA

PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES



PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES

• Stock options – opção de compra das ações;

• Restricted stock units (RSU) – transferência das ações sem custo ao beneficiário;

• Stock appreciation rights (SAR) – liquidação em caixa.

MODALIDADES DE PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES



• Grant date – Início do plano;

• Vesting period – Período de permanência;

• Exercise date – Exercício do direito.

ESTRUTURA DOS PLANOS

PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES



Controladora

Subsidiária

CAIXA / 

INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS

PLANOS DE REMUNERAÇÃO BASEADOS EM AÇÕES



• Com “repagamento” – Passivo / Despesa;

• Sem “repagamento” – Reserva de Capital / 
Despesa.

* Pronunciamento Técnico CPC nº 10 (R1)

REGISTRO DA DESPESA POR COMPETÊNCIA

ASPECTOS CONTÁBEIS



• Valor justo das opções/ações;

• Valor justo a ser liquidado em caixa.

VALOR DA DESPESA A SER REGISTRADA

ASPECTOS CONTÁBEIS



• Transferência definitiva das opções/ações;

• Pagamento, quando liquidado em caixa;

MOMENTO DA DEDUTIBILIDADE DA DESPESA

ASPECTOS FISCAIS



• Adição temporária – Despesas por competência;

• Exclusão fiscal – Exercício do direito;

• Reconhecimento de ativo fiscal diferido;

• Inclusão na base de cálculo dos JCP somente
depois da transferência definitiva dos
instrumentos patrimoniais.

AJUSTES FISCAIS E SEUS REFLEXOS 

ASPECTOS FISCAIS



• Empregados;

• Não-empregados, mas que trabalhem sob a 
direção da empresa;

• Pessoal da administração com autoridade e 
responsabilidade para planejamento, direção
e controle das atividades; e

• Diretores não executivos e membros
dos conselhos.

BENEFICIÁRIOS PARA FINS DE DEDUTIBILIDADE

ASPECTOS FISCAIS



• As remunerações baseadas em ações de diretores 
estatutários e membros dos conselhos seriam 
dedutíveis?

• Artigo 357, § único, inciso I, do RIR/99 vs. artigo 
161, §§3º e 4º da Instrução Normativa RFB nº 
1.700/2017.

DÚVIDA?

ASPECTOS FISCAIS



• RSU e SAR – Tributação de INSS no Brasil não 
ofende a territorialidade (CARF 2301-004.133);

• Stock options – valor de exercício ínfimo;

• Mitigação do risco – Reforma trabalhista
(Lei nº 13.467/2017) – prêmios não constituem 
base de cálculo do INSS.

RISCO PREVIDENCIÁRIO

ASPECTOS FISCAIS



• RSU e SAR – Carnê-leão (fonte do exterior);

• Stock options – ganho de capital (isenção para 
vendas mensais de até R$ 35.000,00 e alíquotas 
progressivas).

TRIBUTAÇÃO PELO IRPF

ASPECTOS FISCAIS



CONTATO

Heitor é Gerente da área de Consultoria Tributária no escritório de São Paulo. Com 10 anos de experiência, 
foca sua atuação na área de Tributos Diretos com especialização em CSLL, PIS/COFINS cumulativos, não-
cumulativos e alíquotas diferenciadas, PIS/COFINS-importação, IOF, ISS, CIDE, preços de transferência, 
tributação nas remessas ao exterior e retenções tributárias de PIS/COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

Heitor assessora clientes de diversos setores da economia, incluindo bens de consumo, farmacêutico, 
alimentos e bebidas, varejo, serviços, seguradoras e resseguradoras.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

• Especialização em Direito Tributário Internacional no Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT.

• Especialização em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas - GVlaw.

• Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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OBRIGADO!

Esta apresentação é de autoria dos advogados do Gaia Silva Gaede Advogados, a quem pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não deve

ser, de forma alguma, fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um determinado resultado específico,

mas sim a demonstração do panorama legal sobre a matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos responsabilizamos, não

consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas mediante a análise de cada situação concreta.


