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EMENTA

TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PLANO  DE  OUTORGA  DE
OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. CONTRATO DE NATUREZA
MERCANTIL.  NATUREZA  NÃO  REMUNERATÓRIA.  RENDIMENTO
DECORRENTE  DO  TRABALHO.  NÃO  CARACTERIZADO.  REEXAME  DO
JULGADO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA.  ERRO  MATERIAL,  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O Stock option possui natureza de contrato mercantil, vez que presentes as características
inerentes ao mencionado instituto, quais sejam, onerosidade, voluntariedade e risco, que
são  suficientes  à  descaracterização  do  resultado  auferido  pelo  trabalhador  como
remuneração.
2. O referido Programa (stock options) constitui relação jurídica distinta da relação de
emprego, cuja adesão depende da voluntariedade dos empregados interessados em assumir
o risco do mercado financeiro, não se traduzindo em espécie de contraprestação laboral.
3.  A caracterização dos stock options como contrato de natureza mercantil,  se  revela
quando se encontram presentes as características inerentes ao mencionado instituto, quais
sejam, onerosidade, voluntariedade e risco.
4. O empregado quando adere ao plano de opções, desembolsa um valor para adquirir as
referidas ações, não há um recebimento de forma graciosa de ações pelo beneficiário,
portanto, não há como considerar tal ato como contraprestação por um labor em prol da
empresa.
5. Não existe, qualquer garantia para o empregado de que no momento as vendas das ações
haverá  uma  valorização  das  mesmas.  Assim,  é  certo  que  há  um  risco  para  o
adquirente/optante do plano de ações ao optar pelo negócio, fato que por si só, também
afasta a caracterização desta como remuneração
6. Não se vislumbra que os stock options estão implicitamente inseridos nos parágrafos 1º,
2º e 3º do art. 457 da CLT, que dispõe quais importâncias poderão integrar o salário, pois,
as referidas opções de compra não se caracterizam como comissões, nem gratificações,
abonos ou prêmios, tampouco, salário-utilidade, já que o empregado/administrador ao
adquirir as ações, adquire onerosamente, podendo, no futuro, lucrar ou não com elas.
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7. Esta E. Terceira Turma Especializada entende pela não aplicação do procedimento
descrito no art. 942, do CPC/2015, no caso de mandado de segurança
8. Os embargos de declaração são via imprópria para o rejulgamento da causa, sendo que
eventual reforma do decisum deve ser buscada pela via recursal própria.
9. Em 14/08/2017, foi proferida decisão favorável ao Contribuinte nos autos do Agravo de
Instrumento nº 0007789-62.2017.4.02.0000, deferindo a tutela recursal determinando que a
ora embargante se abstivesse de exigir do Agravante o Imposto de Renda. Por ocasião da
instauração do procedimento de fiscalização (04/09/2017) e lavratura do respectivo auto de
infração (17/09/2018), restando patente que o Impetrante estava amparado por decisão
judicial favorável.  Sendo indevida a cobrança da multa de ofício.
10.  Não ocorrendo irregularidades no acórdão quando a matéria que serviu de base à
oposição  do  recurso  foi  devidamente  apreciada,  com  fundamentos  claros  e  nítidos,
enfrentando as questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância
com os ditames da legislação e jurisprudência consolidada, não há que se falar em omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
11. Embargos de declaração desprovidos.
 

ACÓRDÃO
Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a

Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade
negar provimento aos embargos de declaração, na forma do Relatório e do Voto, que ficam
fazendo parte do presente julgado.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018. (data do julgamento)
 
(assinado eletronicamente - art. 1º, § 2º, inc. III, alínea a, da Lei nº 11.419/2006)

MARCUS ABRAHAM
Desembargador Federal

Relator
drs
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RELATÓRIO

 
Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  pela  UNIÃO  (FAZENDA

NACIONAL), contra o v. acórdão de fls. 137/138, do seguinte teor:
 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PLANO DE OUTORGA DE
OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.  CONTRATO DE NATUREZA
MERCANTIL. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. RENDIMENTO DECORRENTE
DO TRABALHO. NÃO CARACTERIZADO.
1. Na origem trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Delegado da Receita
Federal do Brasil do Rio de Janeiro I, visando, em sede de liminar, provimento jurisdicional
que determinasse à Autoridade Coatora que se abstivesse de exigir do Impetrante o Imposto de
Renda  sobre  supostos  rendimentos  do  trabalho  em  razão  dos  ganhos  eventualmente
experimentados em função do exercício das opções de compra de ações no contexto do Plano
de Outorga de Opções de Compra de Ações instituído pela  empresa Qualicorp S.A.  em
3.3.2011.
2. Asseverou o Impetrante ter adquirido "ações da Qualicorp S/A no contexto de Plano de
Stock Option, nos termos do que preceitua o art. 168, §3º, da Lei n.º 6.404/76, instituído por
Assembleia Geral da Companhia realizada em 3.3.2011", cujo plano é voltado a executivos do
Grupo, como são os membros do Conselho de Administração, administradores e empregados.
3. O Stock option possui natureza de contrato mercantil, vez que presentes as características
inerentes ao mencionado instituto, quais sejam, onerosidade, voluntariedade e risco, que são
suficientes à descaracterização do resultado auferido pelo trabalhador como remuneração.
4.  O referido  Programa (stock  options)  constitui  relação  jurídica  distinta  da  relação  de
emprego, cuja adesão depende da voluntariedade dos empregados interessados em assumir o
risco do mercado financeiro, não se traduzindo em espécie de contraprestação laboral.
5. A caracterização de um contrato mercantil, afasta a definição de que os stock options seriam
classificados como remuneração decorrente do trabalho, pois, as referidas opções de compra
não possuem o caráter contraprestativo de uma parcela salarial, tendo como objeto atrair e
alinhar os interesses dos beneficiários aos interesses dos acionistas e da própria empresa.
6. A caracterização dos stock options como contrato de natureza mercantil, se revela quando
se encontram presentes as características inerentes ao mencionado instituto, quais sejam,
onerosidade, voluntariedade e risco.
7. O empregado quando adere ao plano de opções, desembolsa um valor para adquirir as
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referidas  ações,  não  há  um recebimento  de  forma  graciosa  de  ações  pelo  beneficiário,
portanto, não há como considerar tal  ato como contraprestação por um labor em prol da
empresa.
8. Não existe, qualquer garantia para o empregado de que no momento as vendas das ações
haverá uma valorização das mesmas. Assim, é certo que há um risco para o adquirente/optante
do plano de ações ao optar pelo negócio, fato que por si só, também afasta a caracterização
desta como remuneração
9. Não se vislumbra que os stock options estão implicitamente inseridos nos parágrafos 1º, 2º e
3º do art. 457 da CLT, que dispõe quais importâncias poderão integrar o salário, pois, as
referidas opções de compra não se caracterizam como comissões, nem gratificações, abonos
ou prêmios, tampouco, salário-utilidade, já que o empregado/administrador ao adquirir as
ações, adquire onerosamente, podendo, no futuro, lucrar ou não com elas.
10. Embora o artigo 43, inciso II, do CTN, expressamente dispor que o imposto de renda
incide sobre os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no conceito de produto do capital,  do trabalho ou da combinação de
ambos, a regra, contudo, não se aplicaria ao caso dos autos, eis que o fato gerador do imposto
sobre a renda da pessoa física é a disponibilização dos rendimentos ao beneficiário, o que não
ocorre aqui.
11. Da mesma forma em que resta pacificado que não incide contribuição previdenciária nos
planos de outorga de opção de compra de ações (Stock Options), tal entendimento também
deve prevalecer para afastar a tributação pelo Imposto de Renda nas aquisições das referidas
ações.
12. Precedentes: TRF3, ACREO nº 0017762-52.2014.4.03.6100/SP, Relator Desembargador
Federal  WILSON ZAUHY, julgado em. 19/06/2016, e-DJF3: 29/07/2016; TRF3, AC nº
1955449  -  0021090-58.2012.4.03.6100,  Relator  Desembargador  Federal  ANDRÉ
NEKATSCHALOW, julgado em 24/10/2016, e-DJF3: 27/10/2016.
13.  Apelação provida.  Sentença reformada.  Segurança concedida para determinar  que a
Apelada se abstenha de exigir do Apelante o Imposto de Renda sobre supostos rendimentos do
trabalho em razão dos ganhos eventualmente experimentados em função do exercício das
opções de compra de ações, as quais lhe permitiram adquirir as ações da Qualicorp S.A.

 
Alega  a  Embargante,  em  síntese,  que  o  v.  acórdão  foi  obscuro  com  relação  à

onerosidade, pois, não atentou para o fato de que a aquisição das ações se deu por um preço
abaixo do valor de mercado.  Aduz que o v. acórdão também foi obscuro com relação ao
risco do mercado e a disponibilidade dos rendimentos, bem como foi omisso quanto a
interpretação sistemática do art. 942 do CPC/2015. Por fim, asseverou que a decisão de fls.
723/725 contém omissão (ou erro material) pois,  deveria ter se manifestado sobre a a
possibilidade da aplicação da multa de ofício à luz do § 1º do art. 63 da Lei nº 9.430/1996,
já que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por decisão judicial, se deu após
iniciado o procedimento fiscal instaurado para apurá-lo.

 
Contrarrazões às fls. 771/784.
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Este o relatório. Peço dia para julgamento.
 
(assinado eletronicamente - art. 1º, § 2º, inc. III, alínea a, da Lei nº 11.419/2006)

MARCUS ABRAHAM
Desembargador Federal

Relator
drs
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VOTO 

Conheço  dos  embargos  de  declaração  porque  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade. 

Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I e
II do art. 1.022 do CPC/2015. Justificam-se, pois, em havendo, no acórdão embargado,
obscuridade,  contradição ou omissão quanto a  ponto sobre  o  qual  deveria  ter  havido
pronunciamento do órgão julgador, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional. 

Posta assim a questão, é de se dizer que a jurisprudência firmou-se no sentido de que,
em regra, descabe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, em cujo
contexto é vedada rediscussão da controvérsia. Precedente: EDcl nos EDcl no AgInt no
AREsp 513.052/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma,
DJe 30/05/2017, e incontáveis outros precedentes. 

É bem verdade que a modificação do julgado, desde aquela de caráter parcial até a
completa inversão de resultado, será admitida caso seja detectado na sentença ou acórdão
ponto omisso, obscuro ou contraditório que seja relevante para o deslinde da controvérsia. 

No caso, não há como vislumbrar qualquer tipo de omissão/obscuridade no v. acórdão,
como se vê dos seguintes trechos do voto condutor. In verbis: 

  
(...) 
Como se pode notar, a natureza jurídica dos Stock Options é bastante controvertida, sob

os vários pontos em que o tema é analisado, quais sejam, pelo Direito do Trabalho, Direito
Previdenciário e, sob o prisma do Direito Tributário. Nesse sentido deve-se dizer que existem
várias defesas no sentido de que as referidas opções de compra, ora possuem natureza salarial,
ora possuem natureza meramente mercantil, ou seja, esta última é totalmente desvinculada de
qualquer contraprestação por um serviço prestado que caracterize sua natureza remuneratória. 

Nessa seara, cumpre destacar, que a definição de “salário” está presente no art. 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe que o referido instituto é nada mais que uma
contraprestação por um serviço prestado, e por outro lado a “remuneração”, é a soma do
salário e as demais vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho. Essa definição é
importante,  porque no caso dos stock options, não há legislação definindo a natureza
jurídica dos ganhos auferidos por meio desta opção de compra, ou seja, se possuem ou
não caráter salarial, já que entendimentos diversos nas esferas trabalhista, tributária e
previdenciária,  como já  dito,  ainda não conseguiriam chegar  a  um consenso  de  se
considerar que os ganhos econômicos adquiridos por empregados por meio dos stock
options acarretam efeitos concretos de natureza salarial. 

Contudo, a despeito das controvérsias sobre a questão, o meu entendimento, é que o
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referido Programa (stock options) constitui relação jurídica distinta da relação de emprego,
cuja adesão depende da voluntariedade dos empregados interessados em assumir o risco do
mercado financeiro, não se traduzindo em espécie de contraprestação laboral. Nesse sentido, o
E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região já decidiu que o stock option se reveste a natureza
de contrato mercantil. Destaco: 

(...) 
Quanto a caracterização dos stock options como contrato de natureza mercantil, se

encontram presentes as características inerentes ao mencionado instituto, quais sejam,
onerosidade, voluntariedade e risco. Isso porque, quando o empregado adere ao plano de
opções, há um desembolso para adquirir as referidas ações, não se dando de forma
gratuita, mas, onerosa, ou seja, não há um recebimento de forma graciosa de ações pelo
beneficiário, no caso, ele desembolsa um valor para adquiri-las, não havendo como considerar
tal ato como contraprestação por um labor em prol da empresa. Inclusive, não há certeza de
que no futuro possa haver lucro, ou até mesmo prejuízo com a venda das ações. 

Posta assim a questão,  é  de se  dizer que não existe,  qualquer garantia para o
empregado  de  que  no  momento  as  vendas  das  ações  haverá  uma  valorização  das
mesmas. 

Assim, é certo que há um risco para o adquirente/optante do plano de ações ao
optar pelo  negócio,  fato  que por si  só,  também afasta a  caracterização desta como
remuneração, pois, esta não pode estar sujeita a qualquer condição e muito menos envolver
qualquer espécie de risco para o empregado/administrador. E é esse risco, juntamente com o
caráter oneroso da opção de compra que afasta a alegação de natureza remuneratória do
instituto. 

Inadequado seria esquecer que quem manifesta interesse em adquirir as ações tem
justamente o intuito de auferir lucro com a venda, essa operação, também descaracteriza
a natureza remuneratória dos valores obtidos com a venda das ações. 

Ademais, nem mesmo há como vislumbrar que as stock options estão implicitamente
inseridas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 457 da CLT, já mencionado anteriormente, que
dispõe quais importâncias poderão integrar o salário, pois, as referidas opções de compra não
se caracterizam como comissões, nem gratificações, abonos ou prêmios, tampouco, salário-
utilidade, já que o empregado/administrador ao adquirir as ações, adquire onerosamente,
podendo, no futuro, lucrar ou não com elas, como já dito. 

Assim,  não existem dúvidas que o stock option plan muito embora pressuponha a
existência da relação de trabalho, não se confunde com contraprestação ao labor empregado. 

Impende observar ainda que, embora o artigo 43, inciso II, do CTN, expressamente
dispor que o imposto de renda incide sobre os proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, tenho que a regra, em tese, não se
aplicaria ao caso dos autos, eis que o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa
física é a disponibilização dos rendimentos ao beneficiário, o que não ocorre aqui, pois
não vislumbro a aparentemente natureza de acréscimo patrimonial remuneratório a se
sujeitar à incidência de Imposto de Renda, uma vez que o Apelante ao adquirir as ações,
não percebeu rendimentos, ao contrário, desembolsou recursos. 

Por esta razão, entendo que no momento em que há a concessão do direito a opção de
compra das ações da empresa ao empregado não deve haver tributação.
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Vale ratificar que, da mesma forma em que resta pacificado que não incide contribuição
previdenciária nos planos de outorga de opção de compra de ações (Stock Options), tenho que
tal entendimento também prevalece para afastar a tributação pelo Imposto de Renda nas
aquisições das referidas ações. 

Registre-se, por fim, que conforme consta na petição inicial, não compõe a presente
demanda o imposto exigido em razão das aquisições de ações havidas em 2013, objeto do
Processo Administrativo nº  15983.720087/2017-42,  no qual  o Impetrante,  ora Apelante,
informa que seguirá exercendo seu pleno direito de defesa até final instância administrativa
(fls. 7/8). 

(...) 
  
A Embargante assevera que interpretação sistemática da legislação, omitida pelo

acórdão (art. 33 da Lei nº 12.973/2014), demonstra que os planos de stock options são uma
forma de remuneração, e, portanto, os rendimentos deles decorrentes devem ser tributados
como  tal.  Contudo,  conforme  expressamente,  constou  do  voto  condutor,  o  meu
entendimento,  “é que o  referido Programa (stock options)  constitui  relação jurídica
distinta da relação de emprego, cuja adesão depende da voluntariedade dos empregados
interessados em assumir o risco do mercado financeiro, não se traduzindo em espécie de
contraprestação laboral”, pois, “as referidas opções de compra não possuem o caráter
contraprestativo de uma parcela salarial”.  Dessa forma, não houve qualquer omissão
quanto a questão. 

  
Alegou ainda que não foi observado o artigo 942, do CPC/2015, eis que em razão do

acórdão não unânime, seria necessária nova sessão de julgamento com quorum ampliado,
contudo,  tal  tese  não  deve  prevalecer,  eis  que  a  orientação  desta  Terceira  Turma
Especializada é no sentido dessa aplicação restrita diante do procedimento específico do
mandado  de  segurança.  Precedente:  AMS  nº  0000035-17.2007.4.02.5110
(2007.51.10.000035-0), Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, DJE,
08/08/2018). Ou seja, esta E. Terceira Turma Especializada entende pela não aplicação do
procedimento descrito no art. 942, do CPC/2015, no caso de mandado de segurança. 

  
Quanto a alegação de que desde 04/09/2017 há processo administrativo instaurado

para apurar o IRPF discutido nestes autos. Assevera que como a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário não se deu antes do início do procedimento fiscal para apuração do
referido crédito, seria o caso de aplicar a ressalva contida no § 1º do art. 63 da Lei nº
9.430/1996, pois entende que foi legítima a aplicação da multa de ofício juntamente com a
lavratura do auto de infração, ainda que com a exigibilidade suspensa.   

  
Todavia,  verifica-se  que  em  14/08/2017,  foi  proferida  decisão  favorável  ao

Contribuinte  nos  autos  do  Agravo  de  Instrumento  nº  0007789-62.2017.4.02.0000,
deferindo a tutela recursal determinando que a ora Embargante se abstivesse de exigir do
Agravante o Imposto de Renda, em função do exercício das opções de compra de ações
descritas  nestes  autos.   Destarte,  por  ocasião  da  instauração  do  procedimento  de
fiscalização  (04/09/2017)  e  lavratura  do  respectivo  auto  de  infração  (17/09/2018),
restou patente que o Impetrante estava amparado por decisão judicial favorável.  Ademais,
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a decisão proferida em 27/02/2018 conferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação do
Impetrante (fls. 639/644) contra sentença proferida em 05/02/2018. 

  
Dessa forma, nota-se claramente que a matéria foi enfrentada, nos termos em que foi

devolvida a este Tribunal, sendo possível de se concluir com facilidade que a Embargante
não  apontou  efetivamente  nenhum  vício  no  acórdão  embargado,  mas  pretende  a
rediscussão das questões decididas, o que não é admissível por esta via. 

  
Mesmo no tocante ao requisito do prequestionamento - indispensável à admissão

dos recursos especial e extraordinário -, a Corte Superior de Justiça tem entendido ser
suficiente  o  prequestionamento  implícito,  presente  quando se  discute  a  matéria
litigiosa de maneira clara e objetiva, ainda que sem alusão expressa aos dispositivos
legais questionados. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 591.695/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017. 

  
Assim,  verifica-se  que  não há  no  v.  acórdão qualquer  obscuridade,  contradição,

omissão ou erro material. 
  
Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. 
(assinado eletronicamente - art. 1º, § 2º, inc. III, alínea a, da Lei nº 11.419/2006) 

MARCUS ABRAHAM 
Desembargador Federal 

Relator 
drs 
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