
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 86ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de      
Recursos Fiscais (“CARF”) cancelou atuação para cobrança das Contribuições Previdenciárias sobre       
valores pagos na compra de ações decorrente de Plano de Opção de Compra de Ações, por entender que 
essa operação não tem natureza de contraprestação pelo trabalho, mas natureza mercantil, representando 
apenas um ato negocial da esfera civil e empresarial.

Também comentamos decisão em que o CARF reconheceu a não incidência de Contribuições                                 
Previdenciárias em relação à parcela de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”) paga em ações, 
desde que acordado com os empregados e prevista no acordo de PLR. 

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

Stock Option Plans – Natureza não Remuneratória – Não Incidência de Contribuições Previdenciárias

PLR – Pagamento em Ações – Não Incidência de Contribuições Previdenciárias

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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“(...) STOCK OPTIONS. CARÁTER MERCANTIL. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO SALÁRIO                                   
REMUNERAÇÃO. No presente caso, o plano de stock options é marcado pela onerosidade, pois o 
preço de exercício da opção de compra das ações é estabelecido a valor de mercado, pela liberalidade 
da adesão e pelo risco decorrente do exercício da opção de compra das ações, de modo que resta 
manifesto o seu caráter mercantil, não devendo os montantes pagos em decorrência do referido plano 
integrarem o salário de contribuição. 
(...) 
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido.”

Trata o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para a cobrança de Contribuições                                              
Previdenciárias a cargo da empresa e da contribuição adicional de 2,5%, referente ao período de 01/2006 
a 12/2006, incidentes sobre as supostas remunerações pagas a diretores por meio da outorga de opções 
de compra de ações da companhia. Também foi lavrada a multa por falta de declaração dos supostos fatos 
geradores em GFIP.

Segundo o Agente Fiscal, os planos de opção de compra de ações teriam natureza remuneratória, pois: 
(i) o trabalhador não desembolsaria valores para aquisição do direito de comprar ações da empresa; (ii) o 
trabalhador não assumiria risco no exercício da opção, pois, na hipótese de que o valor das ações não seja 
atrativo, ele não estará adstrito a pagá-lo; (iii) o trabalhador não assumiria o risco do empreendimento, haja 
vista que o exercício da opção só ocorreria se o valor a ser pago fosse menor do que o de mercado; (iv) as 
opções são pessoais e intransferíveis, não sendo possível negocia-las; (v) o período de vigência do plano 
seria bastante superior aos planos de ações comuns; e (vi) haveria carência entre a concessão da opção e 
o seu efetivo exercício, com vistas a vincular o trabalhador e recompensa-lo pelo trabalho prestado, como 
se fosse uma espécie de “prêmio”. 

Além disso, entendeu a Fiscalização que o fato gerador se daria no momento do vencimento do período 
de carência das opções, independente do seu exercício, calculando as bases de cálculo dos tributos nesse 
momento, por meio da diferença entre o preço de mercado das ações e o preço cobrado pelo exercício 
das opções.

No mais, acrescentou, ainda, que a própria documentação comprobatória da Contribuinte reflete em seus 
documentos administrativos e societários o mencionado Plano de Stock Options como “remuneração”.

Assim, após analisar os critérios para outorga e exercício das opções, a Fiscalização concluiu que o Plano 
de Stock Options outorgado pelo Contribuinte aos seus diretores configuraria remuneração e, em vista 
disso, deveria integrar o salário-de-contribuição (base de cálculo das Contribuições Previdenciárias e do 
adicional de 2,5%).

Em sede de Impugnação, o Contribuinte, em primeiro lugar, sustentou que a mera utilização do termo 
“remuneração” nos documentos administrativos e societários não faz com que a natureza dos Planos de 
Stock Option seja salarial. Após, de forma pormenorizada, o Contribuinte buscou demonstrar que o seu 
plano de opção de compra de ações tinha natureza mercantil e, por essa razão, estaria desvinculado da 
remuneração. Além disso, também ressaltou equívocos cometidos pela Fiscalização na apuração dos                
tributos lançados, como a utilização dos mesmos dados, relativos aos mesmos beneficiários, diversas 
vezes.
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Ao analisar o caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) converteu o                            
julgamento em diligência. Nessa ocasião, a Fiscalização reconheceu os equívocos cometidos nos cálcu-
los e procedeu à retificação do lançamento. Em face do Termo de Encerramento da Diligência Fiscal, o             
Contribuinte se manifestou aduzindo que a retificação de base de cálculo enseja novo lançamento, sendo 
ilegal a sua efetivação por meio de diligência fiscal.

A DRJ manteve a autuação em sua integralidade e, considerando a redução do crédito tributário em mais 
de um milhão de reais, interpôs Recurso de Ofício. O Contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário 
ao CARF, repisando os argumentos da Impugnação.

Remetidos os autos ao CARF, a Conselheira Relatora iniciou seu voto negando provimento ao Recurso de 
Ofício da DRJ e argumentando que, após as retificações promovidas durante a diligência, a nova autuação 
estaria correta e não mereceria reparos quanto aos cálculos para a apuração dos tributos.

Especificamente quanto aos Planos de Stock Options, aduziu a Conselheira Relatora, inicialmente, que 
“esta Turma já se debruçou sobre esse tema e já manifestou o seu entendimento de que a aquisição de 
ações através de planos de stock options trata-se, em regra, de típico contrato mercantil, oneroso, em 
que o trabalhador, embora pretenda obter lucros, poderá amargar prejuízos inerentes ao risco de investir 
no mercado de ações – não configurando, portanto, base de cálculo das contribuições previdenciárias 
(acórdãos n.s 2401003.044 e 2401003.045)”.

Ressaltou, todavia, que as características do contrato deveriam ser analisadas caso a caso para, somente 
então, determinar a natureza essencial da operação, se mercantil ou remuneratória.

Especificamente acerca dos planos tratados no caso objeto do voto, a Relatora argumentou que a                       
Fiscalização não apontou, de forma específica, nenhuma cláusula do plano de opção de compra de ações 
que retiraria o caráter de natureza mercantil da operação ou eliminaria o risco do beneficiário, que é        
inerente ao mercado de ações. Prosseguindo em seu Voto, a Relatora afastou as alegações de que o plano 
teria natureza remuneratória simplesmente pelo fato de os documentos do Contribuinte mencionarem “re-
muneração”, aduzindo que não é o nome, mas as características essenciais do instituto que lhe conferem 
a sua natureza jurídica. 

Superados esses pontos e analisando especificamente o plano do Contribuinte, a Conselheira Re-
latora concluiu pela sua natureza mercantil, sob os seguintes argumentos: (i) onerosidade: embora os                        
beneficiários não precisem fazer um desembolso inicial para aquisição da opção de compra das ações, o                        
exercício dessas opções exige o pagamento de preço fixado a valor de mercado, com base em no mínimo 
um e no máximo três pregões da Bolsa de Valores; (ii) impossibilidade de transferência para terceiros, o 
que contribui para o fortalecimento da relação entre empresa e trabalhador, que é um dos objetivos do 
plano; (iii) livre exercício do direito de compra das ações, onerosidade e risco do negócio: ainda que haja 
liberdade para o exercício das opções, isso não retira o elemento de risco, pois, além de ser necessário o 
desembolso financeiro, o beneficiário poderá perder dinheiro investido, de acordo com o desempenho do 
negócio e as consequentes oscilações do preço da ação no mercado de capitais; (iv) indisponibilidade de 
transferência das ações: ainda dentro do tema do risco do negócio, a Relatora complementa que o plano 
sujeita o beneficiário à indisponibilidade de transferência de metade das ações pelo período mínimo de 
dois anos, concluindo que “a indisponibilidade das ações adquiridas por dois anos é um elemento essen-
cial para caracterização do risco a que se sujeita o trabalhador, no momento em que exerce a opção de
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ações que lhe foi ofertada”.

Dessa forma, a Conselheira Relatora concluiu que o Plano de Stock Options, além de depender da adesão 
e de pagamento do beneficiário, não lhe atribui ganho certo e imediato, razão pela qual tem natureza            
mercantil e não deve ser confundido com remuneração.

A maioria dos Conselheiros da Turma Julgadora acompanhou a Relatora para dar provimento ao Recurso 
Voluntário.
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“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À 
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como 
forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de cálculo 
das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7º, inciso XI, da CF, desde que         
obedecidas as exigências contidas na lei 10.101/2000.
(...)
PAGAMENTO DA PLR EM AÇÕES. POSSIBILIDADE.
Não havendo qualquer restrição na Lei n.º 10.101/2000 quanto à forma de pagamento da PLR, é                     
possível que parte da verba seja paga em ações, desde que acordado com os empregados e tal avença 
conste no acordo de PLR. (...)”

Trata o julgado em questão de Autos de Infração lavrados para exigência de Contribuições Previdenciárias, 
da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do 
Trabalho (“GILRAT”) e das Contribuições Destinadas a Outras Entidades e Fundos, em relação a verbas 
pagas a diretores estatutários empregados de instituição financeira. 

Em relação às verbas de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”), as autuações foram pautadas 
no entendimento de que não teriam sido cumpridos os requisitos previstos na Lei n° 10.101, de 19 de            
dezembro de 2000, para aplicação da imunidade de Contribuições Previdenciárias prevista no artigo 7°, 
inciso XI da Constituição Federal.

Nesse sentido, destacou-se na autuação que o acordo de metas que previa o pagamento da PLR não teria 
sido firmado em momento anterior ao período aquisitivo do benefício; que preveria metas pouco claras e 
objetivas, por pautarem-se em critérios como a avaliação individual do trabalhador pela chefia e nos lucros 
ou prejuízos auferidos mundialmente pela instituição financeira; e, por fim, que a Lei n° 10.101/2000 não 
autorizaria os pagamentos de PLR por meio de ações. 

Em primeira instância administrativa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) 
julgou a Impugnação improcedente, mantendo integralmente o lançamento. Interposto o Recurso                           
Voluntário, a Turma Julgadora reformou parcialmente a decisão proferida pela DRJ, dando provimento 
parcial ao recurso. 

Especificamente quanto à possibilidade de pagamento da PLR por meio de ações, destinada a em-
pregados que recebessem a PLR acima de determinado limite, não desvirtuaria os requisitos                                                        
previstos na Lei n° 10.101/2000 para gozo da imunidade em relação às contribuições previdenciárias. No 
voto condutor do acórdão, ponderou-se que a Lei n° 10.101/2000 não estipula requisitos em relação à 
forma como o pagamento da PLR deverá ocorrer, de maneira que nada impediria a estipulação de recebi-
mento de ações. 

A Conselheira Relatora ainda combateu a alegação da Fiscalização de que o pagamento por meio de 
ações não seria válido porque o Contribuinte poderia alterar unilateralmente a tabela utilizada para de-
terminar o percentual de verba a ser convertido em ações. Sobre esse ponto entendeu a Relatora que 
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“quanto ao levantamento em questão, ao ler os termos do relatório fiscal, não encontrei a desconformidade 
atribuída pelo auditor fiscal no presente caso. Em primeiro lugar a lei não fixa como se dará a participação 
nos lucros e resultados, se assim, não o faz, nada impede que essa participação seja efetivada por meio 
de aquisições em ações. Até mesmo a informação de que a empresa poderá interferir no percentual não se 
mostra indevido, se imaginarmos, que o mercado de ações passa por grandes oscilações, sendo que para 
adequar o numero de ações ao montante a ser recebido pelo empregado, por vezes terão que ser feitos 
ajustes. Novamente, a possibilidade em questão fica adstrita a essa possibilidade constar da negociação 
entre empregados e empregadores”.

Assim, concluiu que o determinante para a aferição da regularidade da PLR não é a forma como ela foi 
paga, se em ações ou dinheiro, mas se o ato que permite o pagamento atende os requisitos na Lei nº 
10.101/2000 para respaldar a sua exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Com base nesses argumentos, foi dado provimento ao Recurso Voluntário quanto a este ponto, o que foi 
acompanhado pela unanimidade dos Conselheiros.
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