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CARF – STOCK OPTION 
 Data 12/07/2013 

 
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por sua 2ª Seção, na última 
reunião realizada, julgou os dois primeiros casos de Stock Option, nos quais analisou 
se a autuação por não recolhimento de contribuição previdenciária, nos termos do 
artigo 22, III, da Lei n.º 8.212/91, estava correta ao considerar como remuneratória a 
natureza do plano de venda de ações.  
 
Em defesa, o contribuinte, em ambos os casos, ponderou que o plano de venda de 
ações não possui natureza remuneratória, haja vista estar inserido no universo 
contratual, com facultatividade e necessidade do pagamento ao exercer o direito de 
opção. Outrossim, consignou que o plano atende à voluntariedade e ao risco de 
mercado, desse modo, não se trata de remuneração aos empregados da empresa 
autuada, mas tão somente um contrato de natureza mercantil.1  
 
Já a Fazenda Nacional sustentou que o plano de venda de ações possui natureza 
remuneratória, na medida em que a aquisição tem caráter personalíssimo e, na visão 
da fiscalização, seria, tão somente, uma contraprestação pelo serviço do contribuinte 
individual. Neste sentido, ausente o risco de mercado, o plano seria uma retribuição 
econômica pelo trabalho, logo, uma política de remuneração diferida. 
 
Ao final do julgamento, todos os conselheiros entenderam que, embora o conceito de 
remuneração seja amplo, a relação jurídica imposta pelo plano stock option é 
diametralmente oposta à relação jurídica albergada pelas contribuições, ou seja, possui 
caráter mercantil. Contudo, existe a necessidade de analisar caso a caso, dentro da 
especificidade de cada plano, uma vez que a estruturação de cada um se dá sob a 

                                         

1 Conforme jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho. 
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égide de critérios específicos, assim, a depender da forma como for estruturado, 
poderá descaracterizar a natureza mercantil, tornando-se remuneratório o plano.  
 
Diante desse panorama, algumas características do plano de venda de ações foram 
rechaçadas, por consequência, conferindo a este a natureza remuneratória, como a 
ausência de pagamento de qualquer quantia pelo empregado no momento de adesão 
ao plano de venda de ações e, também, a possibilidade de venda imediata das ações – 
que retira, segundo alguns julgadores, o risco de mercado do plano.  
 
De mais a mais, percebe-se, na mesma linha do posicionamento adotado 
unanimemente pelos julgadores, que stock option, assim como as teses de hiring 
bonus e de PRL, impende análise específica de cada caso, dentro das particularidades 
de cada plano. 
 
Nosso escritório está à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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