
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 90ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de          
Recursos Fiscais (“CARF”) manteve autuação para cobrança de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(“IR/Fonte”) incidente sobre o ganho de capital auferido por sociedade localizada no exterior na alienação 
de participação acionária em sociedade brasileira, por meio de sociedades estrangeiras interpostas.

Também comentamos decisão em que o CARF anulou autuação para cobrança de Contribuições                     
Previdenciárias incidentes sobre planos de opções de ações (“stock options”) em virtude de vício material 
decorrente de erro, por parte da Fiscalização, na indicação do fato gerador.

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

IR/Fonte - Ganho de Capital de Domiciliados no Exterior – Alienação de bens no Brasil

Stock Options – Nulidade do Auto de Infração – Data de Ocorrência do Fato Gerador

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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“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 30/11/2001 a 30/12/2001
IRRF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS SITUADOS NO BRASIL. SOCIEDADE 
ALIENANTE NO EXTERIOR. INTERPOSIÇÃO DE SOCIEDADES ESTRANGEIRAS.
É responsabilidade do adquirente, na condição de responsável tributário, a retenção e o recolhimento 
do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre o ganho de capital de residentes ou domicilia-
dos no exterior na alienação de bens situados no Brasil. Devem ser desconsideradas as interposições 
de empresas no exterior, por meio de conduta planejada, para simular uma situação diferente da real 
alienação, sendo o ganho de capital apurado no momento em que a compra e venda foi definitivamente 
constituída. 
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela sucedida, quando 
provado que as sociedades estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico. 
(Súmula CARF nº 47). 
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE SOCIEDADES ESTRANGEIRAS. NEGÓCIO.   
SIMULAÇÃO. APLICABILIDADE.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a constituição e cobrança do IR/Fonte relativo 
ao ano-calendário de 2008, incidente sobre o ganho de capital auferido por sociedades domiciliadas no 
exterior na alienação de participação societária de sociedade sediada no Brasil, por meio de empresas 
veículos sediadas no exterior, bem como para cobrança de multa qualificada por ato simulado.  

No presente caso, a Sociedade Alienante, sediada no exterior, capitalizou duas sociedades, também             
sediadas no exterior, com a participação societária que ela detinha em uma Sociedade Brasileira e,         
posteriormente, alienou a participação societária que passou a deter em tais Sociedades Estrangeiras 
para a Sociedade Adquirente, localizada no Brasil, que, por sua vez, passou a deter de forma indireta as 
ações da Sociedade Brasileira. 

Ao realizar o procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal entendeu que a operação descri-
ta acima não possuía qualquer propósito negocial e que foi realizada pelas Partes envolvidas única e                                        
exclusivamente com o objetivo de evitar o ganho de capital na alienação direta das ações da Sociedade 
Brasileira e, consequentemente, o IR/Fonte incidente sobre tal receita. 

Diante disso, a Autoridade Fiscal desconsiderou a operação realizada pelas Partes e autuou a Sociedade 
Adquirente, na qualidade de responsável tributária, pelo recolhimento do IR/Fonte, que devia ter sido retido 
sobre o ganho de capital auferido pela Sociedade Alienante na alienação de participação societária da 
Sociedade Brasileira. 

O Auto de Infração foi impugnado pela Sociedade Adquirente, que alegou, principalmente: (i) a ausência 
de previsão legal para a incidência do IR/Fonte na aquisição de bens localizados no exterior, ou seja, a par-
ticipação societária das empresas estrangeiras, haja vista que o art. 26 da Lei nº 10.833/2003 determina a 
retenção somente no caso de alienação de bens localizados no Brasil; (ii) que a aquisição da participação 
societária da Sociedade Brasileira por meio das sociedades estrangeiras foi uma imposição da Sociedade 
Alienante Estrangeira para que o negócio fosse realizado; e (iii) que a operação praticada visava, ainda, 
evitar potenciais contingências, uma vez que a sociedade brasileira possuía mais de dez anos de existência.
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Depois de analisar a Impugnação, a DRJ julgou-a totalmente improcedente. Em face dessa decisão, 
a Sociedade Adquirente, ora responsável tributária, interpôs Recurso Voluntário, no qual replicou as                      
alegações contidas em sua Impugnação.

A PGFN, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário alegando, em síntese, que a            
conduta das Partes envolvidas na operação configurava ato simulado com o exclusivo intuito de evitar 
a ocorrência do fato gerador do IR/Fonte sobre o ganho de capital, o qual seria devido na alienação da             
participação societária, caso a simulação não tivesse ocorrido.

Os Representantes da Fazenda Nacional evidenciaram, ainda, que os documentos apresentados pela 
Sociedade Adquirente comprovam que o real objeto do negócio era, de fato, a compra e venda das ações 
da Sociedade Brasileira e que tais Sociedades Estrangeiras sequer existiam à época em que o primeiro 
contrato de compra e venda foi celebrado entre as Partes.

Ao apreciar os argumentos, o CARF esclareceu que a interposição das Sociedades Estrangeiras não 
pode ser oposta aos interesses do Fisco e, portanto, desconsiderou essas sociedades. Ainda, reconheceu 
que a operação, de fato, consistiu na aquisição de ações da Sociedade Brasileira e não das Sociedades 
Estrangeiras, sendo devido o IR/Fonte sobre o ganho de capital percebido pela Sociedade Alienante em 
tal operação, nos termos do art. 685, §2º, I, “a” do RIR/99. Assim, a Sociedade Adquirente, na condição de 
responsável tributária, deveria ter recolhido o IR/Fonte incidente sobre o ganho de capital percebido pela 
Sociedade Alienante no momento em que a compra e venda foi efetivada. 

Adicionalmente, o Conselheiro Relator defendeu a qualificação da multa em função da artificialidade dos 
atos praticados para simular os fatos jurídicos, que resultaram na aquisição da Sociedade Brasileira,              
objetivando afastar a incidência do IR/Fonte sobre o ganho de capital devido nessa operação. 

Diante disso, o Colegiado, por voto de qualidade, votou pela manutenção integral do lançamento,                     
sendo que dois Conselheiros votaram pelo cancelamento integral da autuação, e um Conselheiro para a                    
desqualificação da multa de ofício e exclusão dos juros de mora sobre ela incidentes. Assim, o CARF, por 
maioria de votos, manteve o lançamento de IR/Fonte, a qualificação da multa de ofício e a incidência dos 
juros de mora.
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“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO- OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - EMPREGADOS E 
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - PLANO DE OPÇÃO PARA COMPRA DE AÇÕES- STOCK OPTIONS - 
NATUREZA SALARIAL - DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO MERCANTIL - CARACTERÍSTICAS DOS 
PLANOS AFASTAM O RISCO
Em ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, seja, pela adoção 
de política remuneratória na forma de outorga de opções, possibilidade de venda antecipada,                                                   
estabelecimento do custo de R$1,00, correlação com o desempenho para manutenção de talentos, fica 
evidente a intenção de afastar (ou minimizar) o risco atribuído ao próprio negócio, caracterizando uma 
forma indireta de remuneração.
Na maneira como executado, como a minimização do risco pelo baixo custo e possibilidade de venda, 
sem nem mesmo ter o direito a totalidade das ações, passa a outorga de ações a transparecer, que 
a verdadeira intenção era ter o trabalhador a opção de GANHAR COM A COMPRA DAS AÇÕES. Não 
fosse essa a intenção da empresa, por qual motivo a recorrente teria estabelecido valores tão baixos.
Correta a indicação da base de cálculo como o ganho real, (diferença entre o preço de exercí-
cio, previamente estipulado, e o preço de mercado no momento da compra de ações.) desde que                                         
constatado a natureza salarial da verba.
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES - STOCK OPTIONS - PARA OCORRÊNCIA DO FATO 
GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM VENDIDAS A TERCEIROS.
O fato gerador no caso de plano de stock options ocorre com o efetivo exercício do direito de                             
adquirir ações, posto que, constatado o ganho do trabalhador, mesmo que não tenha havido a efetiva 
venda a terceiros. Para efeitos de aferir a natureza salarial do benefício, não há necessidade de que o                      
trabalhador tenha recebido dinheiro, mas qualquer ganho auferido, mesmo na forma de utilidades, 
pode constituir remuneração e por consequência salário de contribuição para efeitos previdenciários.
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR - DATA DA CARÊNCIA ANTECIPADA INDEPENDENTE DO                     
EXERCÍIO DAS AÇÕES - VÍCIO NO LANÇAMENTO.
O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo 
ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário utilidade), quando o mesmo              
exerce o direito em relação as ações que lhe foram outorgadas.
Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma premissa equivocada de que o 
fato gerador no caso de stock options seria a data de vencimento da carência, independentemente 
do exercício das ações. Não há como atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo 
exercício do direito de ações.
IMPROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTO PELA INDEVIDA INDICAÇÃO DO FATO GERADOR -                                              
IMPROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTOS BASEADOS NOS MESMOS FUNDAMENTOS - AUTOS DE IN-
FRAÇÃODE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS CONEXOS E CORRELATOS N. 37.346.306-5 E 
37.346.307-3.
Sendo declarada a improcedência do lançamento, face vício na indicação do fato gerador, desnecessário 
apreciar as demais alegações do recorrente, considerando que os demais Autos de Infração, lançados 
sobre o mesmo fundamento, também devem ser declarados improcedentes.
Recurso Voluntário Provido.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a cobrança de contribuições previdenciárias 
incidentes sobre a remuneração na forma de opções de compra de ações (“stock options”), as quais foram 
caracterizadas pelo Fisco como verbas de natureza salarial. 
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Durante o procedimento de fiscalização, a Autoridade Lançadora analisou documentos, disponibiliza-
dos ao público pela companhia autuada, referentes à sua política de remuneração e de valorização de 
profissionais. Com base nisso, os fiscais concluíram que as características do plano denotariam intento               
remuneratório por parte da empresa.

Conforme justificado pelo Fisco, com base nas provas colhidas, teria restado demonstrado que, ao ofertar 
stock options para seus trabalhadores, os objetivos do contribuinte seriam motivá-los a alcançar alto de-
sempenho, alinhar seus interesses aos da empresa e reter talentos. Além disso, não haveria riscos aos ou-
torgados, já que o preço de compra da opção era de apenas R$ 1,00. Nessas circunstâncias, a concessão 
das stock options estaria vinculada à relação de trabalho, e não teria natureza mercantil, como alegado 
pela sociedade fiscalizada.

Em sede de Impugnação, o contribuinte discutiu, preliminarmente, a indevida desconsideração do                    
negócio jurídico consubstanciado na outorga das opções aos empregados. Argumentou, ainda, que o 
mero “granting” das opções não resultaria em ganho financeiro, mas somente em expectativa de ganho 
futuro. Alegou a ausência de habitualidade nas outorgas, o que, juntamente com a ausência de atribuição 
de uma utilidade concedida em retribuição pelos serviços prestados, importaria na descaracterização dos 
planos como integrantes do salário de contribuição.

O contribuinte protestou, de igual modo, pela irregularidade da base de cálculo utilizada na autuação.              
Atacou a exigência de multa por omissão de declaração dos valores correspondentes em sua Guia 
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (“GFIP”). Por fim, apontou o erro na              
determinação do fato gerador em que se baseou a Fiscalização.

A Impugnação foi julgada improcedente na primeira instância administrativa. O contribuinte interpôs              
Recurso Voluntário ao CARF, o qual declarou estarem corretos os fundamentos da autuação no que                
respeita à natureza remuneratória das opções conferidas aos colaboradores da empresa. 

Com efeito, o CARF corroborou a interpretação das autoridades fiscais de que os valores atribuídos pela 
empresa para a aquisição das ações em seu programa afastariam o risco do negócio, o que ensejaria sua 
classificação como verba de natureza remuneratória. A relatora observou, em seu voto, que “não se pode 
descartar o fato de que os valores ganhos pela compra de ações abaixo do valor de mercado, sem atribuir 
ao trabalhador os riscos, não sejam um ganho indireto, obtido por meio da aquisição de ações, mesmo 
sem haver a conversão em pecúnia”.

O colegiado, no entanto, decidiu cancelar a autuação, declarando-a nula em decorrência de vício material 
referente à data de ocorrência do fato gerador apontada pela Fiscalização. O Conselho ponderou que a 
data de ocorrência do fato gerador teria sido definida pelo Fiscal com base em um critério inadmissível.

Isso porque a Fiscalização reputou como ocorrido o fato gerador das contribuições previdenciárias na data 
do vencimento do chamado “vesting period”, ou prazo de carência. A segunda instância desconstituiu esse 
parâmetro da autuação com supedâneo na premissa de que somente o exercício das opções que foram 
outorgadas ao trabalhador evidenciariam um ganho; o simples decurso do vesting period não constituiria 
um indício de acréscimo patrimonial. Ou seja, no entendimento do CARF, o fato gerador das contribuições 
previdenciárias ocorreria apenas quando o empregado efetivamente exercesse seu direito de compra de 
ações.
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Com tudo isso, ao concluir, a relatora ressaltou que, embora considerasse clara a natureza salarial do plano, 
não poderia ratificar a adoção da fundamentação esposada pela Fiscalização quanto ao fato gerador, já 
que esse raciocínio poderia levar à conclusão absurda de que o vencimento do vesting period  equivaleria 
à operação de compra das ações. Dessa forma, foi declarada a improcedência do lançamento, em face de 
vício material na indicação do fato gerador, restando integralmente cancelado o Auto de Infração.
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