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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO DA PESQUISA 

 Os planos de opção de compra de ações (ou stock option plans) têm sido 
amplamente adotados visando à retenção de talentos, assegurando a dirigentes e 
prestadores de serviços o direito de comprar ações da companhia contratante (e, por 
vezes, de outra empresa do mesmo grupo econômico), após um período de carência e 
o adimplemento de condições fixadas previamente, mediante pagamento do preço 
estabelecido no momento da oferta do plano. 

Embora exista registro de que os planos de stock option passaram a ser 
concedidos pelos empregadores brasileiros aos seus dirigentes e prestadores de 
serviços com ou sem vínculo empregatício entre 1980 e 19906, constatamos que essa 
matéria passou a ser objeto de autuações fiscais tão somente a partir de 2011 e de 
julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) a 
partir de 2013. 

No CARF, os julgamentos realizados giram em torno da natureza jurídica do stock 

option, isto é, se, no caso concreto, o plano instituído com fundamento no art. 168, § 3º 
da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/76)7 tem natureza mercantil ou verdadeira natureza 
remuneratória, hipótese em que os ganhos se submetem à incidência das contribuições 
previdenciárias e do IRRF. 

Nesse contexto, foram identificados e analisados neste trabalho quinze8 
acórdãos proferidos pela Segunda Seção do CARF sobre o tema, em sessões de 
julgamento realizadas entre 18/06/2013 e 11/02/2015. A matéria não foi julgada pela 
Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) até março de 2015. 

Registramos que, para a pesquisa de acórdãos, foram utilizadas as palavras-
chave “stock”, “option”, “opção”, “compra”, “ações” e “contribuições”. A busca 
abrangeu acórdãos publicados no período de 01/01/1990 até 27/01/2016. 

No final deste relatório, transcrevemos uma tabela completa, com todos os 
critérios pesquisados e resumida de acordo com os resultados dos julgamentos. 

  

                                                           
6 Cf. voto proferido pelo conselheiro relator Natanael Vieira dos Santos no Acórdão 2301-004.282, de 1º 
Turma Ordinária da 3ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 20/01/2015. 
7 “Art. 168 (...) § 3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de 
acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus 
administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade 
sob seu controle.” 
8 Registramos que parte dos acórdãos identificados envolve o mesmo contribuinte e autuações fiscais 
semelhantes, relativas apenas a competências diferentes, de modo que as decisões proferidas foram 
idênticas no que tange à natureza remuneratória ou não dos planos de stock option estabelecidos no caso 
concreto.  
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2. NATUREZA JURÍDICA DOS STOCK OPTION PLANS 
    Votos 

Acórdão 
nº Contribuinte Data da 

Sessão Câmara/Turma Conselheiro Posicionamento 
Adotado 

2401-
003.044 

ALL - AMÉRICA 
LATINA LOGÍSTICA 

S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Igor Araújo Soares (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Carolina Wanderley Landim (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2401-
003.045 

ALL - AMÉRICA 
LATINA LOGÍSTICA 

S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Igor Araújo Soares (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Carolina Wanderley Landim (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2301-
003.597 

COSAN S/A 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

20-jun-13 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Bernadete de Oliveira Barros (F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Mauro José Silva (F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Adriano Gonzales Silvério (relator - C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Damião Cordeiro de Moraes (C) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2301-
004.137 

ANHANGUERA 
EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕES 

S/A 

10-set-14 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Mauro José Silva (F) VNI 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Wilson Antonio de Souza Corrêa (relator - C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 
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Adriano Gonzales Silvério (C) Diligência 

Leo Meirelles do Amaral (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

2301-
004.138 

ANHANGUERA 
EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕES 

S/A 

10-set-14 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Mauro José Silva (F) Declaração de voto não consta do 
acórdão formalizado 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Adriano Gonzales Silvério (relator - C) Diligência 

Wilson Antonio de Souza Corrêa (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Leo Meirelles do Amaral (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

2803-
03.815 SADIA S.A. 5-nov-14 3ª TE 

Helton Carlos Praia de Lima (presidente - F) VNI 

Eduardo de Oliveira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Oséas Coimbra Júnior (F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Gustavo Vettorato (relator - C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Ricardo Magaldi Messetti (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Amilcar Barca Teixeira Júnior (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2302-
003.536 GAFISA S/A 3-dez-14 3ª C / 2ª TO 

Liége Lacroix Thomasi (presidente - F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Arlindo da Costa e Silva (relator - F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

André Luís Mársico Lombardi (F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Juliana Campos de Carvalho Cruz (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Leo Meirelles do Amaral (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Leonardo Henrique Pires Lopes (C) Relator acompanhado pelas 
conclusões 

2301-
004.282 

POP INTERNET 
LTDA. 20-jan-15 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Cleberson Alex Friess (F) Natureza remuneratória. Caso 
concreto: remuneratória 

Natanael Vieira dos Santos (relator - C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 
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Adriano Gonzales Silvério (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2402-
004.480 

GLOBAL VILLAGE 
TELECOM LTDA. 

(GVT LTDA.) 
20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Lourenço Ferreira do Prado (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Thiago Taborda Simões (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

2402-
004.481 

GLOBAL VILLAGE 
TELECOM LTDA. 

(GVT LTDA.) 
20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Lourenço Ferreira do Prado (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Thiago Taborda Simões (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

2201-
002.685 

UNIBANCO - 
UNIÃO DE BANCOS 
BRASILEIROS S.A. 

11-fev-15 2ª C / 1ª TO 

Maria Helena Cotta Cardozo (presidente - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Eduardo Tadeu Farah (relator - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Francisco Marconi de Oliveira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

German Alejandro San Mantín Fernández (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Gustavo Lian Haddad (C) Impedimento 

Nathalia Mesquita Ceia (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2401-
003.888 

ITAU UNIBANCO 
HOLDING S.A. 11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Carlos Henrique de Oliveira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Carolina Wanderley Landim (relatora - C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 
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Igor Araújo Soares (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2401-
003.889 

ITAU UNIBANCO 
HOLDING S.A. 11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Carlos Henrique de Oliveira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Carolina Wanderley Landim (relatora - C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Igor Araújo Soares (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2401-
003.890 

ITAU UNIBANCO 
HOLDING S.A. 11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Carlos Henrique de Oliveira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Carolina Wanderley Landim (relatora - C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Igor Araújo Soares (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Natureza mercantil. Caso concreto: 
mercantil 

2401-
003.891 

BM&F BOVESPA 
S/A - BOLSA DE 

VALORES, 
MERCADORIAS E 

FUTUROS 

11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Carlos Henrique de Oliveira (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Natureza mercantil. Caso concreto: 
remuneratória 

Carolina Wanderley Landim (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

Igor Araújo Soares (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

 

Em doze dos quinze acórdãos analisados foi adotado no voto vencedor o 
entendimento de que os stock option plans são, em sua essência, típicos contratos de 
natureza mercantil, notadamente porque o beneficiário assume o risco de não obter 
ganho ou, até mesmo, perder recursos com a futura venda das ações. 

Nesses casos, conforme se verá adiante, o resultado de julgamento varia 
conforme as características presentes nos planos e que podem provocar o 
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desvirtuamento dessa natureza jurídica, tornando a verba remuneração indireta, 
passível de tributação. 

Nos outros três acórdãos, o voto vencedor foi no sentido de que os stock option 
plans têm natureza remuneratória, especialmente por serem ofertados apenas a 
dirigentes, empregados e prestadores de serviços sem vínculo empregatício, e não 
disponibilizados no mercado. 

O voto vencedor proferido pelo conselheiro Arlindo da Costa e Silva no acórdão 
nº 2302-003.536, aprovado por maioria pela 2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 
Segundaª Seção, adotou a linha de que os stock option plans que são concedidos pelas 
empresas exclusivamente a seus trabalhadores não possuem natureza mercantil, mas 
tão somente aqueles oferecidos indistintamente no mercado, ou nas mesmas condições 
em que negociados no mercado.  

Levando em conta que os planos instituídos nos moldes do art. 168 da Lei das 
Sociedades Anônimas visam beneficiar apenas os administradores, empregados ou 
demais pessoas físicas que prestem serviços à pessoa jurídica e, como tal, possuem 
regras próprias que os diferenciam das opções ofertadas no mercado, a conclusão que 
se extrai do acórdão é de que tais planos terão sempre natureza remuneratória, e não 
mercantil.  

Em declaração de voto apresentada, a conselheira Juliana Carvalho Cruz 
manifestou-se no sentido de que a incidência ou não da contribuição previdenciária 
dependeria da análise da relação risco versus vínculo trabalhista, questão que será 
analisada no tópico seguinte: quanto maior o risco, mais próximo se estará de uma 
operação mercantil. Quanto menor o risco, maior a proximidade do vínculo de trabalho. 
No caso, a conselheira concluiu pela natureza mercantil e deu provimento ao recurso.   
 De modo similar à posição adotada pelo conselheiro Arlindo da Costa e Silva, os 
votos vencedores proferidos pelo conselheiro Marcelo Oliveira nos acórdãos nº 2301-
004.282 e 2301-003.597, ambos aprovados pela 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 
Segunda Seção por voto de qualidade, embora tenham pontuado que as opções de 
compra de ação são operações financeiras que possuem como características essenciais 
o risco e a incerteza, concluíram pela natureza remuneratória dos planos analisados, 
dentre outros motivos, pelo fato de as empresas outorgantes terem limitado o público 
participante aos segurados empregados e contribuintes individuais e, ou, por exigirem 
período de maturação para o exercício da opção (vesting, conceito que será analisado 
no próximo tópico), características que também são típicas dos chamados employee 
stock option plans.  

Apesar de o elemento risco ter sido objeto de análise nesses casos, as 
características acima pontuadas vinculariam trabalho ao benefício, retirando dos planos 
a condição de operação financeira não sujeita à incidência das contribuições 
previdenciárias. Em sentido contrário, os votos vencidos proferidos, respectivamente, 
pelos conselheiros Natanael Vieira dos Santos e Adriano Gonzales Silvério, afastaram a 
natureza remuneratória dos planos analisados.  

Para o conselheiro Natanael Vieira dos Santos, o stock option é mera expectativa 
de direito, pois o beneficiário não contrai automaticamente o direito de comprar ações 
de sua empregadora. Mesmo adquirindo as ações, a remuneração não é certa. A 
inexistência de garantia de lucro imediato, bem como a não aferição automática do 
direito de comprar as ações outorgadas pela companhia afastariam o seu caráter salarial 
ou remuneratório. A relação contratual seria claramente onerosa, afastando a condição 
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de benefício. Ademais, o conselheiro levou em consideração o posicionamento da 
Justiça do Trabalho, contrário à natureza remuneratória da verba. O ganho eventual 
decorrente da valorização das ações adquiridas seria estranho a uma relação 
contraprestacional. 

O conselheiro Adriano Gonzales Silvério, por sua vez, pontuou que, na 
perspectiva do segurado, as opções de compra de ação não configuram compensação 
pelo trabalho, pois, mesmo adquirindo as ações por preço diferenciado, ele não deixa 
de se submeter aos riscos do negócio, inclusive o de perder o investimento. Não há, 
portanto, pagamento de valor pelo empregador ao empregado a título de 
contraprestação por serviços prestados.  

No acórdão nº 2301-004.137, de relatoria do conselheiro Wilson Antônio de 
Souza Corrêa, vencedor por maioria, a 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da Segunda 
Seção mais uma vez concluiu pela natureza remuneratória do plano analisado. O relator 
posicionou-se no sentido de que o stock option plan é um contrato de natureza 
mercantil cível ou trabalhista, devendo prevalecer aquela que for mais marcante no 
contrato. Se há risco no negócio e igualdade tanto na condição de contratar quanto no 
risco, a natureza é cível. Na falta de uma dessas condições, a natureza é mercantil 
trabalhista, sujeita à incidência previdenciária.  

Na análise do contrato, o relator decidiu pela caracterização de relação mercantil 
trabalhista, seja por ser a prestação de serviço condição essencial para o exercício das 
opções, seja por residir o risco unicamente com o trabalhador. O relator apontou que a 
ausência de risco por parte da empresa fere a relação cível, por ausência de equidade. 
Esses seriam traços marcantes de subordinação e dependência, característicos de 
contratos de natureza trabalhista. De se observar, nesse caso, que a avaliação do risco 
como elemento apto a afastar a natureza remuneratória foi feita sob ótica distinta dos 
demais casos analisados no CARF.  
 As decisões proferidas pela 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção, 
por sua vez, tanto em processos julgados a favor como contra os contribuintes, 
consideraram o elemento risco como fator determinante para que o stock option plan 
se afaste da natureza meramente remuneratória.  

A conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, em votos proferidos nos 
acórdãos nº 2401-003.0449, 2401-003.891 e 2401-003.89010, manifestou-se no sentido 
de que, em termos conceituais, as stock options configuram mera expectativa de direito 
do trabalhador11, que, embora  
 

possa ter decorrido da prestação de serviços, trata-se, em sua origem 
conceitual, em regra, de típico contrato mercantil, desde que envolva riscos 
desde a sua concepção, submetendo o trabalhador, a volatilidade do 

                                                           
9 Também foi proferido, na mesma sessão de julgamento e envolvendo o mesmo contribuinte, o acórdão nº 
2401-003.045.  
10 Também foram proferidos, na mesma sessão de julgamento e envolvendo o mesmo contribuinte, os 
acórdãos nº 2401-003.888 e 2401-003.889. 
11 “Em termos conceituais, no entender desta relatora, a stock option é mera expectativa de direito do 
trabalhador (seja empregado, autônomo ou administrador), consistindo em um regime de opção de compra 
de ações por preço pré-fixado, concedida pela empresa aos contribuintes individuais ou mesmo 
empregados, garantindo-lhe a possibilidade de participação no crescimento do empreendimento (na medida 
em que o sucesso da empresa implica valorização das ações no mercado), não tendo caráter salarial, sendo 
apenas um incentivo ao trabalhador após um período pré-determinado ao longo do curso da prestação de 
serviços (seja no contrato de trabalho, seja em contrato autônomo)”. Acórdão 2401-003.044.  
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mercado e a risco que estariam totalmente fora do controle da empresa e do 
próprio trabalhador12.  

 
No primeiro caso julgado pela turma, o voto proferido pela conselheira relatora 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, contrário ao contribuinte e vencedor por voto de 
qualidade13 quanto ao mérito, pontuou as práticas da empresa recorrente que 
afastaram o risco do trabalhador (e que serão debatidas no tópico seguinte), 
desvirtuando a natureza mercantil do contrato14. 

O voto também afirma que as normas expedidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
determinando a contabilização dos benefícios concedidos no âmbito de planos de stock 
option como remuneração não conferem natureza salarial à verba, pois a nomenclatura 
utilizada nas demonstrações financeiras não serviria como fundamento para identificar 
a natureza do pagamento.  

Nas suas conclusões, contudo, o voto da relatora acrescentou que, no caso 
concreto, o prazo para exercício das opções estabeleceu vinculação do contrato a uma 
espécie de remuneração indireta15, pois o beneficiário deveria estar trabalhando na 
companhia para poder adquirir as ações, na linha do entendimento esposado pelo 
conselheiro Marcelo Oliveira, acima mencionado. 

O contribuinte obteve vitória parcial no referido processo, pelo fato de o fiscal 
autuante não ter apontado, para os planos implementados em alguns anos, quais os 
motivos que o levaram a caracterizar a verba como remuneratória. De acordo com o 
voto vencedor do conselheiro Elias Sampaio Freire quanto a essa parte do julgado, “cabe 
à autoridade fiscal o ônus de demonstrar e comprovar que houve desvirtuamento dos 
referidos planos, a ponto de que venham a ser desnaturados como decorrentes de uma 
operação mercantil e caracterizados como remuneração indireta”. Disso se denota que 
a turma afastou a automática natureza remuneratória dos planos de opções de compra 
de ações.   
  O segundo caso julgado pela turma também centrou o debate na identificação 
do elemento risco como fator determinante para caracterização da natureza mercantil 
do contrato. O acórdão nº 2401-003.890, de relatoria da conselheira Carolina 
Wanderley Landim, favorável ao contribuinte por maioria, entendeu que o risco a que 
estava submetido o trabalhador no contrato em questão caracterizava a operação como 
mercantil, afastando a natureza remuneratória atribuída pela fiscalização.  

                                                           
12 Trecho extraído da declaração de voto apresentada no acórdão nº 2401-003.890. 
13 O voto proferido pela conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no acórdão 2401-003.891, 
embora tenha afastado a autuação por erro na caracterização do momento da ocorrência do fato gerador 
pela autoridade fiscal, adentrou na análise da natureza do plano, tendo concluído se tratar de remuneração 
indireta. O voto segue a mesma linha adotada no acórdão ALL. Além de entender que a empresa afastou o 
risco do trabalhador, o acórdão acrescenta que o plano estabeleceu metas para o exercício da outorga, o que 
também afasta a sua natureza meramente mercantil.  
14 Os conselheiros Igor Araújo Soares e Carolina Wanderley Landim apresentaram declaração de voto 
também no sentido de que o elemento risco é essencial para a caracterização da natureza mercantil do 
contrato. Ambos conselheiros davam provimento ao recurso, por entenderem que não houve 
desvirtuamento do contrato pela empresa recorrente, estando presente o risco nos casos objeto da autuação.  
15 Idéia de fidelização do prestador do serviço, com a indicação de prazo para o exercício do direito a 
compra, ou seja, era necessário estar com um vínculo em determinada data, para poder exercer o direito 
de compra, relacionando diretamente a opção como contrapartida pela prestação de serviços. (fls. 43 do 
acórdão 2401-003.044) 
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Adicionalmente, o voto vencedor expressamente consignou que o fato de as 
opções serem oferecidas exclusivamente àqueles que prestam serviço à companhia 
emissora não conduz à automática caracterização de planos dessa natureza como 
remuneração – em sentido oposto ao quanto decidido nos acórdãos nº 2301-004.282, 
2301-003.597 e 2302-003.536, acima comentados. Ainda, afasta o argumento das 
autoridades fiscais de que trechos de documentos produzidos pela empresa atrelam o 
termo remuneração aos planos de opções de ações, ao concluir que não é a 
nomenclatura utilizada que confere natureza jurídica do plano, mas sim suas 
características essenciais.  

É curioso notar que, na mesma data em que proferido o acórdão nº 2401-
003.890, a 1ª Turma da 2ª Câmara da Segunda Seção, que julga Imposto de Renda retido 
na Fonte (“IRRF”), dentre outros tributos, apreciou recurso voluntário interposto pelo 
mesmo contribuinte contra a autuação reflexa de IRRF sobre o “pagamento” de 
remuneração através da outorga de opção de compra de ações, tendo adotado 
entendimento totalmente diverso da 1ª Turma da 4ª Câmara da mesma Seção.  

O voto vencedor por maioria do relator do acórdão nº 2201-002.685, conselheiro 
Eduardo Tadeu Farah, adotou o entendimento de que as outorgas de opção de compra 
de ações aos empregados e administradores do contribuinte constituem uma 
contraprestação pelas atividades exercidas, já que foram entregues a título de 
permanência no vínculo laboral e incentivo profissional. Contrariamente ao 
posicionamento adotado no acórdão 2401.003.890, o relator respalda também o 
caráter remuneratório em trechos das informações prestadas pela empresa à SEC - U.S 
Securities and Exchange Comission, bem como da Deliberação CVM nº 562, que fazem 
referência aos planos de opção de compra de ações como política de remuneração.  
  A 2ª Turma da 4ª Câmara da Segunda Seção também manifestou em uma 
oportunidade o seu entendimento a respeito da natureza dos planos de stock option. 
No acórdão nº 2402-004.480, o relator Ronaldo de Lima Macedo faz referência ao voto 
proferido pela conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no sentido de que a 
concessão da opção de compra de ações é, em regra, típico contrato mercantil, sendo o 
risco fator determinante na avaliação da natureza mercantil ou remuneratória.  

Contudo, analisando o caso concreto, o relator entendeu que houve 
desvirtuamento da natureza mercantil do plano não apenas pelo afastamento do risco, 
mas também pelo fato de as opções terem sido ofertadas apenas aos segurados 
empregados e administradores, além de ter sido fixado prazo para o exercício das 
opções, situações que estabeleceriam relação de causalidade entre a concessão das 
opções e a permanência do trabalhador no seu quadro funcional. Ademais, a imposição 
de condições e limitações pela empresa no contrato descaracterizaria a liberalidade da 
compra e venda das ações, desvirtuando também sua natureza mercantil. 

Por fim, o CARF também se manifestou sobre a natureza jurídica dos planos de 
stock option em julgamento realizado pela 3ª Turma Especial da Segunda Seção. O 
acórdão nº 2803-03.815, de relatoria do conselheiro Gustavo Vettorato, primeiro caso 
julgado no Conselho sobre o tema, foi decidido favoravelmente aos contribuintes, por 
maioria de votos.  

O voto vencedor posicionou-se no sentido de que o plano de opção de compra 
de ações da empresa recorrente não poderia ser considerado remuneração pelo 
trabalho, mas sim um negócio de compra e venda de direitos acionários, regulado pelo 
direito civil. O relator pontuou que o ganho considerado tributável como remuneração 
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não estava atrelado à prestação do serviço, mas sim à cotação de mercado das ações. 
Ademais, o fato de o plano ser destinado aos prestadores de serviço da empresa não foi 
considerado pela 3ª Turma Especial como fator que retira a natureza mercantil do plano 
de stock option.  
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3. RISCO COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA 
MERCANTIL DO SOP 

    Votos 

Acórdão 
nº Contribuinte Data da 

Sessão Câmara/Turma Conselheiro Posicionamento 
Adotado 

2401-
003.044 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) 

Risco anulado por outorga das opções; 
aquisição com remuneração variável, 
ganho na venda de ações e mútuo; e 

cancelamento de plano 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 

Risco anulado por outorga das opções; 
aquisição com remuneração variável, 
ganho na venda de ações e mútuo; e 

cancelamento de plano 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 

Risco anulado por outorga das opções; 
aquisição com remuneração variável, 
ganho na venda de ações e mútuo; e 

cancelamento de plano 

Igor Araújo Soares (C) Onerosidade do plano 

Carolina Wanderley Landim (C) Onerosidade do plano 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Onerosidade do plano 

2401-
003.045 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) 

Risco anulado por outorga das opções; 
aquisição com remuneração variável, 
ganho na venda de ações e mútuo; e 

cancelamento de plano 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 

Risco anulado por outorga das opções; 
aquisição com remuneração variável, 
ganho na venda de ações e mútuo; e 

cancelamento de plano 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 

Risco anulado por outorga das opções; 
aquisição com remuneração variável, 
ganho na venda de ações e mútuo; e 

cancelamento de plano 

Igor Araújo Soares (C) Onerosidade do plano 

Carolina Wanderley Landim (C) Onerosidade do plano 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Onerosidade do plano 

2301-
003.597 

COSAN S/A 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

20-jun-13 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) Risco anulado pela outorga das opções 
(gratuidade) 

Bernadete de Oliveira Barros (F) Risco anulado pela outorga das opções 
(gratuidade) 

Mauro José Silva (F) Risco anulado pela outorga das opções 
(gratuidade) 

Adriano Gonzales Silvério (relator - C) N/A 

Damião Cordeiro de Moraes (C) N/A 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) N/A 

2803-
03.815 SADIA S.A. 5-nov-14 3ª TE Helton Carlos Praia de Lima (presidente - F) VNI 



 

14 
 

Eduardo de Oliveira (F) Há risco quando o preço de exercício 
corresponde ao valor de mercado 

Oséas Coimbra Júnior (F) N/A 

Gustavo Vettorato (relator - C) Há risco quando o preço de exercício 
corresponde ao valor de mercado 

Amilcar Barca Teixeira Júnior (C) Há risco quando o preço de exercício 
corresponde ao valor de mercado 

Ricardo Magaldi Messetti (C) Há risco quando o preço de exercício 
corresponde ao valor de mercado 

2302-
003.536 GAFISA S/A 3-dez-14 3ª C / 2ª TO 

Liége Lacroix Thomasi (presidente - F) Risco anulado por medidas adotadas 
pela empresa para assegurar o ganho 

Arlindo da Costa e Silva (relator - F) Risco anulado por medidas adotadas 
pela empresa para assegurar o ganho 

André Luís Mársico Lombardi (F) Risco anulado por medidas adotadas 
pela empresa para assegurar o ganho 

Juliana Campos de Carvalho Cruz (C) Desdobramento de ações não anula o 
risco 

Leo Meirelles do Amaral (C) VNI 

Leonardo Henrique Pires Lopes (C) Relator acompanhado pelas conclusões 

2301-
004.282 

POP INTERNET 
LTDA. 20-jan-15 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) Compensação do preço de exercício com 
preço de venda da ação afasta o risco 

Cleberson Alex Friess (F) Compensação do preço de exercício com 
preço de venda da ação afasta o risco 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) Compensação do preço de exercício com 
preço de venda da ação afasta o risco 

Natanael Vieira dos Santos (relator - C) 
Beneficiário assume risco, pois fica 
sujeito às oscilações do mercado de 

ações 

Adriano Gonzales Silvério (C) 
Beneficiário assume risco, pois fica 
sujeito às oscilações do mercado de 

ações 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) 
Beneficiário assume risco, pois fica 
sujeito às oscilações do mercado de 

ações 

2402-
004.480 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Lourenço Ferreira do Prado (C) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Thiago Taborda Simões (C) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

2402-
004.481 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 
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Lourenço Ferreira do Prado (C) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

Thiago Taborda Simões (C) 
Preço de exercício (R$6,15 e R$18,00) 
incompatível com o valor de mercado 

(R$23,51 e R$40,50) afasta o risco 

2201-
002.685 

UNIBANCO - 
UNIÃO DE 
BANCOS 

BRASILEIROS 
S.A. 

11-fev-15 2ª C / 1ª TO 

Maria Helena Cotta Cardozo (presidente - F) Preço de exercício fixo afasta o risco 

Eduardo Tadeu Farah (relator - F) Preço de exercício fixo afasta o risco 

Francisco Marconi de Oliveira (F) Preço de exercício fixo afasta o risco 

German Alejandro San Mantín Fernández (C) N/A 

Gustavo Lian Haddad (C) Impedimento 

Nathalia Mesquita Ceia (C) N/A 

2401-
003.888 

ITAU 
UNIBANCO 

HOLDING S.A. 
11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (F) Risco anulado pela outorga das opções 
(gratuidade) 

Carlos Henrique de Oliveira (F) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Carolina Wanderley Landim (relatora - C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Igor Araújo Soares (C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

2401-
003.889 

ITAU 
UNIBANCO 

HOLDING S.A. 
11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (F) Risco anulado pela outorga das opções 
(gratuidade) 

Carlos Henrique de Oliveira (F) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Carolina Wanderley Landim (relatora - C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Igor Araújo Soares (C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

2401-
003.890 

ITAU 
UNIBANCO 

HOLDING S.A. 
11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (F) Risco anulado pela outorga das opções 
(gratuidade) 

Carlos Henrique de Oliveira (F) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  
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Carolina Wanderley Landim (relatora - C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Igor Araújo Soares (C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) 
Risco não é anulado por outorga das 

opções e ajustes de preço e quantidade 
ações  

2401-
003.891 

BM&F 
BOVESPA S/A - 

BOLSA DE 
VALORES, 

MERCADORIAS 
E FUTUROS 

11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 
Preço de exercício fixo (R$1,00) e 

incompatível com o valor de mercado 
(R$23,06) afasta o risco 

Carlos Henrique de Oliveira (F) 
Preço de exercício fixo (R$1,00) e 

incompatível com o valor de mercado 
(R$23,06) afasta o risco 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Preço de exercício fixo (R$1,00) e 

incompatível com o valor de mercado 
(R$23,06) afasta o risco 

Carolina Wanderley Landim (C) Relatora acompanhada pelas conclusões 

Igor Araújo Soares (C) Relatora acompanhada pelas conclusões 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Relatora acompanhada pelas conclusões 

 

Em treze dos quinze acórdãos considerados nesta pesquisa foi analisada pelos 
conselheiros a existência de risco, que engloba os aspectos dos planos de stock option 
descritos a seguir. 
 

3.1. Onerosidade 
 

Partindo da premissa de que o beneficiário do stock option plan deve assumir um 
risco, isto é, de que deve haver incerteza quanto ao ganho ou perda com a futura venda 
das ações, há consenso na jurisprudência da Segunda Seção quanto à necessidade de os 
planos serem onerosos. 

Nos acórdãos analisados, a constatação da onerosidade envolveu dois 
momentos: o primeiro, mencionado em cinco dos quinze acórdãos analisados, diz 
respeito à exigência de preço para a aquisição das opções, ou seja, no momento da 
adesão ao plano.  

Destacam-se o voto vencedor (por voto de qualidade) proferido pelo conselheiro 
Marcelo Oliveira e a declaração de voto do conselheiro Mauro José Silva no acórdão nº 
2301-003.59716, nos quais foi ressaltado que a concessão das opções de forma gratuita 
(i) anula o risco, pois o beneficiário apenas integralizará as ações se o valor de mercado 
lhe for conveniente após o período de carência, e (ii) desrespeita a praxe do mercado 
de capitais, em que o direito à aquisição de ações usualmente é vendido. 

É em sentido contrário o voto vencedor (por maioria17) proferido pela 
conselheira relatora Carolina Wanderley Landim no acórdão nº 2401-003.88818, no 
sentido de que “o fato de não ser exigido um valor para aquisição do direito futuro de 
exercício da opção de compra de ações, por si só, não retira deste o seu caráter oneroso, 

                                                           
16 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 20/06/2013, relator 
conselheiro Adriano Gonzales Silverio. 
17 Houve um voto divergente, da conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Viera, que apresentou 
declaração de voto afirmando que a outorga gratuita afasta o risco. 
18 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção, sessão de 11/02/2015. 
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muito menos o risco atinente a esse tipo de contrato”. Foi ressaltado, nesse voto, que o 
plano era inequivocamente oneroso, pois, para adquirir as ações, o beneficiário deveria 
pagar preço de exercício determinado conforme a média dos valores das ações nos 
pregões da bolsa de valores.  

O segundo momento analisado pela jurisprudência diz respeito ao pagamento 
do preço de exercício das opções. Essa discussão foi identificada em quatro19 dos quinze 
acórdãos analisados.  

No acórdão nº 2302-003.536, a 2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da Segunda 
Seção, por maioria de votos20, concluiu pela natureza remuneratória do plano “porque 
as vantagens econômicas oferecidas aos empregados na aquisição de lotes de ações da 
empresa”21 eram desproporcionais ao efetivo valor de mercado das ações, denotando 
que o ganho auferido na venda das ações era decorrente, na verdade, do trabalho. 
Também nesse sentido, a conselheira relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira22, 
no acórdão nº 2401-003.891, afirmou inexistir risco porque o plano estabelecia o preço 
de exercício fixo de R$1,00 e, segundo informações prestadas pelo contribuinte, o preço 
de mercado da ação era de R$23,06. 

Ainda quanto à onerosidade, a realização de mútuo entre a companhia 
(mutuante) e o beneficiário (mutuário) para possibilitar a aquisição das opções e, ou, 
das ações foi apontada em dois dos quinze acórdãos analisados como elemento que 
afasta o risco do plano.  

Nos acórdãos nº 2401-003.044 e 2401-003.04523, a conselheira relatora Elaine 
Cristina Monteiro e Silva Vieira ressaltou, para fundamentar a inexistência de risco, a 
possibilidade de os valores mutuados serem quitados com (i) até 30% de qualquer 
remuneração variável que o beneficiário viesse a receber ou (ii) 100% do ganho auferido 
em caso de alienação de quaisquer ações.  

Nesse julgamento, o fato de o beneficiário não desembolsar valores para a 
aquisição das opções foi utilizado pelos conselheiros, por voto de qualidade, como 
fundamento para a conclusão de que o plano tinha caráter remuneratório. 

Em sentido contrário, destacamos as declarações de voto proferidas nos 
referidos acórdãos pelos conselheiros Carolina Wanderley Landim e Igor Araújo Soares, 
no sentido de que o mútuo, por ser oneroso, não afasta o risco da operação. De acordo 
com tais votos, a aquisição das opções com recursos mutuados aumenta o risco, pois o 
beneficiário (mutuário) fica não só sujeito às oscilações do preço de venda das ações, 
como também assume um passivo junto à companhia (mutuante). 
 

3.2. Troca de planos 
 

Também foram julgadas pela Segunda Seção casos em que ocorreu a troca de 
planos de stock option e, ou, a substituição das ações, sendo reduzido o preço de 
                                                           
19 No acórdão 2803-03.815, proferido em 05/11/2014 pela 3ª Turma Especial, foi vencedor, por maioria, 
com apenas um voto divergente, o voto do relator no sentido de que não apresenta natureza salarial plano 
em que o preço de exercício era definido conforme o valor negociado na bolsa de valores nas três sessões 
anteriores ao exercício da opção. 
20 Dois votos divergentes. 
21 Trecho do dispositivo do acórdão. 
22 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 11/02/2015. 
23 Os dois acórdãos envolvem o mesmo contribuinte e foram proferidos na sessão de 18/06/2013 da 1ª 
Turma Ordinária da 4ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento, sob a relatoria da conselheira Elaine Cristina 
Monteiro e Silva Vieira. 
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exercício para adequá-lo ao novo valor de mercado, em razão de crises no mercado 
financeiro. Em dois dos quinze acórdãos os conselheiros concluíram que tais medidas 
afastam ou reduzem o risco suportado pelo beneficiário.  

Tal entendimento decorre do seguinte raciocínio: se a essência dos stock option 
plans consiste no risco, na incerteza, de o valor das ações oscilar em razão das 
intempéries do mercado, substituir o plano para que os beneficiários não sofram 
prejuízos denota a intenção da companhia de atribuir ao programa verdadeira natureza 
remuneratória. 

Em declarações de voto proferidas nos acórdãos nº 2401-003.044 e 2401-
003.04524, os conselheiros Carolina Wanderley Landim e Igor Araújo Soares discordaram 
desse entendimento, sobre o fundamento de que os planos não foram totalmente 
cancelados, tendo sido substituídas apenas as ações ainda não integralizadas, ou seja, 
os beneficiários que haviam adquirido ações antes da crise sofreram efetivos prejuízos.  

A mencionada conselheira destacou que, caso não fosse adotada a medida em 
questão, nenhum beneficiário integralizaria ações após a crise, o que tornaria o plano 
inócuo. Também foi ressaltado o fato de que, em momentos de crise, é usual a 
substituição de ações nos planos de stock option ofertados ao mercado, para 
reajustamento do preço de exercício. 

No referido julgamento, o entendimento desfavorável ao contribuinte foi 
adotado no voto condutor e prevaleceu por voto de qualidade. 

Embora essa questão não envolva a substituição de planos, mas apenas a 
modificação das ações, registramos que, nos acórdãos nº 2401-003.888, 2401-003.889 
e 2401-003.890, todos proferidos pela 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda 
Seção de Julgamento na sessão de 11/02/2015, a conselheira relatora Carolina 
Wanderley Landim afirmou em seu voto vencedor que, ao contrário do quanto 
defendido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), os ajustes de preço 
e, ou, quantidade de ações em decorrência de “desdobramento, grupamento de ações, 
fusão, incorporação, cisão, dentre outros”, não afastam o risco do plano, pois tais 
medidas apenas são realizadas para a manutenção das condições pactuadas25. 
 

3.3. Vesting period e lock up period 
 

Os prazos (i) de carência (vesting period), que consiste no período mínimo 
estabelecido pelo plano para o exercício das opções, contado a partir da adesão, e (ii) 
de indisponibilidade das ações (lock up period), correspondente ao período mínimo 
previsto no plano para que o beneficiário, após o exercício das opções, possa vender as 
ações adquiridas, também foram apontados em alguns dos acórdãos como elementos 
relevantes para a análise da existência ou não de risco assumido pelo beneficiário. 

No acórdão nº 2401-003.88826, a conselheira relatora Carolina Wanderley 
Landim ressaltou que, no caso concreto, (i) o prazo de carência de um ano para o 
exercício das opções, aliado (ii) ao prazo de dois anos para alienação de 50% das ações 
                                                           
24 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 2ª Seção de Julgamento, sessão de 18/06/2013, relatora conselheira 
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira. 
25 Nesse sentido também se manifestou a conselheira Juliana Campos de Carvalho Cruz em declaração de 
voto proferida no acórdão nº 2302-003.536, 2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da Segunda Seção de 
Julgamento, sessão de 03/12/2014. 
26 Acórdão nº 2401-003.888, 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 
11/02/2015.  
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adquiridas, são elementos que conferem risco ao plano, pois, após tais períodos, 
“podem ocorrer situações que levem o preço das ações a valores bastante inferiores aos 
de exercício”. Esse voto foi vencedor, por maioria, tendo sido cancelada a autuação 
fiscal. 

Nesse mesmo acórdão, a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira 
apresentou declaração de voto afirmando que o fato de 50% das ações poderem ser 
vendidas antes do lock up period afasta o risco, pois o beneficiário pode escolher o 
momento mais oportuno para realizar a venda. 

No voto condutor dos acórdãos nº 2401-003.044 e 2401-003.04527, a 
possibilidade de alienação de ações antes da completa integralização dos lotes foi 
considerada um desvirtuamento da natureza mercantil dos planos de stock option 
porque, ao permitir que o beneficiário aliene sua participação acionária em momento 
mais oportuno, reduz o risco assumido pelo beneficiário. No caso analisado, o 
beneficiário tinha a faculdade de alienar suas ações após a integralização de 30% de suas 
obrigações, por intermédio de corretora designada pela companhia, que, após a venda, 
repassava o valor correspondente a 70% das obrigações diretamente à empresa. 

Nas declarações de voto proferidas em tais acórdãos, a conselheira Carolina 
Wanderley Landim destacou que a possibilidade de alienação, após um período de dois 
anos contados da adesão ao plano, de lotes de ações que não foram totalmente 
integralizados, não afastava o risco, pois o ganho do beneficiário ficava sujeito às 
oscilações sofridas pelo mercado entre as datas de adesão e venda. 

Essa questão foi debatida em seis dos quinze acórdãos analisados, tendo o 
entendimento desfavorável ao contribuinte prevalecido por voto de qualidade nos 
acórdãos nº 2401-003.044 e 2401-003.04528 e, por maioria, no acórdão 2201.002.68529. 
Nos acórdãos 2401-003.888, 2401-003.889 e 2401-003.890, proferidos pela 1ª Turma 
Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento na sessão de 11/02/2015, o 
entendimento favorável ao contribuinte, manifestado pela conselheira relatora Carolina 
Wanderley Landim, prevaleceu por maioria, havendo apenas um voto divergente. 
 

  

                                                           
27  1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 18/06/2013, relatora 
conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira. 
28 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 11/02/2015, relator 
conselheiro Eduardo Tadeu Farah 
29 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 11/02/2015, conselheiro 
relator Eduardo Tadeu Farah. 
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4. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DO IRPF E DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS CASOS EM QUE O CARF CONCLUIU PELA 
NATUREZA REMUNERATÓRIA DO PLANO 

Acórdão 
nº Contribuinte Data da 

Sessão Câmara/Turma Conselheiro Posicionamento 
Adotado 

2401-
003.044 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Igor Araújo Soares (C) VNI 

Carolina Wanderley Landim (C) VNI 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) VNI 

2401-
003.045 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Igor Araújo Soares (C) VNI 

Carolina Wanderley Landim (C) VNI 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) VNI 

2302-
003.536 GAFISA S/A 3-dez-14 3ª C / 2ª TO 

Liége Lacroix Thomasi (presidente - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Arlindo da Costa e Silva (relator - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

André Luís Mársico Lombardi (F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Leo Meirelles do Amaral (C) Relator acompanhado pelas conclusões 

Leonardo Henrique Pires Lopes (C) N/A 

Juliana Campos de Carvalho Cruz (C) N/A 

2402-
004.480 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 
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Lourenço Ferreira do Prado (C) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) 

Fato gerador: venda da ação. Base de 
cálculo: valor de mercado no dia da 
aquisição da opção menos preço de 

exercício 

Thiago Taborda Simões (C) 

Fato gerador: venda da ação. Base de 
cálculo: valor de mercado no dia da 
aquisição da opção menos preço de 

exercício 

2402-
004.481 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Lourenço Ferreira do Prado (C) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) 

Fato gerador: venda da ação. Base de 
cálculo: valor de mercado no dia da 
aquisição da opção menos preço de 

exercício 

Thiago Taborda Simões (C) 

Fato gerador: venda da ação. Base de 
cálculo: valor de mercado no dia da 
aquisição da opção menos preço de 

exercício 

2201-
002.685 

UNIBANCO - 
UNIÃO DE 
BANCOS 

BRASILEIROS 
S.A. 

11-fev-15 2ª C / 1ª TO 

Maria Helena Cotta Cardozo (presidente - F) 
Fato gerador: vencimento da carência. 
Base de cálculo: preço de mercado no 
vencimento menos preço de exercício 

Eduardo Tadeu Farah (relator - F) 
Fato gerador: vencimento da carência. 
Base de cálculo: preço de mercado no 
vencimento menos preço de exercício 

Francisco Marconi de Oliveira (F) 
Fato gerador: vencimento da carência. 
Base de cálculo: preço de mercado no 
vencimento menos preço de exercício 

German Alejandro San Mantín Fernández (C) VNI 

Gustavo Lian Haddad (C) Impedimento 

Nathalia Mesquita Ceia (C) Fato gerador não ocorre na adesão 

2401-
003.891 

BM&F 
BOVESPA S/A - 

BOLSA DE 
VALORES, 

MERCADORIAS 
E FUTUROS 

11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Carlos Henrique de Oliveira (F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Carolina Wanderley Landim (C) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Igor Araújo Soares (C) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) 
Fato gerador: exercício da opção. Base 

de cálculo: valor de mercado menos 
preço de exercício pago 
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Nos acórdãos analisados, foram suscitados os seguintes possíveis fatos 
geradores do IRPF e da contribuição previdenciária incidentes sobre ganhos auferidos 
no âmbito de planos de stock option: (i) outorga de opções de compras de ações; (ii) 
encerramento do período de carência para o exercício das opções de compra de ações 
(vesting); (iii) exercício das opções; ou (iv) venda das ações. 

Diante dos fatos geradores acima, os acórdãos analisados mencionam as 
seguintes possíveis bases de cálculo: diferença entre o valor desembolsado pelo 
beneficiário e valor de mercado das ações na data (i) da outorga das opções de compra 
das ações; (ii) em que se encerra o período de carência para o exercício das opções de 
compra de ações (vesting); (iii) do exercício das opções de compra das ações; ou (iv) da 
venda das ações.  
 

O CARF analisou o momento da ocorrência do fato gerador em sete dos quinze 
acórdãos identificados nesta pesquisa e, em seis desses acórdãos, concluiu que o fato 
gerador do IRPF e, ou, das contribuições previdenciárias ocorre quando do exercício das 
opções de compra das ações30.  

No acórdão nº 2401-003.891, julgado em 11 de fevereiro de 2015, foi cancelada 
a autuação fiscal, por unanimidade de votos, em razão da discrepância entre o fato 
gerador e a base de cálculo adotados pela autoridade fiscal.  Isso porque a autoridade 
fiscal entendeu que o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorreria no 
encerramento do período de carência (vesting), ao passo que a 1ª Turma Ordinária da 
4ª Câmara da Segunda Seção, seguindo o mesmo entendimento mencionado acima, 
concluiu pela ocorrência do fato gerador no momento do efetivo exercício do direito de 
adquirir ações. 

Como consequência do entendimento acima, na maioria dos acórdãos em que o 
CARF concluiu pela natureza remuneratória dos stock option plans, a base de cálculo 
utilizada correspondeu ao valor de mercado das ações no momento do exercício das 
opções de compra, menos o preço de exercício pago pelo beneficiário. 

Em sentido contrário, destacamos a declaração de voto proferida pelo 
conselheiro Thiago Taborda Simões no acórdão nº 2402-004.48031, de 20/01/2015, 
afirmando que “o momento da ocorrência do fato imponível é o da apuração do ganho 
de capital decorrente da venda das ações adquiridas pelo exercício da opção”, pois  
 

apenas com a venda ocorre a disponibilidade econômica do ativo ao 
contribuinte, momento em que está materializada a base de cálculo. 
Entender o contrário é admitir um fato gerador potencial, o que não encontra 
amparo no ordenamento. 
 

Diante das peculiaridades do caso concreto, tal conselheiro afirmou, em sua 
declaração de voto, que a base de cálculo não corresponde ao “valor de mercado no dia 

                                                           
30 Acórdãos nº 2401-003.0044 e 2401-003.004, proferidos em 18 de junho de 2013 pela 1ª Turma Ordinária 
da 4ª Câmara da Segunda Seção; 2301-004.137, proferido em 20 de junho de 2013 pela 1ª Turma Ordinária 
da 3ª Câmara da Segunda Seção; 2302-003.536, proferido em 03 de dezembro de 2014 pela 2ª Turma 
Ordinária da 3ª Câmara da Segunda Seção; 2402-004.480 e 2402-004.481, proferidos em 20 de janeiro de 
2015 pela 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento. 
31 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção.  
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do exercício”, mas sim à “diferença entre o valor de mercado no dia da outorga das 
opções e o preço de exercício”. 

Nesse julgamento, vale mencionar, prevaleceu, por maioria de votos, o 
entendimento do conselheiro relator Ronaldo de Lima Macedo de que o fato gerador 
ocorre no momento do exercício do direito de opção de compra de ações. 

Também em sentido contrário ao posicionamento majoritário do CARF, no 
acórdão nº 2201.002.68532, por maioria de votos, os conselheiros se manifestaram no 
sentido de que, para fins de incidência do imposto de renda, o respectivo fato gerador 
pode ocorrer tanto no momento da disponibilidade econômica do rendimento 
decorrente de stock option plans, quanto de sua disponibilidade jurídica.  

Nessa esteira, e considerando que no caso analisado o beneficiário do plano 
ainda não havia auferido os rendimentos, os conselheiros entenderam que o 
vencimento do prazo de carência do plano caracterizava a disponibilidade jurídica do 
beneficiário, ocorrendo, portanto, neste momento, o fato gerador do imposto de renda. 
 
  

                                                           
32 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 11/02/2015, conselheiro 
relator Eduardo Tadeu Farah. 
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5. ESPÉCIE DE REMUNERAÇÃO EM QUE FORAM ENQUADRADOS OS SOP NOS 
ACÓRDÃOS QUE CONCLUÍRAM PELA NATUREZA REMUNERATÓRIA 

Acórdão nº Contribuinte Data da 
Sessão Câmara/Turma Conselheiro Posicionamento 

Adotado 

2401-
003.044 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Igor Araújo Soares (C) VNI 

Carolina Wanderley Landim (C) VNI 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) VNI 

2401-
003.045 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Igor Araújo Soares (C) VNI 

Carolina Wanderley Landim (C) VNI 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) VNI 

2402-
004.480 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Lourenço Ferreira do Prado (C) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Thiago Taborda Simões (C) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

2402-
004.481 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Lourenço Ferreira do Prado (C) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Thiago Taborda Simões (C) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

2201-
002.685 

UNIBANCO - 
UNIÃO DE 11-fev-15 2ª C / 1ª TO Maria Helena Cotta Cardozo (presidente - F) Remuneração variável 
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BANCOS 
BRASILEIROS 

S.A. 
Eduardo Tadeu Farah (relator - F) Remuneração variável 

Francisco Marconi de Oliveira (F) Remuneração variável 

German Alejandro San Mantín Fernández (C) VNI 

Gustavo Lian Haddad (C) Impedimento 

Nathalia Mesquita Ceia (C) VNI 

2401-
003.891 

BM&F 
BOVESPA S/A - 

BOLSA DE 
VALORES, 

MERCADORIAS 
E FUTUROS 

11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Carlos Henrique de Oliveira (F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Kleber Ferreira de Araújo (F) Ganho habitual sob a forma de 
utilidade (remuneração indireta) 

Carolina Wanderley Landim (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

Igor Araújo Soares (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

 

Conforme se depreende do acórdão nº 2402-004.480, proferido pela 2ª Turma 
Ordinária da 4ª Câmara da  Segunda Seção de Julgamento em 20/01/2015, o tribunal 
administrativo afastou o caráter mercantil dos planos de stock option em razão do 
desvirtuamento de suas características essenciais, entendendo que foi “instrumento de 
incentivo para a permanência dos segurados nos quadros funcionais da Recorrente”, 
afastando ou minimizando riscos atribuídos ao próprio negócio, o que acabou por gerar 
“um ganho habitual sob a forma de utilidade, o que flagrantemente constitui uma 
remuneração vinculada ao salário, nos termos do art. 28, incisos I e III, da Lei 
8.212/91”33.  

Nesse mesmo sentido, o acórdão nº 2402-004.481, julgado pela mesma turma e 
sob a mesma relatoria, considerou que, não tivesse ocorrido o “desvirtuamento da 
concepção conceitual da ‘stock option’, não se poderia materializar a ocorrência do fato 
gerador em todos os seus aspectos (material, temporal, espacial, pessoal e 
quantitativo), posto que não restaria configurada a remuneração indireta (salário-
utilidade)”34. 

Sobre o tema, a 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da Segunda Seção de 
Julgamento, quando da lavratura do acórdão nº 2201-002.685, entendeu, naquele caso 
concreto, que o plano de opção de compra de ações representaria, “essencialmente, 
uma remuneração variável, baseada no estabelecimento de metas relacionadas ao 
desempenho dos empregados e administradores”, consignando ainda que a tradução 
do termo “remuneração” estaria em consonância com o que dispõe o Pronunciamento 
Técnico CPC 10, que trata de Pagamento Baseado em Ações. Ainda segundo o 
conselheiro relator, Eduardo Tadeu Farah, o direito concedido ao trabalhador, 
consubstanciado na possibilidade de subscrição de ações por um preço inferior ao de 
                                                           
33 Sessão de 20/012015, conselheiro relator Ronaldo de Lima Macedo. 
34 Sessão de 20/01/2015, conselheiro relator Ronaldo de Lima Macedo. 
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mercado, em contraprestação ao tempo de permanência na empresa e/ou serviço 
prestado, representaria “uma forma indireta de remuneração”35. 

 
 
  

                                                           
35 Sessão de 11/02/2015, conselheiro relator Eduardo Tadeu Fahah. 
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6. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ACERCA DA HABITUALIDADE DO PLANO 

Acórdão 
nº Contribuinte Data da 

Sessão Câmara/Turma Conselheiro Posicionamento 
Adotado 

2401-
003.044 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Igor Araújo Soares (C) VNI 

Carolina Wanderley Landim (C) VNI 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) VNI 

2401-
003.045 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 
18-jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elias Sampaio Freire (presidente e redator designado - F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Igor Araújo Soares (C) VNI 

Carolina Wanderley Landim (C) VNI 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) VNI 

2301-
003.597 

COSAN S/A 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

20-jun-13 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) N/A 

Bernadete de Oliveira Barros (F) N/A 

Mauro José Silva (F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Adriano Gonzales Silvério (relator - C) N/A 

Damião Cordeiro de Moraes (C) N/A 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) N/A 

2301-
004.137 

ANHANGUERA 
EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕES 

S/A 

10-set-14 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente - F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 
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Mauro José Silva (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Wilson Antonio de Souza Corrêa (relator - C) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Adriano Gonzales Silvério (C) Diligência 

Leo Meirelles do Amaral (C) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

2301-
004.138 

ANHANGUERA 
EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕES 

S/A 

10-set-14 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente - F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Mauro José Silva (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Wilson Antonio de Souza Corrêa (relator - C) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Adriano Gonzales Silvério (C) Diligência 

Leo Meirelles do Amaral (C) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

2301-
004.282 

POP INTERNET 
LTDA. 20-jan-15 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Cleberson Alex Friess (F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Natanael Vieira dos Santos (relator - C) Ganhos em SOP não são 
habituais/eventuais 

Adriano Gonzales Silvério (C) Ganhos em SOP não são 
habituais/eventuais 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) Ganhos em SOP não são 
habituais/eventuais 

2402-
004.480 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Lourenço Ferreira do Prado (C) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Thiago Taborda Simões (C) 

Fato gerador: venda da ação. Base de 
cálculo: valor de mercado no dia da 
aquisição da opção menos preço de 

exercício 
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2402-
004.481 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-jan-15 4ª C / 2ª TO 

Julio Cesar Vieira Gomes (presidente - F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Ronaldo de Lima Macedo (relator - F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Luciana de Souza Espíndola Reis (F) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Lourenço Ferreira do Prado (C) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Nereu Miguel Ribeiro Domingues (C) SOP é habitual/não-eventual pois não 
depende de acontecimento incerto 

Thiago Taborda Simões (C) 

Fato gerador: venda da ação. Base de 
cálculo: valor de mercado no dia da 
aquisição da opção menos preço de 

exercício 

2201-
002.685 

UNIBANCO - 
UNIÃO DE 
BANCOS 

BRASILEIROS 
S.A. 

11-fev-15 2ª C / 1ª TO 

Maria Helena Cotta Cardozo (presidente - F) Ganho relacionado a evento futuro e 
incerto é inerente à opção 

Eduardo Tadeu Farah (relator - F) Ganho relacionado a evento futuro e 
incerto é inerente à opção 

Francisco Marconi de Oliveira (F) Ganho relacionado a evento futuro e 
incerto é inerente à opção 

German Alejandro San Mantín Fernández (C) VNI 

Gustavo Lian Haddad (C) Impedimento 

Nathalia Mesquita Ceia (C) Fato gerador não ocorre na adesão 

2401-
003.891 

BM&F 
BOVESPA S/A - 

BOLSA DE 
VALORES, 

MERCADORIAS 
E FUTUROS 

11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Carlos Henrique de Oliveira (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
Insuficiência da habitualidade/não-

eventualidade para identificar natureza 
remuneratória/mercantil 

Carolina Wanderley Landim (C) Relatora acompanhada pelas conclusões 

Igor Araújo Soares (C) Relatora acompanhada pelas conclusões 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Relatora acompanhada pelas conclusões 

 

No que diz respeito à distinção entre a existência de relação de emprego ou 
mercantil cível, o acórdão nº 2301-004.137, proferido em 10/09/2014 pela 1ª Turma 
Ordinária da 3ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, consigna ser necessário “que 
se analise mais que a suficiência do critério de participação integrativa do trabalho na 
atividade normal do tomador de serviço, sinal distintivo da não-eventualidade”.  

Consoante assevera o voto condutor, é “necessária análise percuciente da 
intensidade da subordinação em seu conceito tradicional, tal como questionar sobre a 
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organização própria do ‘empreendedor/trabalhador’ e, sobretudo, a ingerência não 
acentuada do tomador na atividade do prestador do trabalho”36, não havendo 
aprofundamento, portanto, quanto à aferição da não-eventualidade dos trabalhos 
praticados.  

Vale dizer que, no acórdão nº 2301-004.138, julgado pela mesma turma e sob a 
mesma relatoria, a solução da controvérsia submetida ao tribunal administrativo adotou 
os mesmos fundamentos. 

Sobre o tema, também foi encontrado posicionamento da 1ª Turma Ordinária da 
3ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento. No acórdão nº 2301-004.282, de 
20/01/2015, o conselheiro relator Natanael Vieira dos Santos, em seu voto vencido, 
visando a conceituar os planos de stock option, ressalta que o texto constitucional e a 
legislação federal “citam a característica da habitualidade para que haja incidência de 
contribuição previdenciária”. Em continuidade, o conselheiro afirma que não consegue 
vislumbrar, “de forma alguma, como caracterizar os eventuais ganhos com stock option 
como sendo habituais, uma vez que a sua eventualidade salta os olhos, seja pelo período 
de carência para aquisição da ação, seja pela própria incerteza do ganho”37. 

O voto vencedor, proferido pelo conselheiro Marcelo Oliveira, refuta o 
argumento do contribuinte de que a verba possuiria caráter eventual e não habitual. 
Após discorrer acerca do significado de cada um dos termos e consignar que “somente 
os ganhos eventuais (dependentes de acontecimento incerto), desvinculados do salário 
expressamente, pelo único instrumento hábil para tanto, a Lei, é que estarão fora do 
campo de incidência da contribuição previdenciária”38, afirma que o fato de 
determinado rendimento ser pago apenas uma vez no ano não afasta o seu caráter 
remuneratório39, sendo incabível o argumento da ausência de habitualidade. 

A 1ª Turma da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, quando da 
formalização do acórdão nº 2401-003.891, ainda que tenha dado provimento ao recurso 
voluntário, assentou que o conceito de habitualidade, para a análise de planos de stock 
options, não se reporta à ideia de pagamentos constantes, “mas, relacionados ao 
desempenho profissional, afastando-se a ideia de serviço sem qualquer relação de 
continuidade”. Segundo a conselheira relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, 
para a incidência de contribuições previdenciárias, “o fato determinante é a natureza 
em si da verba, donde buscamos caracterizar a verba como salarial, ou indenizatória se 
a mesma vincula-se ao contrato de trabalho”40. 

Neste mesmo sentido decidiu a 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda 
Seção de Julgamento em 20/01/2015. No caso concreto, o contribuinte, procurando 
descaracterizar a natureza salarial dos benefícios concedidos por meio dos planos de 
                                                           
36 Sessão de 10/09/2014, conselheiro relator Wilson Antonio de Souza Corrêa. 
37 Sessão de 20/01/2015, conselheiro relator Natanael Vieira dos Santos – voto vencido. 
38 Sessão de 20/01/2015, voto vencedor, proferido pelo conselheiro Marcelo Oliveira. 
39 “Por fim, cabe utilizarmos a lógica, pois se caso qualquer rendimento pago uma única vez estivesse fora 
do campo de incidência da contribuição previdenciária poderíamos ter em uma ano a concessão de um 
bônus de admissão, no outro de um prêmio, no outro de um 14º salário, no outro de um bônus, no outro de 
um automóvel, no outro de um imóvel, etc, com todos esses ganhos não sendo tributados, causando prejuízo 
ao trabalhador (que poderia sofrer diminuição de sua remuneração formalizada), com a consequente 
diminuição da aposentadoria, como para a Previdência Social, pela redução da base de cálculo, e da 
arrecadação, responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários.” 
40 Sessão de 11/02/2015, conselheira relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira. 
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stock option, sustentou que eram pagos por mera liberalidade da empresa e sem 
habitualidade, consistindo, portanto, em ganhos eventuais.  

Consoante se extrai do voto condutor, elaborado pelo conselheiro relator 
Ronaldo de Lima Macedo, afastou-se o argumento do contribuinte, sob o fundamento 
de que  

a habitualidade (não eventualidade) não fica caracterizada apenas pelo 
pagamento em tempo certo, de forma mensal, bimestral, semestral, ou 
anual, mas pela garantia do recebimento a cada implemento de condição por 
parte do trabalhador.  

Ainda segundo o conselheiro relator,  
a habitualidade, no presente caso, resta caracterizada em decorrência da 
própria política de concessão e do período de maturação engendrado pela 
Recorrente, materializando-se na disponibilidade da compra de ações pelos 
segurados por valor inferior ao valor de mercado, e, por consectário lógico, 
gerando um ganho no momento do exercício da opção de compra, viabilizado 
pelo ato de subscrição e integralização das ações41. 

 
  

                                                           
41 Sessão de 20/01/2015, conselheiro relator Ronaldo de Lima Macedo. 
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7. DIFERENCIAÇÃO DE TRATAMENTO ENTRE SEGURADOS EMPREGADOS E 
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 

Acórdão 
nº Contribuinte Data da 

Sessão Câmara/Turma Conselheiro Posicionamento 
Adotado 

2301-
004.282 

POP INTERNET 
LTDA. 20-jan-15 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - 
F) 

Deve ser analisado o conceito 
de salário-de-contribuição 

para segurado 
empregado/contribuinte 

individual 

Cleberson Alex Friess (F) 

Deve ser analisado o conceito 
de salário-de-contribuição 

para segurado 
empregado/contribuinte 

individual 

Daniel Melo Mendes Bezerra (F) 

Deve ser analisado o conceito 
de salário-de-contribuição 

para segurado 
empregado/contribuinte 

individual 

Natanael Vieira dos Santos (relator - C) VNI 

Adriano Gonzales Silvério (C) VNI 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) VNI 

2401-
003.891 

BM&F 
BOVESPA S/A - 

BOLSA DE 
VALORES, 

MERCADORIAS 
E FUTUROS 

11-fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 

Deve ser analisado o conceito 
de salário-de-contribuição 

para segurado 
empregado/contribuinte 

individual 

Carlos Henrique de Oliveira (F) 

Deve ser analisado o conceito 
de salário-de-contribuição 

para segurado 
empregado/contribuinte 

individual 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 

Deve ser analisado o conceito 
de salário-de-contribuição 

para segurado 
empregado/contribuinte 

individual 

Carolina Wanderley Landim (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

Igor Araújo Soares (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Relatora acompanhada pelas 
conclusões 

 

A pesquisa relativa à existência de eventuais diferenciações entre casos 
concretos envolvendo segurados empregados e contribuintes individuais demonstrou 
que a 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, quando da 
formalização do acórdão nº 2301-004.282, nos termos do voto vencedor do conselheiro 
Marcelo Oliveira, entendeu que, para que se afira a incidência das contribuições 
previdenciárias sobre os valores dos planos de stock option, é necessário verificar se os 
benefícios configuram salário de contribuição, o que implica análise dos conceitos de 
remuneração para o segurado empregado e para o contribuinte individual. Embora 
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tenha sido feita essa ressalva, o voto não tratou de forma diferenciada tais categorias 
de segurados. 

Foi no mesmo sentido a conclusão do acórdão nº 2401-003.891, proferido em 
11/02/2015 pela 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, 
segundo o qual  

tanto o conceito de contribuição para os segurados empregados, como para 
os contribuintes individuais envolvem uma gama de retribuições, sejam em 
dinheiro ou utilidades e apenas a análise da natureza de cada uma será capaz 
de identificar se a verba encontra-se ou não excluída do conceito de salário 
de contribuição42. 

 
  

                                                           
42 Sessão de 11/02/2015, conselheira relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira. 
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8. QUESTÕES CONTÁBEIS CORRELATAS AOS PLANOS DE STOCK OPTION 

Acórdão 
nº Contribuinte Data da 

Sessão Câmara/Turma Conselheiro Posicionamento 
Adotado 

2301-
003.597 

COSAN S/A 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

20-jun-13 3ª C / 1ª TO 

Marcelo Oliveira (presidente e redator designado - F) VNI 

Bernadete de Oliveira Barros (F) VNI 

Mauro José Silva (F) VNI 

Adriano Gonzales Silvério (relator - C) 
SOP não se enquadra no 

conceito de remuneração, 
a despeito do CPC 10 

Damião Cordeiro de Moraes (C) 
SOP não se enquadra no 

conceito de remuneração, 
a despeito do CPC 10 

Manoel Coelho Arruda Junior (C) 
SOP não se enquadra no 

conceito de remuneração, 
a despeito do CPC 10 

2803-
03.815 SADIA S.A. 5-nov-14 3ª TE 

Helton Carlos Praia de Lima (presidente - F) VNI 

Eduardo de Oliveira (F) 

CPC 10 não pode ser 
aplicado desacompanhado 

de análise do caso 
concreto 

Oséas Coimbra Júnior (F) 

CPC 10 não pode ser 
aplicado desacompanhado 

de análise do caso 
concreto 

Gustavo Vettorato (relator - C) 

CPC 10 não pode ser 
aplicado desacompanhado 

de análise do caso 
concreto 

Ricardo Magaldi Messetti (C) 

CPC 10 não pode ser 
aplicado desacompanhado 

de análise do caso 
concreto 

Amilcar Barca Teixeira Júnior (C) 

CPC 10 não pode ser 
aplicado desacompanhado 

de análise do caso 
concreto 

2201-
002.685 

UNIBANCO - 
UNIÃO DE 
BANCOS 

BRASILEIROS 
S.A. 

11-fev-15 2ª C / 1ª TO 

Maria Helena Cotta Cardozo (presidente - F) 
Enquadramento do SOP 
como remuneração está 
de acordo com o CPC 10 

Eduardo Tadeu Farah (relator - F) 
Enquadramento do SOP 
como remuneração está 
de acordo com o CPC 10 

Francisco Marconi de Oliveira (F) 
Enquadramento do SOP 
como remuneração está 
de acordo com o CPC 10 

German Alejandro San Mantín Fernández (C) VNI 

Gustavo Lian Haddad (C) Impedimento 

Nathalia Mesquita Ceia (C) VNI 

2401-
003.891 

BM&F 
BOVESPA S/A - 

BOLSA DE 
11-fev-15 4ª C / 1ª TO Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora - F) 

CPC 10 não é suficiente 
para atribuir natureza 
remuneratória ao SOP 
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VALORES, 
MERCADORIAS 

E FUTUROS 
Carlos Henrique de Oliveira (F) 

CPC 10 não é suficiente 
para atribuir natureza 
remuneratória ao SOP 

Kleber Ferreira de Araújo (F) 
CPC 10 não é suficiente 
para atribuir natureza 
remuneratória ao SOP 

Carolina Wanderley Landim (C) Relatora acompanhada 
pelas conclusões 

Igor Araújo Soares (C) Relatora acompanhada 
pelas conclusões 

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (C) Relatora acompanhada 
pelas conclusões 

 

Um dos argumentos também debatidos em alguns acórdãos do CARF que tratam 
de planos de stock option está relacionado aos aspectos contábeis e sua correlação com 
a tributação. 

Basicamente, por esse argumento utilizado pelo fisco, as regras contábeis hoje 
existentes, em especial o Pronunciamento nº 10 do CPC e algumas deliberações da CVM, 
caracterizariam a outorga de opções de compra de ações como sendo, via de regra, uma 
parcela da remuneração, um acordo para pagamento de bônus, sendo mensurada em 
função dos serviços prestados pelos beneficiários. 

O tratamento contábil para os planos de opção de ações para administradores e, 
ou, empregados (SOP) encontra-se regulamentado pelo Pronunciamento Técnico CPC 
10 (R1) e Deliberações CVM nº 562/08 e 650/2010. Por meio desse normativo contábil, 
procurou-se estabelecer os procedimentos para reconhecimento e divulgação de 
transações que sejam liquidadas com o pagamento baseado em ações emitidas pela 
entidade. 

Neste sentido, cabe reproduzir trecho do referido normativo que bem espelha o 
debate que é travado em alguns processos administrativos junto ao CARF: 
 

12. Via de regra, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais 
são outorgados aos empregados como parte do pacote de remuneração 
destes, adicionalmente aos salários e outros benefícios. Normalmente, não é 
possível mensurar, de forma direta, os serviços recebidos por componentes 
específicos do pacote de remuneração dos empregados. Pode não ser 
possível também mensurar o valor justo do pacote de remuneração como um 
todo de modo independente, sem se mensurar diretamente o valor justo dos 
instrumentos patrimoniais outorgados. Ademais, ações e opções de ações 
são, por vezes, outorgadas como parte de acordo de pagamento de bônus, 
em vez de serem outorgadas como parte da remuneração básica dos 
empregados. Objetivamente, trata-se de incentivo para que os empregados 
permaneçam nos quadros da entidade ou de prêmio por seus esforços na 
melhoria do desempenho da entidade. Ao beneficiar os empregados com a 
outorga de ações ou opções de ações, adicionalmente a outras formas de 
remuneração, a entidade visa a obter benefícios marginais. Em função da 
dificuldade de mensuração direta do valor justo dos serviços recebidos, a 
entidade deve mensurá-los de forma indireta, ou seja, deve tomar como base 
o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. (g.n.) 

A redação do parágrafo acima transcrito, portanto, subsidia o entendimento 
verificado em alguns lançamentos tributários, no sentido de que os denominados planos 
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de ações são considerados remuneração (“via de regra”) e, portanto, deveriam seguir 
as mesmas regras dos encargos previdenciários. 

 Por outro lado, os contribuintes se opõem a tal entendimento. 
Fundamentalmente, argumentam que a função dos dispositivos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e CVM não tem por função estabelecer conceitos 
jurídicos, mas de orientar os operadores da Ciência Contábil acerca de critérios de 
reconhecimento e mensuração das operações analisadas. 

No mesmo sentido, verifica-se que o parágrafo 12 acima mencionado, ainda que 
afirme que, “via de regra”, as opções de ações outorgadas a empregados fazem parte 
do seu pacote de remuneração, por outro lado reconhece que nem todos aludidos 
planos fazem parte desse referido pacote 

Além disso, o referido normativo afirma que tais planos de ações representam 
um incentivo de retenção de empregados: “incentivo para que os empregados 
permaneçam nos quadros da entidade” ou um “prêmio por seus esforços na melhoria 
do desempenho da entidade”. Destaca-se ainda que o objetivo da entidade é “obter 
benefícios marginais”. 

De fato, o Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) traz como premissa o 
entendimento de que, em regra, planos de ações para administradores e, ou, 
empregados estabelecem uma remuneração, que está lastreada na permanência desses 
indivíduos nos quadros da entidade. Contudo, apesar de alguns exemplos em que se 
menciona a existência de pagamentos em contraprestação por serviços para a entidade 
(como no parágrafo 15), não chega a afirmar que tais pagamentos tenham sempre essa 
natureza (o que fica claro da leitura do parágrafo 12). 

Dessa forma, caso o pagamento a que se refere o Pronunciamento Técnico CPC 
10 (R1) não seja decorrente de uma contraprestação pelo serviço prestado pelo 
administrador e, ou, empregado, deve-se identificar qual seria a sua natureza e se ele 
ainda estaria sujeito às regras previstas neste pronunciamento. 

Esse debate foi refletido em alguns acórdãos do CARF, como, por exemplo, no 
acórdão nº 2201-002.68543, no qual o conselheiro relator do voto vencedor assim se 
expressa: 

Pelo que se vê, o Plano de Opção de Compra de Ações representa, 
essencialmente, uma remuneração variável, baseada no estabelecimento de 
metas relacionadas ao desempenho dos empregados e administradores. A 
tradução do termo “remuneração” se encaixa perfeitamente com o 
Pronunciamento Técnico CPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
que trata de Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Deliberação CVM 
n°562, de 17 de dezembro de 2008 da Comissão de Valores Mobiliários. 

 

                                                           
43 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento, sessão de 11/02/2015, conselheiro 
relator Eduardo Tadeu Farah. 
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9. CONCLUSÕES PRELIMINARES DA COORDENAÇÃO DO LIVRO SOBRE A PESQUISA 
"STOCK OPTION PLANS”, SUJEITAS, AGORA, AO DEBATE, CONTROLE SOCIAL E 
VALIDAÇÃO PELOS STAKEHOLDERS DO CARF (CONSELHEIROS, RFB, PGFN, 
CONTRIBUINTES E ADVOGADOS) 

Constatamos que em dez dos quinze acórdãos analisados, tendo em vista as 
características dos casos concretos, os conselheiros concluíram pela natureza 
remuneratória do plano. Desses dez acórdãos, (i) quatro foram decididos por voto de 
qualidade44, (ii) dois por maioria, com um voto divergente45, (iii) dois por maioria, com 
dois votos divergentes46 e (iv) dois por unanimidade47.  

No acórdão nº 2401-003.891 foi dado provimento ao recurso, mas 
exclusivamente porque a 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da Segunda Seção, por 
unanimidade, discordou do fato gerador eleito pela autoridade fiscal, qual seja, o 
vencimento do prazo de carência. O voto proferido pela conselheira relatora Elaine 
Cristina Monteiro e Silva Vieira, contudo, apontou a natureza remuneratória do plano.  

Dessa forma, consideramos a existência de quatro acórdãos favoráveis ao 
contribuinte48. 

Tendo em vista a relevância das características do caso concreto nos casos que 
envolvem stock option plans, segregamos a análise da jurisprudência em sete critérios, 
a seguir reportados: 

(i) Natureza jurídica: a jurisprudência majoritária (doze dos quinze acórdãos 
analisados nesta pesquisa) entendeu pela natureza mercantil dos planos 
de stock option instituídos com fundamento no art. 168, §3º da Lei das 
S.A., pois envolvem incerteza e risco para o beneficiário. Em apenas três 
acórdãos prevaleceu o entendimento de que os planos têm essência 
remuneratória, pois decorrem do contrato de trabalho e são ofertados 
apenas a dirigentes, empregados e prestadores de serviços sem vínculo 
empregatício, não sendo disponibilizados a todo o mercado, como 
ocorreria em uma relação jurídica de natureza mercantil (Acórdão 2301-
003.597, sessão de 20/06/2013, Acórdão 2302-003.536, de 03/12/2014; 
e Acórdão 2301.004.282, sessão de 20/01/2015); 

(ii) Importância do risco para a caracterização da natureza mercantil: a 
análise desse critério envolve dois momentos, correspondentes, 
respectivamente, à aquisição da opção de compra e ao exercício dessa 
opção. Quanto ao primeiro momento, não há consenso na jurisprudência 
do CARF sobre a existência de risco nos casos em que as opções são 
outorgadas, isto é, concedidas gratuitamente ao beneficiário (nos 
Acórdãos 2401-003.044, sessão de 18/06/2013, 2401-003.045, sessão de 

                                                           
44 Acórdãos 2401-003.044 e 2401-003.045, de 18/06/2013; 2301-003.597, de 20/06/2013; 2301-004.282, 
de 20/01/2015. 
45 Acórdãos 2301-004.137 e 2301-004.138, de 10/09/2014, em que o voto divergente foi no sentido de que 
o julgamento deveria ser convertido em diligência. 
46 Acórdão 2302-003.536, de 03/12/2014 e 2201-002.685, de 11/02/2015, que trata sobre IRRF – Imposto 
de Renda Retido na Fonte, e não sobre contribuições previdenciárias. 
47 Acórdãos 2402-004.480 e 2402-004.480, de 20/01/2015, em que os votos divergentes tratam 
exclusivamente sobre o percentual da multa e a definição da base de cálculo, isto é, houve unanimidade 
quanto à natureza remuneratória. 
48 Acórdãos 2401-003.888, 2401-003.889 e 2401-003.890, de 11/02/2015 e 2803-03.815, de 05/11/2014. 
Nos quatro casos o recurso voluntário foi provido por maioria, havendo um voto divergente.  
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18/06/2013 e 2301-003.597, sessão de 20/06/2013, os conselheiros 
concluíram que a outorga anula o risco, mas nos acórdãos 2401-003.888, 
2401-003.889 e 2401-003.890, todos de 11/02/2015, foi entendido que 
pode ser suportado risco mesmo nos casos em que as opções foram 
adquiridas gratuitamente). Já em relação ao segundo momento, o 
principal aspecto analisado correspondente à discrepância entre o preço 
de exercício e o preço de mercado das ações, havendo entendimento 
majoritário de que não há risco nos casos em que são adotadas medidas 
pela companhia visando a assegurar o ganho do beneficiário; 

(iii) Fato gerador e base de cálculo: há entendimento majoritário de que, 
caracterizada a natureza remuneratória do plano, o fato gerador ocorre 
no momento do exercício da opção de compra de ações, correspondendo 
a base de cálculo à diferença entre o valor de mercado da ação e o preço 
de exercício pago. Em apenas um julgamento o CARF entendeu pela 
ocorrência do fato gerador quando do vencimento do vesting period e 
adotou como base de cálculo a diferença entre o preço de mercado e o 
preço de exercício nesse momento (Acórdão 2201-002.685, sessão de 
11/02/2015); 

(iv) Espécie de remuneração: na maioria dos acórdãos em que se entendeu 
pela natureza remuneratória do plano, foi atribuída a natureza de ganho 
habitual sob a forma de utilidade, isto é, de remuneração indireta; 

(v) Habitualidade/não-eventualidade: é predominante o entendimento de 
que a habitualidade ou não-eventualidade do SOP é insuficiente para a 
definição da natureza jurídica do plano, devendo esse aspecto ser 
analisado em conjunto com as demais características do caso concreto; 

(vi) Espécie de segurado: a diferença entre segurados empregados e 
contribuintes individuais foi pouco explorada nos acórdãos, tendo sido 
identificadas apenas duas decisões nas quais foi registrado que, para 
definir se as contribuições previdenciárias incidem ou não, deve ser 
analisado o conceito de salário-de-contribuição aplicável a tais categorias 
de segurados (Acórdão 2301-004.282, sessão de 20/01/2015 e Acórdão 
2401-003.891); e 

(vii) Reflexos da contabilização: esse critério foi analisado em quatro 
acórdãos, sendo que em três foi consignado que o simples fato de o 
Pronunciamento Técnico CPC 10 tratar os ganhos auferidos em SOP como 
remuneração não é suficiente para afastar a natureza mercantil do plano. 
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       Critérios 

Acórdão 
nº Contribuinte 

Data 
da 

Sessão 

Câmara/ 
Turma Relator(a) Redator(a) 

designado(a) 
Declaração 

de voto 
Natureza 

jurídica do SOP Risco 
Fato gerador 

e base de 
cálculo 

Espécie de 
remuneração 

Habitualidade/Não-
eventualidade Espécie de segurado 

Reflexos tributários 
do tratamento 

contábil 

2401-
003.044 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 

18-
jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elaine 
Cristina 

Monteiro e 
Silva Vieira 

(F) 

Elias 
Sampaio 

Freire 
(presidente - 

F) 

Igor Araújo 
Soares (C) e 

Carolina 
Wanderley 
Landim (C) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a (voto de 
qualidade) 

Outorga das 
opções; 

aquisição com 
remuneração 

variável/ganho 
na venda de 

ações/mútuo; e 
substituição de 
plano anulam o 
risco (voto de 

qualidade) 

Fato 
gerador: 
exercício 
da opção. 
Base de 
cálculo: 
valor de 
mercado 
menos 

preço de 
exercício 

pago 

Ganho 
habitual sob a 

forma de 
utilidade 

(remuneraçã
o indireta) 

Insuficiência da 
habitualidade/não-
eventualidade para 
identificar natureza 

remuneratória/mercanti
l 

N/A N/A 

2401-
003.045 

ALL - AMÉRICA 
LATINA 

LOGÍSTICA S.A. 

18-
jun-13 4ª C / 1ª TO 

Elaine 
Cristina 

Monteiro e 
Silva Vieira 

(F) 

Elias 
Sampaio 

Freire 
(presidente - 

F) 

Igor Araújo 
Soares (C) e 

Carolina 
Wanderley 
Landim (C) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a (voto de 
qualidade) 

Outorga das 
opções; 

aquisição com 
remuneração 

variável/ganho 
na venda de 

ações/mútuo; e 
substituição de 
plano anulam o 
risco (voto de 

qualidade) 

Fato 
gerador: 
exercício 
da opção. 
Base de 
cálculo: 
valor de 
mercado 
menos 

preço de 
exercício 

pago 

Ganho 
habitual sob a 

forma de 
utilidade 

(remuneraçã
o indireta) 

Insuficiência da 
habitualidade/não-
eventualidade para 
identificar natureza 

remuneratória/mercanti
l 

N/A N/A 

2301-
003.597 

COSAN S/A 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

20-
jun-13 3ª C / 1ª TO 

Adriano 
Gonzales 

Silvério (C) 

Marcelo 
Oliveira 

(presidente - 
F) 

Mauro José 
Silva (F) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a 

Outorga 
(gratuita) das 

opções anula o 
risco (voto de 

qualidade) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

2301-
004.137 

ANHANGUERA 
EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕE

S S/A 

10-
set-14 3ª C / 1ª TO 

Wilson 
Antonio de 

Souza 
Corrêa (C) 

N/A 

Mauro José 
Silva (F) - 
Voto não 
consta do 
acórdão 

formalizad
o 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a 

N/A N/A N/A 

Insuficiência da 
habitualidade/não-
eventualidade para 
identificar natureza 

remuneratória/mercanti
l 

N/A N/A 
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2301-
004.138 

ANHANGUERA 
EDUCACIONAL 
PARTICIPAÇÕE

S S/A 

10-
set-14 3ª C / 1ª TO 

Wilson 
Antonio de 

Souza 
Corrêa (C) 

N/A 

Mauro José 
Silva (F) - 
Voto não 
consta do 
acórdão 

formalizad
o 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a 

N/A N/A N/A 

Insuficiência da 
habitualidade/não-
eventualidade para 
identificar natureza 

remuneratória/mercanti
l 

N/A N/A 

2803-
03.815 SADIA S.A. 5-nov-

14 3ª TE 
Gustavo 

Vettorato 
(C) 

N/A 
Oséas 

Coimbra 
Júnior (F) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 
mercantil 

Preço de 
exercício 

compatível com 
valor de 
mercado 

implica risco ao 
beneficiário 

N/A N/A N/A N/A 

CPC 10 não pode 
ser aplicado 

desacompanhad
o de análise do 
caso concreto 

2302-
003.536 GAFISA S/A 3-dez-

14 3ª C / 2ª TO 
Arlindo da 

Costa e Silva 
(F) 

N/A 

Juliana 
Campos de 

Carvalho 
Cruz (C) 

Natureza 
remuneratóri

a do SOP 
restrito a 

empregados e 
dirigentes. 

Nova forma 
de 

remuneração 

Preço de 
exercício 

incompatível 
com o mercado 
afasta o risco. 

Houve 
desdobrament

o de ações 

Fato 
gerador: 
exercício 
da opção. 
Base de 
cálculo: 
valor de 
mercado 
menos 

preço de 
exercício 

pago 

N/A N/A N/A N/A 

2301-
004.282 

POP INTERNET 
LTDA. 

20-
jan-15 3ª C / 1ª TO 

Natanael 
Vieira dos 
Santos (C) 

Marcelo 
Oliveira 

(presidente - 
F) 

N/A 

Natureza 
remuneratóri

a do SOP 
restrito a 

empregados e 
dirigentes 

Compensação 
do preço de 

exercício com 
preço de venda 
da ação afasta 
o risco (voto de 

qualidade) 

Critério 
não 

analisado 
N/A 

SOP é habitual/não-
eventual pois não 

depende de 
acontecimento incerto 

Deve ser analisado o 
conceito de salário-de-

contribuição para 
segurado 

empregado/contribuint
e individual 

N/A 

2402-
004.480 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-
jan-15 4ª C / 2ª TO 

Ronaldo de 
Lima 

Macedo (F) 
N/A 

Thiago 
Simões 

Taborda (C) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a 

Preço de 
exercício 

incompatível 
com valor de 

mercado afasta 
o risco 

Fato 
gerador: 
exercício 
da opção. 
Base de 
cálculo: 
valor de 
mercado 
menos 

preço de 

Ganho 
habitual sob a 

forma de 
utilidade 

(remuneraçã
o indireta) 

SOP é habitual/não-
eventual pois não 

depende de 
acontecimento incerto 

N/A N/A 
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exercício 
pago 

2402-
004.481 

GLOBAL 
VILLAGE 

TELECOM 
LTDA. (GVT 

LTDA.) 

20-
jan-15 4ª C / 2ª TO 

Ronaldo de 
Lima 

Macedo (F) 
N/A 

Thiago 
Simões 

Taborda (C) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a 

Preço de 
exercício 

incompatível 
com valor de 

mercado afasta 
o risco 

Fato 
gerador: 
exercício 
da opção. 
Base de 
cálculo: 
valor de 
mercado 
menos 

preço de 
exercício 

pago 

Ganho 
habitual sob a 

forma de 
utilidade 

(remuneraçã
o indireta) 

SOP é habitual/não-
eventual pois não 

depende de 
acontecimento incerto 

N/A N/A 

2201-
002.685 

UNIBANCO - 
UNIÃO DE 
BANCOS 

BRASILEIROS 
S.A. 

11-
fev-15 2ª C / 1ª TO 

Eduardo 
Tadeu Farah 

(F) 
N/A 

Nathalia 
Mesquita 
Ceia (C) e 

Maria 
Helena 
Cotta 

Cardozo (F) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a 

Preço de 
exercício fixo 

implica caráter 
remuneratório 

Fato 
gerador: 

venciment
o da 

carência. 
Base de 
cálculo: 

diferença 
entre o 

preço de 
mercado 

no 
venciment
o e o preço 

de 
exercício 

Remuneração 
variável 

Ganho relacionado a 
evento futuro e incerto 

é inerente à opção 
N/A 

Enquadramento 
do SOP como 
remuneração 

está de acordo 
com o CPC 10 

2401-
003.888 

ITAU 
UNIBANCO 

HOLDING S.A. 

11-
fev-15 4ª C / 1ª TO 

Carolina 
Wanderley 
Landim (C) 

N/A 

Elaine 
Cristina 

Monteiro e 
Silva Vieira 

(F) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 
mercantil 

Outorga 
(gratuita) das 

opções e 
ajustes de 

preço e 
quantidade 
ações não 

anulam o risco 
do plano 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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2401-
003.889 

ITAU 
UNIBANCO 

HOLDING S.A. 

11-
fev-15 4ª C / 1ª TO 

Carolina 
Wanderley 
Landim (C) 

N/A 

Elaine 
Cristina 

Monteiro e 
Silva Vieira 

(F) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 
mercantil 

Outorga 
(gratuita) das 

opções e 
ajustes de 

preço e 
quantidade 
ações não 

anulam o risco 
do plano 

N/A N/A N/A N/A N/A 

2401-
003.890 

ITAU 
UNIBANCO 

HOLDING S.A. 

11-
fev-15 4ª C / 1ª TO 

Carolina 
Wanderley 
Landim (C) 

N/A 

Elaine 
Cristina 

Monteiro e 
Silva Vieira 

(F) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 
mercantil 

Outorga 
(gratuita) das 

opções e 
ajustes de 

preço e 
quantidade 
ações não 

anulam o risco 
do plano 

N/A N/A N/A N/A N/A 

2401-
003.891 

BM&F 
BOVESPA S/A - 

BOLSA DE 
VALORES, 

MERCADORIAS 
E FUTUROS 

11-
fev-15 4ª C / 1ª TO 

Elaine 
Cristina 

Monteiro e 
Silva Vieira 

(F) 

N/A Igor Araújo 
Soares (C) 

Natureza 
mercantil. 

Caso 
concreto: 

remuneratóri
a 

Preço de 
exercício 

incompatível 
com o mercado 

afasta o risco 

Fato 
gerador: 
exercício 
da opção. 
Base de 
cálculo: 
valor de 
mercado 
menos 

preço de 
exercício 

pago 

Ganho 
habitual sob a 

forma de 
utilidade 

(remuneraçã
o indireta) 

Insuficiência da 
habitualidade/não-
eventualidade para 
identificar natureza 

remuneratória/mercanti
l 

Deve ser analisado o 
conceito de salário-de-

contribuição para 
segurado 

empregado/contribuint
e individual 

CPC 10 não é 
suficiente para 

atribuir natureza 
remuneratória ao 

SOP 


