
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                     
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 75ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que o Conselho Administrativo de          
Recursos Fiscais (“CARF”) define o conceito de habitualidade, para fins da incidência das Contribuições 
Previdenciárias sobre parcelas consideradas remuneratórias relativas a abonos salariais originados de 
Acordo Coletivo de Trabalho.

Também analisamos decisão em que o CARF entendeu que rendimentos obtidos por meio de                                   
planos de ‘stock option” constituem salário de contribuição sobre o qual incidem as Contribuições Sociais                    
Previdenciárias. 

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Contribuições Previdenciárias – Abono Salarial - Habitualidade

Contribuições Previdenciárias – Planos “stock option” - Remuneração

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“DO SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE NATUREZA JURÍDICA DE ABONO, MAS VINCULAÇÃO AO SALÁRIO 
QUE IMPEDE O DESFRUTE DA ISENÇÃO. ACATAMENTO DE PARECER DA PGFN EM HOMENAGEM AO 
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Abonos são parcelas recebidas pelo trabalhador em virtude de antecipação ou substituição de reajuste. 
As parcelas denominadas “abono” que não são pagas com tais finalidades não tem a natureza jurídica 
de abono e não podem desfrutar da isenção do art. 28, §9º, alínea “e”, item 7 da Lei 8.212/91. Existência 
de tal característica. Além disso, a lei exige a desvinculação dos salários para desfrutar da isenção, o que 
não ocorreu no caso, pois os abonos eram referenciados ao salário. Acrescente-se que, considerando a 
existência do Parecer PGFN 2.114/2011 associado aos efeitos do art. 19 da Lei 10.522/2002, concluímos, 
em homenagem ao princípio da eficiência e para evitar a edição de ato administrativo sem finalidade, que 
não pode prevalecer a inclusão do abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado 
do salário e pago sem habitualidade na base de cálculo da contribuição. No caso presente, evidenciada 
a vinculação ao salário e existente a habitualidade no pagamento, inviável a aplicação das conclusões do 
referido Parecer.
(...)
GANHO EVENTUAL. DEFINIÇÃO. INAPLICABILIDADE PARA OS ABONOS. APLICABILIDADE PARA    
PAGAMENTO ÚNICO PELA REPACTUAÇÃO DO PLANO PETROS.
Ganho eventual é o oposto de ganho repetido, habitual. Habitualidade é a qualidade daquilo que é                     
frequente, que é repetido muitas vezes, o que implica tomarmos como habitual aquilo que é, ou poderá ser, 
repetido mais de três vezes durante a duração do contrato de trabalho. Ganho eventual é o ganho que foi 
ou pode ser repetido no máximo três vezes durante a duração do contrato de trabalho. Os abonos pagos 
no caso em destaque possuem características de habitualidade, posto que pagos anualmente. Pagamento 
único realizado em compensação à mudança do Plano Petros é ganho eventual que desfruta da isenção do 
art. 28, §9º, alínea “e”, item 7 da Lei 8.212/91.
(...)” 

O presente julgado tem como origem autuação fiscal que objetiva a cobrança de Contribuições                         
Previdenciárias  incidentes  sobre  parcelas tidas como remuneratórias relativas a abonos salariais                  
originados de Acordo Coletivo de Trabalho. 

Em 2011, as Autoridades Fiscais autuaram o Contribuinte por suposta ausência de recolhimento das 
contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas reputadas como remuneratórias. Isso porque,              
entenderam que os abonos salariais pagos pelo Contribuinte não desfrutavam da isenção prevista no art. 
28, § 9º, alínea “e”, item 7 da Lei nº 8.212/911 , afinal, descumpriam os requisitos previstos no art. 214, §9º, 
alínea “j” do Regulamento da Previdência Social (“RPS”), no sentido de que os pagamentos sejam feitos 
sem habitualidade e desvinculados do salário.  

____________________________
1 “Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário;”
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Contra esse lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação alegando ser improcedente a autuação, 
pois, nos termos da Lei nº 8.212/91, não há incidência da contribuição previdenciária sobre a) verbas          
indenizatórias; b) verbas que não correspondam a prestação de serviços; c) parcelas que não possam 
ser substituídas por algum benefício previdenciário equivalente; e d) ganhos eventuais expressamente       
desvinculados do salário. Desse modo, os abonos seriam isentos de contribuições previdenciárias, uma 
vez que representam ganhos eventuais expressamente desvinculados ao salário, o que justifica o não 
recolhimento das contribuições sobre a parcela remuneratória do abono. 

A Impugnação foi julgada procedente apenas em parte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de 
Julgamento (“DRJ”), para reconhecer a não habitualidade dos pagamentos indenizatórios decorrentes 
da Repactuação do Plano de Previdência e manter a autuação no que diz respeito às contribuições                       
supostamente incidentes sobre os demais abonos salariais. Segundo a DRJ, o Contribuinte procedia ao 
pagamento dos abonos de modo anual, o que deve ser considerado como habitual, descaracterizando, 
assim, a hipótese isentiva prevista no na Lei n° 8.212/91 e no RPS. 

Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repisando as alegações da Impugnação. Ao     
apreciar o Recurso Voluntário, o CARF, por voto de qualidade, julgou-o improcedente.

Acerca da necessidade de desvinculação do abono ao salário remuneratório, entendem os Conselheiros 
que, no presente caso, os abonos são calculados com base na remuneração dos trabalhadores.

Quanto à habitualidade dos pagamentos de abono, o Conselheiro Relator sustenta que o conceito de    
habitualidade deve ser analisado por meio do antagonismo ao conceito de eventualidade, isto é, para uma 
interpretação sistemática da norma, os vocábulos devem ser comparados.

Nesse sentido, considerando o caput do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”) e as muitas 
referências ao termo “eventual” presentes na Lei nº 8.212/91, o acórdão adota como habitual aquilo que é 
frequente, repetido e que acontece mais de três vezes ao longo de um contrato de trabalho.

Ante a premissa adotada, por serem anuais os pagamentos do abono salarial, certamente ocorrerão mais 
do que três vezes ao longo do contrato de trabalho. Dessa forma, referidos abonos estão excluídos da 
norma isentiva do art. 28, §9º da Lei nº 8.212/91. 

“(...) 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.”

Trata o julgado em comento de Auto de Infração lavrado para cobrar Contribuições Previdenciárias sobre a 
diferença entre os valores de ações emitidas em razão de opção por planos de compras de ação, também 
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conhecidos como “stock options”, e o valor de mercado das ações transferidas. Isso porque o “stock 
options” constitui plano de compra de ações por executivos e empregados a preços previamente                                        
estabelecidos, que deverão ser inferiores aos valores de mercado quando da efetivação da compra.

Nesse sentido, o Fisco entendeu que essa diferença de valores constitui remuneração diferida, a ser        
percebida quando da revenda de referidas ações, sendo, pois, passível de incidência das  Contribuições 
Sociais Previdenciárias. Para  fundamentar o entendimento,  utilizou o disposto na Deliberação da                
Comissão  de  Valores  Mobiliários (“CVM”) n.º 562/2008, que  concebe os  ganhos  em análise como 
instrumentos patrimoniais que compõem a remuneração.

Irresignado, em sede de impugnação, o Contribuinte sustentou que as compras de ação representam mero 
negócio jurídico de comércio, sendo que a sua venda futura não representa necessariamente um benefício 
financeiro, tendo em vista a possibilidade de desvalorização das ações, compondo risco, o que afastaria a 
natureza remuneratória da transação.

Tendo referida impugnação sido analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 
(“DRJ”), restou improcedente, o que ensejou a interposição de Recurso Voluntário pelo Contribuinte, que 
reiterou seus argumentos para que fossem submetidos ao CARF.

Submetido o recurso ao CARF, o voto vencedor do julgamento entendeu que a possibilidade de benefício 
auferível por meio de “stock options” por empregados existe apenas em função da relação contratual de 
trabalho – pois a possibilidade de opção pelas ações acaba com o término contrato de trabalho – e que 
confere acréscimo patrimonial ao trabalhador, cominando em remuneração efetiva em que devem incidir 
as Contribuições Previdenciárias.

Além disso, o CARF entendeu que o acréscimo patrimonial possibilitado pelos planos de “stock options”, 
relativamente ao contribuinte individual, enquadra-se perfeitamente no conceito de salário de contribuição 
contido nos dispositivos dos artigos 22 e 28 da Lei n.º 8.212/91, tendo em vista que este é um pagamento 
em razão do exercício de um trabalho e que seu valor se integra ao patrimônio do contribuinte.

Isso porque, referida Lei prevê a irrelevância da natureza dos ganhos para a composição do salário de 
contribuição, determinando que todo rendimento decorrente do trabalho será remuneração para fins da 
contribuição à previdência social.

Adicionalmente, o entendimento prevalecente entre os Conselheiros foi de que não há qualquer risco na 
operação, sendo que o “stock options” configura oferecimento de vantagem eventual, sendo que não há 
a possibilidade de prejuízo para o empregado ou contribuinte individual – haja vista que estes poderão 
não optar pela compra das ações se estas não forem vantajosas, sem assumir qualquer prejuízo, estando 
apenas diante da opção de vantagem eventual.

Ou seja, no entendimento consignado no acórdão, nos planos “stock options”, o trabalhador recebe a 
opção de comprar em período determinado ações a preços pré-concebidos, de forma que, se, quando 
do período de aquisição de ações, estas tiverem valor de mercado superior ao valor pré-estabelecido, o 
trabalhador, ao adquiri-las, acresce seu patrimônio na importância desta diferença, imediatamente – sendo 
de sua responsabilidade manter as ações e não revendê-las naquele momento, tornando-se acionista 
sujeito às variações de mercado.
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De outro jeito, se, quando do período de aquisição, o valor das ações for menor que o                                                                      
previamente acordado, o trabalhador, evidentemente, não procederá à aquisição das ações. Dessa 
forma, entendeu-se que não há, na operação, qualquer risco envolvido capaz de afastar a condição                                
remuneratória deste benefício.

Além disso, na declaração de voto de um dos Conselheiros componentes do julgamento, foi novamente 
ressaltado o posicionamento da CVM acerca da natureza da vantagem havida por meio das operações 
de “stock options”, que se coaduna com o entendimento consignado no julgamento, pois reconhece                   
mencionada vantagem como “forma flexível de remuneração”.

Assim, a Turma, por voto de qualidade, entendeu que, sobre o benefício auferido pelos trabalhadores por 
meio de planos de “stock options”, devem incidir as Contribuições Previdenciárias.
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