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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muito bom dia a todos, 
vamos dar iniciar essa mesa de debates. Claro que eu começo 
cumprimentando e desejando um feliz ano novo a todos, já que é a 
minha primeira participação nesse ano. Eu estou num ‘spring break’ lá 
nos Estados Unidos, por isso que eu vim pra cá, depois eu só vou voltar 
em maio. A saudade é grande dos amigos, e saudade a gente só mata 
vindo e vendo os amigos, abraçando cada um. Então, sintam-se 
abraçados e é um prazer estar com vocês.  

Bom, pequeno expediente, alguma notícia?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Gostaria de comentar. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor, Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só obviamente um comentário, 
não é lógico, é tema até para uma pauta, mas ontem eu vi uma decisão 
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do CARF referente ao IPI e aqueles que eu venho sempre falando da, 
praticamente ele vai completar 62 anos de existência [ininteligível] ou 
não [ininteligível], né?! E ainda se discute se dá direito ou 
não, [ininteligível] a certas coisas.  

Mas o mais interessante é uma preocupação que eu tenho de uma 
injustiça que é praticada, porque a jurisprudência vinha do Supremo 
Tribunal Federal ou demais órgãos dos tribunais, ela vinha lá atrás 
entendendo tudo errado. Era alíquota zero, dava crédito; não residência, 
dava crédito de IPI e a isenção. E aí, ficou definido que a única etapa 
que dá crédito, é exatamente a saída da Zona Franca de Manaus para 
outros estados para não prejudicar a Zona Franca, mas isso traz um 
prejuízo para o país incalculável.  

Só para ter uma ideia, tem uma empresa de refrigerantes muito 
conhecida que tem 150 funcionários em Manaus, só de crédito aqui em 
São Paulo de IPI, ela ganha 2 bilhões e 600 milhões por ano, porque o 
produto dela está sujeito a 40% da alíquota e sai de Manaus com 
isenção do extrato. E ela tem lá uma fabriqueta de rolhas e tampinhas 
que veio para cá com isenção também, e ela faz o crédito exatamente 
igual ao produto da saída, 40%. Era melhor tributar um, mas, então, 
ela faz de 40%. E isso foi discutido no CARF ontem, e o CARF negou 
esse crédito. Claro que ela vai para o judiciário e vai... Está na lei, está 
na lei.  

Mas o que me chamou, assim também, chamou a atenção, quer 
dizer, está na lei é a isenção, o crédito é interpretação. Porque não há 
pagamento do IPI. O IPI é diferente do ICMS, que ele, o ICMS está do 
preço, é o preço. Mas no IPI se credita quando se paga o IPI. É 100 mais 
10. Ele só paga o 100, e quer mais um crédito de 40. É uma receita 
dele, e é um lucro fabuloso. Eu vi, eu acompanho isso, uma delas fez 2 
milhões, essa que foi julgada ontem, o crédito vai a 3 bilhões, 4 bilhões, 
coisa assim. Então, é realmente uma coisa de se pensar. Mas aí 
também tem uns produtos, e isso da razão de eu falar dos 62 anos, que 
são consumidos no processo industrial e são pagos. O IPI é pago aqui, e 
eles não deram crédito também. O material que vai fazer a limpeza de 
uma garrafa. Precisa de um produto para limpar a garrafa, lavar e tal. 
Não, esse produto não é consumo do processo industrial. Quer dizer, é 
dessas coisas que a gente fala, ah, vai haver uma mudança, vai 
melhorar, vai ser um princípio da não [ininteligível] ampla do PIS e 
COFINS.  

Nós estamos há 62 anos com essa coisa e ainda essa questão 
comporta discussão. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É, o IPI... o IPI, eu penso 
no IPI eu não sei, eu penso numa imagem de uma senhora bem velha 
caminhando.... no sistema tributário, é o IPI, o imposto do consumo. 
Parece que não tem nada a ver com o resto do sistema, mas ela resiste 
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está lá, firme e forte, e é muito triste olhar uma legislação que fala de 
crédito físico. E tem que imaginar que somente dá crédito àquilo que 
entrou no produto. E vê que tipo de discussão é travada. Assim, o que 
mais me incomoda é quando eu penso: “Ah, não, mas a lixa” – o 
exemplo da lixa é enorme – “a lixa dá crédito afinal de contas, a cada 
vez que você lixa o produto, um pouco daquela areia da lixa ficou no 
produto, então, dá crédito”. Então, esse tipo de discussão sobre crédito 
físico é antigo, é primário. O IPI vem com essa história e eu te diria que 
infelizmente, enquanto não tiver uma mudança na lei, é crédito físico 
mesmo, o IPI tem essa característica, então, seu raciocínio certamente, 
tanto num caso quanto no outro, Brandão, é “lege ferenda”, ou seja: 
seja da questão da Zona Franca, seja a questão do crédito físico, é 
necessário que... Vamos acabar com esse IPI, vamos criar alguma coisa 
nova. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe, só para [ininteligível], 
o caso da isenção, não é “lege ferenda”, é interpretação do... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, a sua posição, não 
querendo crédito. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Supremo já tomou 
uma posição clara no sentido de que existe o crédito, ela questionada 
ou não. Mas a jurisprudência, na acepção do Professor Alcides de 
jurisprudência, a jurisprudência decidiu desse modo.  

Eu pergunto se temos mais algum tema para o pequeno 
expediente. Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bom dia. É um prazer saber 
do Schoueri por aqui, e estar com ele nessa semana é um privilégio, 
nessa mesa ainda compartilhar com a presença dele para os debates 
que vão conversar daqui a pouco.  

Mas eu queria só chamar atenção dos colegas aqui do IBDT para 
a entrada em vigor do Código de Processo Civil, agora dia 18, com 
diversas atualizações, vamos dizer assim, da legislação processual, 
algumas inovações, e, no campo fiscal. Assim, pontos importantes a 
serem observados pelos advogados, pelos juízes, pelos, aqueles que 
operam no direito.  

Em linhas gerais o Código trata de dar uma modernidade, trata 
de considerar princípios e estruturar o seu pensamento de acordo com 
a Constituição Federal, com direitos fundamentais. Fixa a ideia da 
celeridade, então, quer que todos entendam que o Código é moldado 
para a celeridade processual. Traz uma novidade que, ao meu ver, é 
bastante positiva, da cooperação internacional, da permeabilidade do 



4 

 

Código aos Tratados Internacionais, às regras internacionais. A 
cooperação, permite a cooperação internacional em matéria processual 
que, claro, é um desejo de muito tempo para que a gente possa ter 
cumpridas as decisões ou de lá pra cá e de cá pra lá, de forma mais 
célere, mas principalmente, que os processos possam andar de forma 
mais célere tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, 
através de regras de processo civil que possam ser fixadas em tratados e 
esses tratados permitam que você consiga até cumprir atos 
interlocutórios internacionalmente. Atos processuais e ações 
interlocutórias internacionalmente. E então, essa cooperação 
internacional é muito presente nos primeiros artigos do Código de 
Processo Civil.  

Tem também a cooperação interna que é interessante: a 
cooperação nacional entre Justiça Federal e Justiça Estadual, inclusive, 
enumerando atos processuais que possam ser cumpridos pela Justiça 
Estadual quando o processo é da Justiça Federal e vice-versa, o que é 
bastante positivo.  

Estabelece uma estrutura de competências interessante, 
competências já na linha do nosso Estado Federativo, o nosso Estado 
Federal, com previsão... e essa atenção para competência, fixação de 
competência segundo as leis estaduais. Então, aí a gente precisa tomar 
cuidado, a gente está no dia a dia, de olhar não só o Código, mas 
também, as leis estaduais em matéria de competência.  

E para fins de execução fiscal tem uma novidade em termo de 
código de fixação de domicílio do executado, tá? Esclarecendo aqui, que 
mesmo ele não estando no Estado, ou no Município onde foi constituída 
a dívida ele tem que ser executado onde ele se encontra, né?! Então, 
isso traz uma certa tranquilidade para o contribuinte de ter que ser 
executado em seu domicílio e assim, não ser surpreendido por ações 
com execuções fiscais propostas fora do seu domicílio que contraiu.  

Em linhas gerais era o que eu queria comunicar. Lógico, o Código 
é bastante amplo, a gente precisaria profundar os estudos. É muito 
salutar estar discutindo o Código de Processo Civil, e claro, é uma 
proposta, que a gente possa trazer aspectos específicos do Código que 
mereçam atenção dos tributaristas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A proposta deve ser 
atacada e aclamada, como participar numa mesa sobre o nosso Código, 
especificamente para discutir o Código e seus reflexos, sem dúvida.  

Mas no pequeno expediente, mais algum tema? Porque hoje nós 
temos dois temas já inscritos aqui. O primeiro tema da ‘stock options’ 
perante a contribuição previdenciária. Quem trouxe o tema foi a 
Valdirene Lopes Franhani, que não está presente, mas pelo que eu 
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compreendi do Fernando Zilveti, já houve um acordo que a Isabel 
Bueno iria apresentar o tema. Então, fica substituída a relatora.  

Isabel, por favor, a palavra é sua. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Bom dia a todos. É uma alegria 
estar aqui entre amigos também, amigos antigos. Eu também estou 
antiga. Obrigada por nos dar a oportunidade de virmos aqui falar sobre 
‘stock options’, um tema que vem sendo bastante debatido.  

Eu acho que vários de vocês já devem ter passado por 
questionamentos de clientes, e acompanhado aqui a evolução da 
jurisprudência. E nós temos tido, no CARF principalmente. Como 
tributaristas, iniciamos olhando o assunto pelo aspecto tributário, mas 
essa matéria já existia antes, já não era uma matéria desconhecida dos 
tribunais trabalhistas. Ele vinha, as cortes trabalhistas já vinham 
analisando esse tema há muito mais tempo e com muito mais 
profundidade do que fizemos até agora em matéria tributária.  

A matéria começou a ser analisada pelo CARF com as primeiras 
atuações fiscais que aconteceram. Nós tivemos aqui, uma enxurrada de 
autuações fiscais de companhias que tinham adotado esses planos há 
muitos, em anos anteriores, desde 1990. Várias companhias vêm 
adotando, principalmente com abertura de capital que vem 
acontecendo, que o país viveu, várias companhias adotaram isso, a 
semelhança do que existe em outras jurisdições, em outros países, onde 
isso é tributado por parte de remuneração. E aí vem a importação de 
um instituto que, em outras jurisdições, tem outra caracterização se 
comparado com o nosso.  

E no nosso sistema, como é que isso vem sendo analisado? – Aqui 
na apresentação eu vou deixar para vocês toda uma recapitulação das 
decisões que foram dadas do CARF até agora, e que nós analisamos 
com cuidado. E tem material ainda, que podemos fornecer para aqueles 
que tiverem interesse – O que nós vimos? Que foi entendido pela Receita 
Federal que esses planos de outorga de opções de compra de ações para 
empregados, administradores e para prestadores de serviço, essa 
outorga pode ser feita para essas três categorias de pessoas que estejam 
vinculadas à companhia. É um vínculo claramente de alguma prestação 
de serviço no sentido de, mais no sentido civil do que no sentido 
jurídico. São pessoas que têm algum relacionamento ali com a 
companhia, um relacionamento, seja de empregado, prestação de 
serviço mesmo, o administrador que pode até se confundir em 
determinadas circunstâncias com o empregado ou alguém que presta 
serviço ou de um advogado que estivesse lá, poderia ser o outorgado, 
que não estivesse pelo seu escritório, estivesse na sua pessoa física.  

Existindo esse vínculo prévio, e como não existe pagamento pelas 
opções que são outorgadas, porque ninguém recebe as opções e paga 
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por elas, pelo menos nos casos que foram autuados até hoje. Não era o 
caso de outorga de opções pelas quais se pagasse por elas. Elas te são 
outorgadas, você as aceita, aceita a outorga que é lhe é feita, e sou 
obrigada a exercer nos termos de condição que o contrato prevê. O que 
o contrato prevê, normalmente? Que precisa de um prazo de 
amadurecimento para o exercício das opções, ou se o exercício é 
imediato, existe um prazo de proibição de negociação, que se chama, no 
jargão, ‘lock up’. Você fica com proibição de negociação ou precisa 
passar pelo período depois de ‘investing’, que é no jargão, a situação em 
que as opções são outorgadas, e se precisa esperar um período de 
amadurecimento desse direito para que se possa exercer. E aí você deve 
empenhar seus próprios recursos para exercer as opções, e exercendo 
as opções, adquire as ações, e dali pode haver também, o período de 
‘lock up’, de negociação como eu disse para vocês agora.  

Então, dada essa circunstância, o que disse a Receita Federal 
quando começou a pegar os planos de opções para analisar como viés 
sempre previdenciário? Foi de onde iniciou o questionamento... Já que 
você trabalha para a companhia, já que você não paga pelas opções que 
te foram outorgas, isso que você está recebendo nada mais é do que a 
contraprestação do serviço que presta. É algo que vem em adição a sua 
remuneração, o seu pacote de remuneração. E porque vem em adição, e 
só outorgada essa opção do jeito que é, porque você trabalha na 
companhia, porque a nenhum de nós, aqui, está sendo outorgada essa 
opção – a nenhuma pessoa dessa sala é outorgada opção de qualquer 
dessas companhias – diz a Receita Federal que isso é contraprestativa, 
e, portanto, componente do que é salário de contribuição. Porque para 
fins de contribuição previdenciária, a base de cálculo é salário de 
contribuição conforme está definido em lei. Isso foi o argumento fiscal.  

As defesas que foram apresentadas até hoje, os senhores verão, 
defenderam exatamente o oposto. Isso não é remuneração, isso é um 
contrato mercantil que é feito entre a companhia e aquele que aceita. O 
contrato mercantil é um sinalagma que implica risco de ambas as 
partes, e que implica onerosidade por ambas as partes, e esse também 
tem risco, agrega risco para quem recebe. Então, iniciando aqui, risco, 
onerosidade, voluntariedade, e que, portanto, nós estamos num outro 
âmbito que não o da remuneração.  

Outro elemento trazido pelo Fisco como prova de seu argumento 
era a contabilização desta despesa. Contabilização feita antes da Lei n.º 
12.973/14, agora também nos termos do CPC 10, que trata isso como 
uma despesa de remuneração, porque é uma versão para o português 
do que existe fora do país para regrar esse tipo de despesa em outras 
jurisdições. Então, trata como retribuição de serviço prestado, também. 
Trata como retribuição, inclusive até de mercadorias. Eu não vou me 
aprofundar para isso, não é esse o objeto. Mas trata como retribuição 
de serviços prestados, e se assim é, deveria ser, portanto, na visão do 
Fisco, tratado como remuneração, como já disse.  
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Pois bem, todos os processos que foram analisados pelo CARF até 
hoje, foram pelo viés desse argumento fiscal. O viés da natureza 
mercantil da negociação que foi trazida pelas empresas que foram 
questionadas. E confesso a vocês, que tendo sido, porque o escritório 
que lidou com o primeiro caso, quando julgava primeiro a ALL e no dia 
seguinte julgava COSAN, o julgamento demorou seis meses. Tanto de 
um como de outro. Primeiro julgava a Turma do Elias e depois julgava a 
Turma do Marcelo Oliveira. Então, eles iam atrás do que se falava o 
caso do ALL. Foi uma surpresa: o processo terminou, ainda com a 
decisão que foi proferida – ainda não terminou – a decisão que foi 
proferida foi no sentido de que esse plano tinha uma natureza 
remuneratória, mas não por uma decisão unânime, foi uma decisão 
com voto de qualidade. E aqui nós temos os elementos primeiros de 
sensibilidade, que depois foram permeando as demais decisões.  

Se aceitou aqui, os três conselheiros de contribuinte, aceitaram 
que existe uma possibilidade de um contrato mercantil entre as partes 
que estavam envolvidas. No caso da ALL eram contribuintes individuais, 
não eram empregados, importante isso aí. Aceitou-se que havia aqui, a 
possibilidade de um contrato mercantil. Aceitou-se que existia 
voluntariedade, onerosidade de risco, conforme as cortes trabalhistas já 
haviam se aprofundando.  

Mas o que se disse em contrário dessa, mesmo que tenha aqui 
uma natureza mercantil? O que disseram os conselheiros de Fisco? O 
que existe aqui, apesar de se ter um contrato mercantil, nós 
entendemos que alguns elementos dele, no caso específico, não estão 
presentes. Não está presente o risco porque a companhia concedeu um 
empréstimo para os empregados para que eles exercessem – os 
empregos dos administradores aqui – as opções. E isso, anula a risco.  

Por conta de uma circunstância particular da época em que as 
opções, parte das opções outorgadas amadureceram para exercício na 
época da crise, e aí ninguém iria exercer, porque as ações tinham caído 
muito, a companhia decidiu por recolher as opções que tinham sido 
outorgadas e fazer uma nova outorga. Com base num outro valor que 
não é o de um centavo por ação que vai estar lá no acórdão, eu vou 
trocar, tocar no um centavo, por outro valor. E o que se entendeu é que 
essa troca de opções que não seriam exercidas por outras, com uma 
nova lógica de valor para exercício, também teria sido feita para tirar o 
risco, suprimir o risco da operação.  

E os conselheiros aqui dos contribuintes diziam: não, está até 
piorado o risco, porque inclusive o empregado, o administrador que 
tiver pego um empréstimo com a companhia, não só corria o risco do 
investimento que fez, como também [ininteligível]vai ter que pagar a 
companhia de volta. Eles pagavam, de verdade, a companhia de volta, 
eles tinham que pagar, com penalidade se não houvesse o pagamento. 
Dessa maneira começou a... importante também, se disse aqui, que o 



8 

 

registro contábil, a natureza pela qual se faz o registro, o regramento do 
registro como despesa de remuneração, não influenciaria uma 
caracterização jurídica no tipo de contrato que estaria ali sob análise.  

Nesse caso se decidiu pela manutenção da atuação fiscal que 
ainda está em andamento, o processo. Todos os demais processos, não 
estou dizendo também que foi dito isso, e aí, em vários dos casos, vários 
dos casos que aconteceram.  

Aqui, no caso Sadia é diferente. Só para vocês poderem ver que 
nós temos diversos processos sobre esse tema, se disse que ‘stock 
option’ é um contrato de natureza mercantil e que precisa ser analisado 
caso a caso. Essa é uma boa notícia do CARF para nós, em termos de 
defesa das autuações fiscais que exigem contribuição previdenciária, 
que caracterizam esse acerto entre as partes como sendo um acerto 
remuneratório. O que diz o CARF: isso não é de partida uma 
remuneração, é preciso analisar o caso a caso, é preciso analisar cada 
uma das características do processo que tiver nas mãos, do tipo de 
plano que está nas mãos e de como vai ser exercido o direito.  

Nem só de más notícias vivemos, também houve decisões em que 
foi do Itaú, Unibanco e Sadia em que se diz: o contrato que está sob 
análise, ele é efetivamente um contrato mercantil, isso não é 
remuneração. Nesses dois casos, as particularidades que estão ali 
naqueles contratos de outorga de opção de compra de ações e a forma 
pela qual se implementa também, o contrato, foi entendido como um 
acerto que se aparta do conceito de remuneração.  

Vamos falar de fato gerador, colocada essa circunstância que vem 
sendo analisada. O que aconteceu? Outro elemento, o [ininteligível]. 
Qual era o fato gerador eleito pelo Fisco nas autuações fiscais? O 
momento do exercício é um fato gerador, e o outro fato gerador que se 
elegeu, que o Fisco também está testando sua própria tese, foi o 
momento do amadurecimento do direito. Quando você já tem a 
oportunidade de exercer as opções de compra de ações, passado aquele 
período de ‘investing’. O que disse o CARF? Qual e o momento de 
ocorrência do fato gerador? E o momento em que a pessoa exerce 
efetivamente e não quando amadurece. A prova disso, são os casos 
Bolsa em que esse entendimento foi unânime e agora, recentemente, o 
caso do Itaú. Isso depende da tese do fiscal, o direito, eu vou dizer para 
vocês, depende do fiscal que chega, ele chega com sua própria tese. 
Esse é o momento de ocorrência do fato gerador, então, já se definiu 
que o fato gerador aqui, se houver é só no momento do exercício.  

Vamos para a base de cálculo. A base de cálculo de um tributo 
até agora tem sido entendida, contribuição previdenciária, como a 
diferença positiva entre aquilo que você gasta para exercer a opção e a 
cotação dessa medida. A diferença positiva seria a própria 
remuneração. Este critério é o que chegou para análise do CARF até 
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hoje. Não é o critério único de acusação fiscal. Daqui, de um 
determinado momento para adiante, o critério de autuação fiscal 
começou a pegar. Fato gerador no momento do exercício, base de 
cálculo, valor justo, a despesa que é registrada pela companhia com as 
opções que ela outorga. Esse novo critério não foi analisado ainda pelo 
CARF. Mas será muito interessante os próximos meses, nos trarão uma 
notícia interessante, porque pode ser que uma dessas companhias aqui, 
tenha sido autuada pelo critério de fato gerador, o momento de 
exercício, base de cálculo, diferença positiva. E logo no período 
subsequente, em respeito ao mesmíssimo plano, nós tenhamos uma 
base de cálculo diferente, que é o valor justo, porque o fiscal mudou de 
ideia. Aliás, é o mesmo fiscal que mudou de ideia. Então, vamos ver 
como é que o CARF vai sinalizar a respeito da base de cálculo do 
tributo.  

Nem só de autuações fiscais contra a companhia vive um 
advogado tributarista, também têm as autuações fiscais contra as 
pessoas físicas, porque o auto de infração não é só de contribuição 
previdenciária. Se era remuneração, o indivíduo que considerou isso 
como sendo um ganho decorrente de um contrato mercantil, e que lhe 
propiciou depois, na venda, auferir um ganho de capital e ele submeteu 
à incidência de imposto de renda só sobre esse ganho, ele não tributou 
como rendimento do trabalho.  

E o que diz o Fisco? Vai na companhia, autua a companhia, isso é 
remuneratório, vai nos beneficiários e autua para exigir: quero a minha 
parte do imposto de renda. Critérios de autuação - vou colocar para 
vocês, isso ajuda, eu acho que compartilha aqui com os colegas, que 
todos que tiverem com a matéria em análise, quais são as possíveis 
caracterizações aqui do Fisco. Hoje, inclusive, pessoa física pode ser 
autuada pelo valor justo da companhia, pela despesa que a companhia 
registra, ou seja, o Fisco pode autuar a pessoa física pelo ganho que ela 
teve no dia que ela exerceu, então, se é fato gerador o momento do 
exercício, pode ser a base de cálculo exatamente naquela, aquele ganho 
que foi auferido naquele dia como sendo base da contribuição 
previdenciária.  

Também pode ser utilizado contra a pessoa física o valor justo 
que a companhia registrou em sua contabilidade. E eu pergunto, como 
é que a pessoa física vai saber qual é o valor justo que a companhia 
registrou em sua contabilidade? Esses são elementos completamente 
fora da esfera jurídica de conhecimento de uma pessoa física outorgada. 
São temas que não se conversa. Estas atuações fiscais nas pessoas 
físicas não chegaram ainda. Chegaram apenas as autuações que dizem 
respeito a não retenção de imposto de renda para a companhia. A 
companhia, se tinha, se aquilo ali era algo que era remuneração, 
deveria ter retido imposto de renda na fonte. Não tendo retido, foi 
imposta a multa por não ter feito a retenção para a companhia.  
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Estes autos de infração já começaram a ser julgados, e o 
interessante é que, de manhã, o CARF julgou o caso – Itaú Unibanco – 
afirmando que não tinha contribuição previdenciária porque era um 
contrato mercantil, portanto não procedia a autuação. E, de tarde, foi 
julgada a multa imposta por não ter retido IR Fonte e perdeu-se por 
unanimidade. De manhã um ganho, de tarde perde por unanimidade. É 
interessante para mostrar para nós que esse assunto na esfera fiscal é 
novo. Aquilo que se sente, que tem percepção, é que os julgadores 
percebem assim: são grandes bônus que todos os executivos recebem; 
isto é remuneração? Claro que sim... tem até agora sido o elemento 
formador da convicção deles, quando eles dão a decisão contrária ao 
contribuinte. Isso claramente é bônus, esse é [ininteligível], seja para o 
empregado, seja para os administradores.  

E aí, se nós vamos falar de contribuição previdenciária nós 
teríamos que entender se isso é componente de salário de contribuição. 
Para ser componente de salário de contribuição precisa ser algo que é 
habitual, e que é retributivo. E se não houver essa dupla característica, 
nós não teríamos esse valor que é novo entrando no patrimônio da 
pessoa física. Esse novo ganho, podemos usar aqui, não é componente 
do salário de contribuição para fins de da contribuição previdenciária. É 
sobre esse ponto, Zilveti, que eu não escrevi, que eu falei para você que 
até agora eu tenho escrito sobre o tema bem ‘chapa branca’, porque 
quem tem que defender os clientes não pode escrever grande coisa.  

Acho que a questão ganha novos contornos quando vem a Lei 
12.973, com o art. 33, que veio dar efeitos fiscais para aquilo que é 
chamado pagamentos baseados em ações. Antes as companhias já 
registravam essa despesa como sendo despesa de remuneração. Hoje, 
com esse dispositivo – que atribui efeitos fiscais – parte-se do 
pressuposto de que isso é remuneração de serviços prestados. Está lá – 
o valor de remuneração dos serviços prestados por empregado ou 
similares que é feita por meio de acordo de pagamento baseado em 
ações, existem vários, eu vou aqui me limitar ao ‘stock option’, que é do 
tema, não vou pegar os outros tipos de pagamento baseado em ações, 
em que a caracterização jurídica é completamente diferente. 

Imagine que aí, no caso Itaú Unibanco que teve uma decisão que 
foi favorável para dizer: o contrato que é adotado é um contrato 
mercantil. O CARF disse: é contrato mercantil, não é remuneratório. Se 
não é remuneratório não é integrante de base de cálculo ou 
contribuição previdenciária, não tem incidência de IR na fonte para 
pessoa, nada disso. Se antes esse contrato foi entendido como não 
remuneratório, após a Lei 12.973, fala-se de valor de remuneração de 
serviço prestado por empregado ou simular como sendo pagamento 
baseado em ações e que a companhia registra. Será que nós teremos 
hoje uma nova caracterização daquele contrato? Poderia a lei alterar 
aquilo que antes não existia?  
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Não existia efeito fiscal antes, que é da dedutibilidade dessa 
despesa, não existia o efeito fiscal. Mas não existia o efeito fiscal, 
porque nós estávamos no regime anterior que era o regime tributário ali 
de transição, que ele era neutro. O efeito fiscal veio só para fazer a 
transição. Poderia esse dispositivo mudar a natureza do contrato que foi 
feito?  

Eu confesso a vocês que temi que esse dispositivo pudesse ser 
trazido em todos os julgados que estivemos presentes sobre o tema para 
dizer o seguinte, tanto é remuneração que a lei veio agora para dar um 
efeito, inclusive, fiscal de remuneração, que é o da dedutibilidade 
natural para tudo aquilo que for remuneratório para as companhias. 
Este argumento não surgiu na mesa de nenhum dos julgados, nenhum 
dos julgados tocou nesse tema. Poderia a Procuradoria ter sustentado 
por esse lado, ter dito o seguinte: tanto é do contrato da ALL, 
da COSAN, ou da Gafisa – qualquer deles – tanto isso é remuneratório, 
que a lei inclusive, já veio atribuir essa natureza. A Procuradoria nunca 
fez esse argumento. Lembrando, que a contabilização não foi entendida 
pelos julgados até hoje como sendo determinante de qual é a natureza 
jurídica do contrato que está nas nossas mãos.  

Este, disse ontem ao Zilveti: Fernando, nunca escrevi sobre esse 
tema para dizer nem que sim nem que não, nunca fiz nada. Esse é 
realmente o momento que eu acho que vai ser mais desafiador. A 
Instrução Normativa 1.515 só traz aqui um detalhamento da 
dedutibilidade, em que momento vai acontecer essa despesa, como 
dispõe o art. 66. 

Aqui é que eu acho que reside, Fernando, aquilo que eu não 
escrevi, e não vou escrever jamais – pois a gente tem que se manter 
neutro, para não ser chamado de bipolar. Se eu tinha um plano antes 
que era o plano do Itaú, o Itaú Unibanco que teve a natureza mercantil 
chancelada pelo CARF. As outorgas que foram feitas foram antes da Lei 
12.973, as outorgas podem estar amadurecendo, e podem ainda 
acontecer, o exercício delas, pós vigência e eficácia plena da Lei 12.973. 
Como se comportará a companhia? Qual é o comportamento também de 
quem exerce? Passou a ser remuneração porque a lei veio tratar isso 
como pagamento baseado em ações? Porque existe um efeito fiscal de 
dedutibilidade?  

Pode a companhia hoje não oferecer a tributação pela 
contribuição previdenciária, porque afinal de contas não é integrante do 
salário de contribuição, não é verba nem habitual, nem ela é 
retributiva, porque afinal de contas pode se defender de que a pessoa 
recebe ali – o outorgado – ele recebe ali a sua remuneração plena e 
completa pelo serviço que presta, sem esse acerto. Portanto, pode a 
companhia tomar a dedutibilidade e não oferecer isso a incidência de 
contribuição previdenciária. É uma possibilidade bastante arriscada, 
mas é.  
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Eu acho que ao tratar a dedutibilidade aqui, como sendo ao dar 
dedutibilidade, nós estaríamos voltando ao caput que diz que isso é 
remuneração do serviço prestado. Então, provavelmente o tratamento 
pela própria companhia será da seguinte maneira: olha, eu estou 
entendendo que isto aqui, para fins de imposto de renda é remuneração 
de serviço prestado, mas para fins de contribuição previdenciária não é 
– eu não vou fazer incidência, não é nem retributivo nem habitual. Esse 
é o argumento possível. Não é o que nós entendemos que é o mais 
adequado, nós não pensamos até hoje dessa maneira.  

Nós pensamos que se for remuneração do serviço prestado é 
porque o acordo prevê dessa maneira em sua origem. Por exemplo: o 
Zilveti me chamou para trabalhar com ele e diz o seguinte: olha, você 
vem pra cá e inclusive, você vai receber todo o pacote de benefício, esse 
aqui, seu salário, e tudo que tiver mais, a sua remuneração é composta 
disso, e inclusive, isso como parte do pacote que você recebe, porque 
você virá pra cá. Mas você só exerce, Bel, se você quiser. Você só aceita 
se você quiser.  

Aí começam as nuances da esfera trabalhista e que os nossos 
colegas da seara trabalhista tem dito que lá, só se o acordo tiver trazido 
como parte da remuneração da pessoa, poderia ser entendido como 
remuneração. Se ele vem completamente fora, nem faz parte de carta 
oferta, nada sinaliza de que aquilo é parte da remuneração, é defensável 
de que não se compõem, não é parte componente dela. E que se os 
juízes trabalhistas descobrirem aqui que a companhia está tomando a 
dedutibilidade, poderão rever o seu posicionamento de que até hoje, de 
que isso não é pacote integrante de remuneração, porque se a 
companhia tem efeito, podem eles entenderem que é remuneração. E os 
senhores devem ter acompanhado o caso Renner que aconteceu recente 
em que essa questão de poder exercer, ou não poder exercer, as opções 
de compra de ações foram tratadas ali, naquela pessoa que foi 
dispensada da companhia. Aquelas opções, não tendo sido exercidas 
porque ele foi desligado – ele perdia o direito a exerce-las, porque estava 
sendo desligado por vontade da companhia – que aquilo era uma 
restrição indevida ao auferimento que ele poderia ter desse ganho. E por 
dizer dessa maneira, se traz para o conceito de remuneração, e se a 
Justiça do Trabalho de alguma maneira entende que aquilo ali é 
impedimento de um exercício legítimo decorrente do contrato de 
trabalho, que era parte da remuneração.  

Cada contrato é um. Pode a Justiça do Trabalho fazer hoje, com 
base nesse dispositivo, uma leitura diferente daquela que fez até ontem. 
Poderá o CARF fazer. Não fez até hoje. Os casos que chegaram ao CARF 
não são pós vigência e eficácia da Lei 12.973, mas os próximos 
chegarão. Como isso vai ser interpretado é que eu acho que realmente 
vai ser difícil.  
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Encerro para dizer o seguinte: discutindo isso com meus colegas, 
alguns são apaixonadamente defensores da tese de que isso sempre foi 
remuneração e que essa história aqui não vai parar de pé pra sempre. 
Por que? Porque a contabilidade sempre tratou isso como parte de 
despes: é uma despesa, e é uma despesa de remuneração, tanto foi, que 
a lei veio a reconhecer isso como parte do pagamento aí, do pacote de 
remuneração da pessoa com esse efeito. Pagamento de serviço, é uma 
retribuição do serviço feito com base em pagamento baseado nisso. O 
CARF está vindo de uma linha diferente, para reconhecer sempre que 
tem uma natureza de contrato mercantil ali, salvo quando próprio 
contrato sob análise não é um contrato que apresente voluntariedade e 
onerosidade.  

E há aqueles que, cautelosamente estão dando um passo a atrás 
e estão dizendo o seguinte: se for, será que isso é base de contribuição 
penitenciária? É uma. Se for, será que nós não teremos aqui, então, 
qual é o valor que própria pessoa física tem que submeter à tributação? 
O valor da diferença positiva como está sendo apontada, ou será que é 
uma outra grandeza que ela vai ofertar? Isso não está, até hoje, 
resolvido. Não encontrei unanimidade.  

Leio todos os artigos que encontro e não tem unanimidade sobre 
isso. Alguns são mais arrojados, alguns são mais conservadores. Na 
nossa visão, a jurisprudência vai evoluir para tocar na Lei 12.973, e 
poderá manter a coerência com o registro contábil, com aquilo que já 
manifestou: que o registro contábil não define a natureza das relações. 
Portanto, se a lei fiscal veio a trazer uma dedutibilidade para aquilo que 
é o pagamento baseado em ações, só será pagamento baseado em ações 
se for, efetivamente, uma retribuição, e, portanto, a companhia poderá 
tomar dedutibilidade ou não e oferecer, aí sim, a contribuição 
previdenciária, à tributação. Se não for um pagamento baseado em 
ações, pode ser que não possa tomar a dedutibilidade, mas também não 
terá a incidência da contribuição previdenciária.  

Esse é o panorama dessa discussão nos dias de hoje. Com isso, 
abro para debates. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, agradeço a 
Dra. Maria Isabel Tostes Bueno, o seu nome lido está registrado agora. 
Agradeço a Bel pela sua participação e vamos para os debates. 

O Fernando se inscreveu. Com a palavra, Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vale dizer que uma das 
características do escritório da Bel, eu não vou fazer nenhuma 
propaganda, até porque eu não integro mais o escritório, é que ele é 
composto de pessoas que são desbravadoras, a Bel mesmo é 
desbravadora. Ela e o Roberto [Quiroga Mosquera] escreveram um 
artigo, ela falou: a, eu escrevi, tal, tal. Mas ela escreveu um artigo lá 
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atrás que ficou para vocês até começarem, aqueles que não estão nesse 
assunto ainda, aqueles que querem saber uma primeira opinião, em 
2010 foi publicado nas grandes questões da Dialética do Valdir, no 
volume 14, esse, o artigo que realmente é desbravador, porque ele foi 
escrito no momento que isso estava começando. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Nem tinha julgado. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não tinha nada. Não tinha 
julgado algum, mas já tinha o problema. Já existia a questão posta no 
direito tributário. E é interessante que a opinião da Isabel, a opinião do 
Quiroga que escreveu esse artigo é uma opinião atual, e já preocupados 
com a questão da remuneração.  

Eles já se posicionam naquele momento, dizendo que não tinham 
elementos característicos da remuneração, principalmente para fins 
previdenciários, esse aspecto que a Bel pontuou que é a retributividade 
e a habitualidade. Então veja, essa questão que está lá atrás, ainda é 
importante para a gente verificar se é ou não é uma remuneração.  

Depois, naturalmente vieram autos de infração, vieram 
discussões na Justiça do Trabalho, e o que é interessante é que a 
Justiça do Trabalho se posicionou, até então atual, de que o ‘stock 
option’ não configura remuneração – também para registro, teve aqui  o 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 3ª Câmara, 2ª Turma, 
Relator Desembargador Ricardo Laraia, processo 0387/2003 04515857. 
Então, ele demonstra que a Justiça do Trabalho, a quem compete 
discutir uma tese relacionada ao direito do trabalho, e aí pode definir ou 
não uma remuneração como sendo salário ou como sendo algo que a 
Justiça do Trabalho não considera como remuneração. Portanto, pode 
ser uma ação de pagamento, pode ser uma compra e venda, pode ser 
um outra coisa que não é objeto da atribuição da Justiça do Trabalho 
para julgamento. Ou seja, não é um assunto que deve ser definido pelo 
legislador tributário ou pelo intérprete tributário, aí portanto, a minha 
função.  

Em outras questões, novamente a Justiça do Trabalho entendeu 
que o caráter é não salarial. Agora, no caso Sadia que a Bel trouxe, é 
importante esse caso, porque nesse caso também, se afasta a 
contribuição previdenciária, justamente, pelo julgador entender que é 
um, não é um salário, é um negócio mercantil, não é isso? É um 
negócio mercantil, e aqui precisaria haver um entendimento de afastar 
a incidência da contribuição previdenciária, então no caso Sadia, se 
afasta à incidência da contribuição previdenciária. 

Mais adiante, nos outros casos que a gente pode ver apresentados 
pela Bel, muito bem colocados, há uma preocupação com o plano do 
‘stock option’. Então, é interessante que aí a coisa fica mais no eixo 
tributário, não estamos dizendo que é remuneração ou não é 
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remuneração. O CARF não está definindo o que é remuneração, o que 
não é remuneração, mas ele está analisando o plano de ação, ou seja, o 
plano de ‘stock option’, e dependendo como foi feito o plano de ‘stock 
option’ na primeira questão, e como foi conduzido o plano de ‘stock 
option’, são coisas distintas. As vezes o plano é bem feito, mas a 
condução do plano de ‘stock option’ leva a uma descaracterização da 
questão mercantil, ou seja, a característica mercantil típica da Lei das 
SAs, do plano de ‘stock option’.  

E aí vem uma coisa interessante que me pareceu importante 
pontuar é que, a quem compete o ônus da prova, se houve ou não 
desvirtuamento do plano de ação? E aí, tem uma decisão do CARF 
também, que estabelece que o ônus da prova é do Fisco, ou seja, se o 
Fisco não prova que houve desvirtuamento do plano de ‘stock option’, 
não há como dizer que não é um plano válido, não é um negócio 
mercantil, muito menos atribuir aí, caráter de remuneração.  

Indo para a questão do art. 33 – que está aqui na tela, que a gente 
tratou lá atrás, citar um pouquinho a Bel na questão – a gente está 
falando apenas do momento em que você vai se apropriar dessa despesa 
e, consequentemente, tendo a lei autorizado que você use a 
dedutibilidade no momento da apropriação da despesa, surgiu ou 
ressurgiu a dúvida em cima dessa exata palavra remuneração. Porque 
ninguém estava pensando mais nesse assunto, pelo menos a gente não 
estava com isso na cabeça. E quando vem a Lei 12.973, o art. 33 e 
coloca o famoso ‘bode na sala’, coloca a remuneração para que o 
contador pense: agora quando eu me apropriar da despesa, eu uso a 
dedução, é dedutível. Mas está aqui, é remuneração, então, encerra a 
discussão na cabeça, falando, nenhuma crítica, na cabeça contábil, na 
cabeça contábil. Quando na cabeça jurídica essa discussão não se 
coloca, porque pelo menos na minha posição, ela não é remuneração.  

Não há espaço para discutir que seja remuneração, a não ser que 
o plano não seja o plano, e aí, é patologia. Se você faz um plano 
‘mequetrefe’ – desculpe a expressão – um plano mal feito ou você 
executa de forma inadequada e descaracteriza todo o aspecto mercantil 
do plano, é uma questão que tem que ser analisada caso a caso. E 
quando constatado que é apenas uma simulação ou alguma forma 
fraudulenta no plano, realmente aí não é nem que se discutir se é 
remuneração ou não é remuneração, se descaracteriza o plano e aí, 
obviamente é um salário que você ganha de forma disfarçada. Não é o 
que está discutindo, não é o que está presente aqui. Se a remuneração 
está presente no artigo da Lei 12.973, essa palavra remuneração pode 
mudar a característica do plano? Eu tenho entendido que não, mas 
obviamente esse é o ponto que merece aí um debate mais retido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, o Bianco pediu a 
palavra, mas eu disse para ele que eu tinha posto o meu nome na 
frente, e perguntei se Presidente pode falar e ele disse que parece que 
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regimentalmente não pode. Então, simbolicamente a presidência está 
agora com o Luís Flávio por um segundo, porque eu vou falar. Até 
porque que estou com o microfone na mão.  

Primeiro, o art. 33 é interessante quando ele fala quando ele vai 
ser dedutível – parece que até a própria Bel falou – bom, então já que é 
dedutível por conta do imposto de renda, a questão está resolvida dos 
dois lados.  

Eu queria só confirmar isso, se existe algum debate ainda, Bel, 
com relação à tributação na fonte? Ou seja, se a pessoa jurídica deduz? 
Se alguém ainda sustenta que eu posso deduzir, não vou fazer a 
retenção, porque afinal de contas são diferentes? Há dúvida disso? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Claro! 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, se há dúvida, 
seria interessante que nós separássemos o tipo de debate.  

A questão do imposto de renda e outra a questão da Previdência, 
até para a gente saber o que nós estamos falando. Pode ser que as 
conclusões não sejam iguais.  

Já que é isso, já que é por uma questão de ordem, o Fernando 
trouxe para a Previdência. Vamos deixar suspenso a questão da 
Previdência que me parece um pouco mais complicada, e vamos ouvir 
um pouco, só para vocês concordarem, limitarmos agora só se o fato de 
a pessoa jurídica ter uma lei autorizando a dedução, dando, 
descrevendo o momento em que está a dedução. Descrevendo, até, qual 
seria a base de cálculo da dedução, a base da dedução, se isso implica 
ou não no dever de uma retenção na fonte. 

E então, só esse tema e depois o seguinte. Por favor, Bel. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Continua a discussão, porque 
tudo está partindo, da retenção. Tá? Primeiro lugar da retenção. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Me refiro a questão da 
retenção, onde a fonte pagadora sabe que pagou, lança despesa e 
então... 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Existe sim ainda a discussão e 
existe porque, parte-se sempre do entendimento se isso é ou não é 
remuneração, rendimento do trabalho. Então se parte dessa, partindo 
dessa dúvida, se tem a dúvida de ter que fazer a retenção. E dois, 
vamos dizer que seja, porque tem também quem entenda que isso aqui 
deveria já ter a retenção do IR na fonte porque nós estamos dando aqui 
esse tratamento. Sobre que base? O que é que você vai colocar? O valor 
justo, você vai reter sobre o valor justo? Essa é uma dúvida.  
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E se você retiver sobre o valor justo, entendendo que o valor justo 
foi aquilo que você tem, que a companhia deu para você. Para ela te dar 
o valor justo, então, você vai fazer outras discussões que surgem: mas 
para me dar o valor justo já que o valor justo é o que eu estou 
recebendo. O que eu vou registrar pra mim como o ganho que eu tive no 
meu patrimônio, esse é o ingresso novo no meu patrimônio, é o valor 
justo menos IR ou é o valor justo com o [ininteligível] do IR? E que 
parte, de onde eu vou partir como pessoa física daqui para frente, para 
tratar isso na minha declaração? Eu recebi um valor justo menos ou eu 
recebi um valor justo íntegro para calcular o meu ganho de capital 
posteriormente.  

Então, essas discussões não estão resolvidas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se concordarem, eu vou 
dar aqui a palavra só para esse tema por enquanto, logo em seguida 
então, eu vou abrir, só para ficar claro.  

João você ainda quer a palavra ou quer ficar na [ininteligível]? 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade eu queria colocar uma 
questão precedente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ainda? 

Sr. João Francisco Bianco: É, porque eu confesso, vou confessar 
a minha total ignorância em relação a esse assunto, e minha 
dificuldade de entender.  

Então, eu queria baixar um pouquinho o nível da discussão se 
você me permitir. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Claro. 

Sr. João Francisco Bianco: Vamos pegar um caso padrão, 
simples.  

O sujeito entra na empresa em 2015, ele adere a um programa. O 
programa diz assim: hoje a ação da empresa vale 100, se você ficar três 
anos aqui, você tem direito de comprar essa ação por 100. O que se 
presume é que daqui a três anos a ação vai estar valendo 150. Ele vai 
comprar essa ação por 100 e vai vender por 150. Digamos que essa 
ação é vendida por uma companhia aberta.  

No momento em que ele adere ao programa, bom, primeira 
pergunta, quem vende ação para ele? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A companhia, a 
companhia. 
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Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Ah, a companhia mesmo. 

Sr. João Francisco Bianco: A companhia. Então, ela tem ações 
na tesouraria? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tem. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso. 

Sr. João Francisco Bianco: Então ela tem ação de tesouraria. No 
momento em que ele adere ao programa, há a contabilização de alguma 
coisa na companhia? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sim, valor justo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Contabilização sim, mas 
não de dedução. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Só a contabilização. 

Sr. João Francisco Bianco: Então o que ela contabiliza? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Valor justo. 

Sr. João Francisco Bianco: O que ela faz? Ela tem, no momento 
em que ele entra o programa, uma promessa de venda de uma ação por 
100.  

Como é que ela contabiliza isso? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Ela faz pelo valor justo que é o 
que está aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Digamos que o valor justo é 120. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não, o valor justo é uma 
grandeza que pode ser 120, pode ser menos porque vai computar o 
prazo de amadurecimento. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe então não é o valor justo 
da ação naquele momento.  

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Valor justo na grandeza 
completamente diferente. 

Sr. João Francisco Bianco: Daquele contrato? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: É um valor justo daquele ativo 
que é opção. O valor justo é o que o CPC 10 trata, e ele vai olhar a 
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volatilidade, o prazo de amadurecimento, o valor de exercício que foi 
dado. Não é o valor justo, não é o justo valor da ação no dia, então, o 
termo tem assim, essa possível confusão. 

Existem duas metodologias matemáticas para o cálculo do valor 
justo, o método binomial e o método [ininteligível]. Normalmente, ele é 
pequeno o valor justo, para uma grandeza registrada num prazo como 
esse: três anos para amadurecimento ele não seria igual ao valor da 
ação naquele dia, ele seria inclusive inferior. 

Sr. João Francisco Bianco: Como isso é registrado na 
contabilidade? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Como uma despesa de 
remuneração. 

Sr. João Francisco Bianco: Então é uma provisão? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: É uma despesa de 
remuneração. 

Sr. João Francisco Bianco: A diferença entre o valor, o custo de 
aquisição daquela ação que está em tesouraria e o valor justo? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. O valor, é o 
contrário, é o valor justo da opção. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Da opção. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos dizer o contrário, 
é exatamente o inverso, o valor justo mais o valor que ele acabou de 
desembolsar, deve valer o valor da ação. Estava em dúvida. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não. Esses dois métodos 
matemáticos com fator para três anos fariam com que essa despesa 
aqui fosse uma despesa inclusive, possivelmente, inferiormente à 
cotação da ação do dia, não tem nenhuma... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tudo bem. É o valor da 
opção, não é o valor da ação. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sim, é sempre o valor da opção. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, ele tem um valor dessa opção 
que naquele momento o sujeito entrou no programa, então, ele vai 
lançar uma provisão, uma despesa. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Uma despesa. 



20 

 

Sr. João Francisco Bianco: Que a contrapartida é uma 
obrigação do passivo. Que a natureza de provisão, nesse momento, é 
uma provisão indedutível. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sim. 

Sr. João Francisco Bianco: Tá. Passados os três anos, o que 
acontece? Ele vai comprar essa ação. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Possivelmente ele vai, 

Sr. João Francisco Bianco: Ele vai tirar dinheiro do bolso. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Ele vai exercer. 

Sr. João Francisco Bianco: Contrato padrão, ele vai tirar o 
dinheiro do bolso e vai comprar. A empresa que tinha ações em 
tesouraria vai vender para ele. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou vai ter que comprar 
do mercado. 

Sr. João Francisco Bianco: Ou vai comprar no mercado, mas vai 
contabilizar como ação de tesouraria. Então, ela vai comprar por 150 e 
vai vender por 100. Essa diferença, negociação das próprias ações em 
tesouraria, essa é uma perda indedutível na empresa? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso. 

Sr. João Francisco Bianco: O valor daquela provisão que estava 
pendurada no passivo, vai ser confrontando com o valor da 
remuneração? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não. 

Sr. João Francisco Bianco: Aquele valor? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: É exatamente esse o valor que 
será dedutível. 

Sr. João Francisco Bianco: Naquele momento, então aquele 
valor original ele não sofre alteração, se há flutuação do valor justo 
durante o período dos três anos? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Ano a ano, sim, o que existe 
não é uma flutuação, o que existe um ajuste do valor justo nos exatos 
termos matemáticos científicos que estão lá, complicadíssimos. Não se 
ajusta. A ação está valendo 100, bem, é importante deixar isso, a ação 
está valendo 100, está registrado 100, baixou para 80, não, porque o 
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ativo, cujo valor está sendo ali registrado tem esse método e só é 
revisado ano a ano. Então, pode até incrementar um pouco ou diminuir.  

Inclusive, o valor justo, eu acho importante colocar aqui, essa 
grandeza, imagine que tivesse sido outorgada na Empresa Schoueri 
para todos nós que estamos na sala. Ele, quando registra o valor justo 
vai verificar quantos seremos nós, ele vai falar assim: olha, eu acho que 
nem todo mundo vai estar aqui daqui a três anos. E a despesa que ele 
vai registrar unitariamente, o valor justo de cada opção é o mesmo, mas 
ele não vai registrar a despesa de uma opção outorgada para cada um 
que está pela sala. Ele vai falar: acho que 30% dessas pessoas aqui já 
terá se desligado da companhia. Ele vai registrar o tanto se outorgou 
100 ações o valor justo equivalente a 70, a 100 opções, a 70 opções 
porque ele fez essa estimativa, inclusive, o valor justo que é essa 
despesa que é registrada, sofre essa influência para salário. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas no final do terceiro ano ele vai 
ter que se adaptar à realidade. Por exemplo, a realidade não foi de 
manutenção de 70% dos empregados, foi uma manutenção de 80%, 
então, ele vai ter que sofrer um ajuste.  

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Então, ele, no final, não são 
três, no primeiro ano saíram só dois, no segundo, ele vai ter que 
provavelmente incrementar unitariamente, o valor é sempre o mesmo. 
Porém, ele pode ampliar a quantidade de opções que ele vai registrando. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas é uma estimativa isso aí. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sim. 

Sr. João Francisco Bianco: No final ele vai ter que confrontar a 
realidade com estimativa 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Correto. 

Sr. João Francisco Bianco: Então vai ter um ajuste? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Contábil e... 

Sr. João Francisco Bianco: E nesse momento ele é dedutível. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só nesse final? Isso, 
quando é certo. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Dedutível no final. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quando é certo o valor. 

Sr. João Francisco Bianco: Quando é certo. 
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Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Você não pode aumentar nem 
diminuir naquele momento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No momento que está 
liquidado em caixa ou retroativo ou depois da transferência de 
propriedade definitiva é o valor certo. 

Sr. João Francisco Bianco: Tá. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso do que estava registrado, 
não de todo mundo que exerceu, é do que estava registrado. 

Sr. João Francisco Bianco: Isso nunca foi contabilizado ou 
passou a ser contabilizado agora? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Já era contabilizado.  

Orador não identificado: CPC 10. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sempre foi contabilizado de 
acordo com o CPC 10, passou a ter efeitos fiscais de dedutibilidade 
agora, porque antes não tinha. 

Orador não identificado: A contabilização também. 

Sr. João Francisco Bianco: Muito obrigado pela aula. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora eu pergunto, qual 
é a relevância da dedutibilidade na empresa para efeito de Imposto de 
Renda na fonte?  

Porque eu tenho uma tendência a acreditar que existe uma 
necessidade de uma coerência de um momento ou de outro, A Bel diz, 
de modo algum, então, eu queria só esse debate agora.  

A empresa guardou a despesa certa, quantificada, no momento 
certo, desculpe, identificada, e eu penso que a dedução eu tenho uma 
renda eu não vou dar nome, não chamei de remuneração nem nada, eu 
tenho algum beneficiário, e eu teria uma revisão na fonte.  

É necessário esse casamento, ele é pressuposto ou não? Eu estou 
só no Imposto de Renda, não entrei no mérito da retenção 
previdenciária. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não pega, pega só Imposto de 
Renda. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu tenho dúvida se há um 
pagamento de uma renda da empresa para o funcionário, porque ele 
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está, ele está comprando um ativo que ele tinha direito de comprar por 
100, e ele foi na bolsa e vendeu por 150. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, quando ele vendeu 
por 150 é outra questão. O fato é, ele comprou por 100 o ativo que já 
valia de algum modo 130. Se ele vai vender ou não, é um momento 
depois, mas naquele momento os 30 – lembrando que são legais, bom, 
são fruto, não vou chamar de remuneração, fruto de um serviço 
prestado – os 30 ingressam no seu patrimônio de modo definitivo. Eu 
tenho um ingresso patrimonial definitivo, eu tenho uma despesa 
definitiva da empresa e eu tenho muita dificuldade em não ver a 
questão tributária aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Então eu vou fazer uma provocação 
para você.  

A Volkswagen tem um programa de vendas de automóveis para 
funcionários que é com preços subsidiários, preços mais baixos. Muitos 
grandes grupos empresariais fazem, usam, normalmente usam a 
fundação do grupo para fazer empréstimos a custo zero para 
funcionário. Nessas situações existe um benefício. Esse benefício é 
quantificável, está havendo pagamento de renda? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Este da Volkswagen está 
havendo numa situação em que a empresa tomou uma dedução legal. A 
despesa ela é bem diferente da situação. 

Sr. João Francisco Bianco: Veja, porque o que o contador 
mandou contabilizar desse jeito. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, eu estou numa 
situação em que um legislador mandou deduzir este ponto. 

Sr. João Francisco Bianco: Então o legislador devia dizer: olha, 
você Volkswagen, pegue o valor de mercado desse automóvel que você 
está vendendo para o funcionário, reconheça como receita. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Como despesa. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, e depois você tem... não, valores 
de mercado que você reconhece como receita. E depois você tem uma 
despesa que vai ser dedutível no momento em que o funcionário tirar o 
dinheiro do bolso e pagar o carro. Não é a mesma coisa? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O planejador poderia ter 
feito isso, ele não fez. Aqui ele fez. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Schoueri, posso? 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Claro. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Eu acho que você adquirir 
essas as opções no início. Os fatos que chegaram no CARF não são 
esses. Eu adquiri as opções. Pelo fato de eu ter adquirido as opções no 
início – pelo valor da companhia que a companhia estava fazendo – o 
cálculo do valor justo vai sofrer aí, esse dinheiro que ingressa meu da 
companhia vai compor o caldo do valor justo. Quantos anos demora 
para amadurecer, volatilidade das ações, outras [ininteligível] quantos 
são, a despesa da companhia, quantos são os empregado que vão 
exercer ou não, e está lá registrada essa despesa, unitariamente o valor 
justo é sempre o mesmo .  

Então pra mim, se ele for uma grandeza pra mim, o dia que eu 
adquiri a opção, a companhia registrou o valor justo do mesmo jeito, a 
opção me foi, eu adquiri naquela dia. Eu não estou mais, pensando na 
companhia poder tomar a dedutibilidade. 

Sr. João Francisco Bianco: Aí tudo bem. Esse é o problema. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ela pode ter uma 
dedutibilidade quando eu adquiri, não? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não, não, quando for, apesar da 
companhia poder tomar a dedutibilidade, não nesse dia, o ativo foi 
transferido pra mim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Quero entender o que 
nós estamos falando. Você adquiriu a opção ou adquiriu a ação? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: A ação, eu estou piorando a 
circunstância. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então espera aí, o que 
você adquiriu, portanto, nós ainda não estamos no § 1º do art. 33, 
vamos dizer assim, houve liquidação em caixa, não houve ativo. Eu 
estou na transferência. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Estou, estou na transferência 
definitiva do ativo. Quem e o ativo? É a própria opção. 

Sr. João Francisco Bianco: Esse é o problema. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Então, vamos pegar, para 
piorar como a gente tem a dificuldade de ir lá na frente, ir lá na frente e 
falar o seguinte: quando entrou uma coisa no patrimônio, quando eu 
não paguei. Porque a tua dúvida é o seguinte: você não pagou, você veio 
para a companhia, recebeu a outorga, aceitou, firmamos um contrato e 
Schoueri e Cia. registrou despesa de valor justo. Lá na frente, quando 
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eu exercer as opções e você me transferir, é nesse momento que ocorre 
a transferência do ativo que você toma a dedutibilidade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas no seu caso não. 
Você transferiu o ativo. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Esse é o nosso que nós estamos 
discutindo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O seu ativo agora são 
opções? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Opções. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Que tem o valor justo 
que eu tomei dedutibilidade e te entreguei? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: No dia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Deus do céu, se isso não 
é dedutibilidade, eu não sei como é. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: No dia que eu adquiri, eu 
adquiri as opções de vocês. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você adquiriu. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Eu paguei por essas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Houve a transferência da 
propriedade definitiva das opções? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Das opções. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu tomei a 
dedutibilidade, se você diz, mas... 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Eu paguei por elas, eu não as 
recebi em retribuição de serviço prestado, esse é o pior. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que você pagou é o 
custo. O que eu estou discutindo não é o custo. Desculpem, é claro que 
estamos discutindo o custo da opção, estamos discutindo o valor justo, 
aquilo além daquilo que você pagou.  

Como você bem nos ensinou, uma coisa é, qual é o valor do 
exercício, 50 reais e etc., e outra, qual é o valor da opção. Nós estamos 
admitindo, Bel, para que falemos na mesma linguagem, é que o que eu 
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te entreguei, foi uma opção, e não é o valor que você vai comprar as 
ações. É o valor justo do direito de vir a comprar as ações. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Eu estou falando exatamente 
da mesma coisa, só que eu estou piorando. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, então não tem 
nada a ver com quem pagou ou não pagou. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não, não. Eu estou piorando a 
história. Espera aí, deixa tentar explicar o que eu estou colocando.  

Qual é o nosso desafio que você colocou? Não tem que reter IR na 
fonte lá na frente quando eu exercer as opções que foram outorgadas no 
esquema aqui, no descritivo. As opções foram outorgadas, demoravam 
três anos para serem exercidas, no dia que eu exerço a companhia tem 
o direito de tomar a dedutibilidade dessa despesa. A sua colocação é, 
nesse dia deveria ter retenção de IR na fonte para mim, certo? Essa foi a 
sua colocação inicial. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Tá. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não foi? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, era um modelo, 
agora fez outro modelo. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não, não, isso eu fiz um outro 
modelo para tentar chegar na decisão, para tentar pensar sobre esse 
aqui, já que esse é objeto da dúvida. Aliás, porque este é um caso 
comum, esse é o caso que vai prestar, a gente gastar tempo aqui 
pensando, porque ninguém paga pelas opções.  

Eu estou piorando o raciocínio para ver se nós pensaríamos 
diferente, colocando um outro modelo para ver se nós pensaríamos 
diferente. Se eu pagasse pelas opções nesse dia? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Daí não haveria despesa, 
não haveria nem despesa para a empresa. Se eu paguei, então existe 
custo de venda, é outra história, é despesa. 

Sr. João Francisco Bianco: A gente tem que voltar ao exemplo 
que é, o que acontece. Talvez, piorou, mas também piora um pouquinho 
o debate. Ele tem que voltar, Bel, ao que é o ‘stock option’, né?!  

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: É, porque vai piorar. Eu vou 
dizer para você, vai piorar, esse que é o ponto. 

Sr. João Francisco Bianco: Quando eu recebo o direito. 
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Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso. 

Sr. João Francisco Bianco: É um direito lá frente, então, aí entra 
o parágrafo único – eu recebi como fruto do meu desempenho. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: ‘If yes.’ 

Sr. João Francisco Bianco: Não é isso? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sim, se for. 

Sr. João Francisco Bianco: É uma ideia. Pode ser? Pode ser? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Pode. Aí é remuneração, sem 
dúvida. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe. Então nós 
estamos na hipótese da lei, eu estou recebendo – tira a palavra 
remuneração porque incomodou – eu estou recebendo por serviço 
prestados? 

Sr. João Francisco Bianco: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou recebendo... A 
empresa pode por uma dedução de uma remuneração por serviços 
prestados? 

Sr. João Francisco Bianco: Sim, eu fiz chover na companhia. Fiz 
chover na companhia. Choveu, cadê a minha grana? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Suas opções. 

Sr. João Francisco Bianco: Então eu recebi opções, pode ser? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não, aí você mudou a ideia, aí 
você mudou o pressuposto. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou em duas 
coisas. Uma coisa, eu fiz chover e daí eu fiz opções para se voltar a 
chover eu vou ter um ganho novo, que é o ganho da lucratividade 
futura, então só para comparar... 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora só pelo fato que eu 
fiz chover ou que eu faria chover, eu tenho um remuneração. 
Lembrando: esse é o termo, eu recebo uma remuneração na forma – 
estou pegando a cópia da lei – em virtude dos serviços que eu já prestei, 
eu tenho opções. Essas opções têm um valor justo e, num certo 
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momento, que o legislador define, eu empresa vou tomar a dedução 
dessa despesa. E a pergunta que lhe parece tão clara e nós já podíamos 
ultrapassar imediatamente é dizer: se empresa toma dedução, se existe 
o valor justo, insisto, o valor justo não é o valor da opção, porque 
lembrando, se a ação vale 100, se a opção é por 70, eu vou ter que 
desembolsar 70 de cara, então isso claramente não e o valor justo, 
então eu tenho que desembolsar. Os 30, eu tenho método matemático 
para saber se isso é valor justo ou não é porque pode ter uma diferença 
no meio e etc., mas são coisas diferentes.  

Então, claro que o valor que ficou, o valor pelo qual eu vou 
exercer a opção não é o valor justo, o valor justo é algo diferente do 
valor que eu empregado tenho que desembolsar. O valor justo está no 
meu potencial ganho, que existiria uma metodologia X que eu não vou 
nem entrar no mérito, que de algum modo a empresa toma 
dedutibilidade. E eu admito que ninguém questionou a dedução da 
empresa.  

E a pergunta que eu achava que era cristalina, era se a empresa 
tem o momento, se existe uma base de cálculo, se existe um acréscimo 
no patrimônio, um acréscimo nos termos legais, uma transferência da 
propriedade definitiva das opções? Não das ações, ou seja, eu tenho 
uma transferência da propriedade definitiva de opções, essas opções 
têm um valor justo, a empresa toma dedutibilidade? Eu não consigo 
entender, Bel, não sei se alguém consegue ajudar a Bel, porque a Bel 
não conseguiu transmitir essa ideia de como isso não seria algo 
tributável na fonte. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Schoueri, quando que é 
transferida definitivamente a opção pra mim? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe eu estou... 
essa é a segunda pergunta. Houve uma transferência na propriedade 
definitiva? Se não houve na situação concreta, não houve 
dedutibilidade. Não houve outra coisa. Vamos trabalhar com hipótese. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não. O caso que nós estamos 
aqui tratando, desse caso, as opções foram outorgadas e precisaram de 
um tempo para serem exercidas.  

Um dia, três anos depois elas foram exercidas. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Exercidas ou elas podem 
a vir ser exercidas? É que no exercício... 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Ou podem ser exercidas, exerço 
se quiser. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É que o exercício da 
opção pode ser daqui a 30 anos. Existe um dia passado o ‘investing’, em 
que eu posso exercer. Eu já tenho uma transferência definitiva da 
propriedade, é um direito que quando esse direito incorporou-se ao meu 
patrimônio... 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Eu tenho uma dúvida, porque 
nesse caso as opções me foram outorgadas, e então vem, elas me foram 
outorgadas com a proibição de passar essas opções para qualquer outra 
pessoa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, portanto, espera 
um pouquinho, não houve transferência definitiva? 

Sr. João Francisco Bianco: Houve. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, deixa eu explicar 
o meu ponto. Se não houve, se você tiver dúvida se houve transferência 
definitiva, então não toma em dedutibilidade, porque há dúvida, seja 
consistente.  

Olha só, eu peço uma coisa, vamos dar uma situação em que eu 
sou mesmo empresário. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O requisito para a 
dedução é: houve transferência definitiva? Eu não posso ser um Janus, 
de um lado dizer não houve transferência definitiva e de outro lado 
dizer, claro que houve transferência definitiva. Não funciona isso.  

Então, assim, cada contrato é o seu contrato, a minha premissa 
é: se a empresa, a fonte pagadora entende, houve transferência na 
propriedade definitiva, portanto cumprido o requisito de dedutibilidade, 
eu não consigo entender, como, ah não, mas não houve, então não há 
retenção na fonte, eu tenho uma incoerência aqui enorme. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu só queria entender a pergunta, 
queria entender a pergunta do Schoueri.  

O que você está sustentando é que no momento em entra no 
programa ele está recebendo uma opção em caráter definitiva? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, não. É o seguinte, 
cada caso é um caso. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: O contrário, está dizendo que é 
opção no exercício. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu estou dizendo que 
cada empresa, em cada circunstância, vai entender que com base 
naquele contrato ocorreu, naquele dia, uma transferência da 
propriedade definitiva. E reconheço que isso variará muito, mas o que 
eu disse é... 

Sr. João Francisco Bianco: Depois dos três anos, é passou o 
tempo. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se no contrato, depois 
de três anos existe uma transferência da propriedade definitiva? 

Sr. João Francisco Bianco: Isso, assim sim. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está cumprindo o 
requisito do § 1º do art. 33 da Lei 12.973. O que eu penso é que 
naquele segundo, ocorre também a retenção na fonte. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não escuto sem 
microfone, Rodrigo, no microfone tem que falar nome, Rodrigo. 

Sr. Rodrigo De Freitas: Ah, pois não. Tem uma questão 
importante também, que eu acho que é o conceito de valor justo. Porque 
a gente está discutindo tanto a questão da dedutibilidade desse valor 
justo, quanto a tributação desse valor justo.  

O valor justo, ele é um prêmio. Se fosse uma opção de mercado, 
eu posso comprar uma opção da empresa só que tem que pagar um 
prêmio por isso, a empresa exige um prêmio. O valor justo nada mais é 
do que a precificação desse prêmio, é o que a empresa deixou de ganhar 
pelo não recebimento do prêmio da opção. Então na verdade é assim, é 
o custo de oportunidade para a empresa.  

O Professor Martins deixa muito claro, inclusive, que é o único 
caso na contabilidade que a empresa registra o custo de oportunidade 
como despesa. A regra é inclusive contrária ao conceito de despesa. O 
custo de oportunidade não pode ser considerado despesa para a 
contabilidade. Então, para fins de dedutibilidade, foi criada uma regra e 
a finalidade inclusive, de informação do mercado, para saber o que 
estaria remunerando economicamente os empregados. Só que para o 
empregado, esse custo de oportunidade é renda, esse que é o ponto 
também importante. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, a minha tese aqui 
central é: se existe uma dedução de um lado existe uma renda do outro. 
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Eu não consigo enxergar, a menos que houve uma exceção prevista 
explicitamente pelo legislador, e que aí seria um favor ou o que fosse, eu 
não consigo enxergar a diferença. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu confesso aqui a minha ignorância 
nesse assunto, eu estou abrindo meu coração, estou dizendo que não é 
tema que eu tenha estudado. Não tenho uma opinião formada, eu só 
estou querendo entender. Então, eu estou com dificuldade, eu vou 
colocar a seguinte situação: eu comprei essa gravata aqui, eu passei 
pelo aeroporto, comprei ali no ‘freeshop’, comprei por 100 dólares, mas 
como eu não gosto muito, e eu acho que ela... mas na verdade eu gosto 
dessa gravata e eu gosto tanto que eu queria fazer um presente pro 
Schoueri. Então eu vou vender essa, não vai ser um presente total, eu 
vou vender por 50 dólares.  

Agora eu estou preocupado porque essa gravata eu paguei 100, 
eu vou vender por 50 dólares para o Schoueri, e eu estou preocupado 
porque ele vai ser tributado em 50 dólares, então eu acho que eu não 
vou dar a gravata, em senão você ainda vai ter que pagar imposto de 
renda sobre... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você não vai ter uma 
dedutibilidade de 50? Ou seja, se você comprou por 100 você consegue 
deduzir 50? 

Sr. João Francisco Bianco: É claro, eu vou ter uma perda 
patrimonial, eu tinha um ativo que valia 100 dólares e eu estou 
vendendo para você por 50. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Você vai deduzir? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu tive uma perda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. Mas você vai 
deduzir como remuneração? 

Sr. João Francisco Bianco: Mas a tributação do seu ganho 
depende da dedutibilidade inicial? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, se você tratar como 
perda de capital, eu trato como ganho de capital. Se tratar como 
remuneração eu trato como remuneração. Vamos combinar o 
seguinte... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se você tratar como 
perda de capital, eu tributo só quando houver ganho de capital. Se você 
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tratar como remuneração, eu tributo como remuneração. O Alexandre 
pediu a palavra ali no fundo também. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Alexandre: No caso quando se provisiona [ininteligível] pessoa 
física está sujeita a retenção na fonte, tem lei dizendo isso. E faz sentido 
se pensar, se se pensar de um modo integrado. Nesse caso eu concordo 
que haja o provento para a pessoa física.  

Mas a regra geral da pessoa física é a tributação sobre um regime 
de caixa, então, de fato há despesa na pessoa jurídica, mas por 
ausência de fato gerador descrito na lei de que seria ganho para a 
pessoa física, ela deveria aguardar pelo regime de caixa o recebimento, 
para realizar o ganho dela. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Obrigado, mas regime de 
caixa não significa necessariamente financeiro. Eu posso ter um regime 
de caixa sem eu ter recebido em dinheiro, eu posso receber em espécie. 
É aceito também. 

Sr. Alexandre: Sim, mas... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu recebi algum, é que 
eu estou recebendo alguma coisa cujo valor é determinado, claro, é 
como se recebesse o pagamento em ouro. Ouro não é dinheiro, mas eu 
tenho o pressuposto todo aqui é que eu tenho o valor. 

Orador NÃO Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, está pedindo 
ali atrás. Bel, só para deixar você para o final como você é relatora, 
deixa. 

Orador não Identificado: Só estendendo um pouco o raciocínio 
também... o problema que eu vejo da tributação nesse momento é que  
haverá um segundo momento, depois que eu adquiro, 
a [ininteligível]agora tem o direito de compra. E aí vamos dizer que eu 
seja tributado neste primeiro momento pela diferença, na época o valor 
da aquisição do direito da ação. E quando eu vender? Eu vou ter 
novamente que pagar naquele momento? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se houver mais ganho 
sim, você vai ter perda. Isso é que é o pior, você vai poder ter perda. 

[falas sobrepostas] 

Orador não identificado: Se eu tiver tributado no primeiro 
momento. 
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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Incorpora-se ao custo da 
aquisição. Incorpora-se ao custo da aquisição. 

Sr. João Francisco Bianco: Tem que esclarecer. Nesse primeiro 
momento eu não tirei, é uma opção, o segundo momento, o terceiro 
momento que você está falando, então tem o primeiro momento, o 
segundo momento, a gente está no terceiro momento. Você está 
vendendo a ação, é outra conversa, aí você já está vendendo ação, aí 
você não tem relação com o que a gente está falando, o ‘stock option’. 
Porque o ‘stock option’ ele está ali, ele que é a grande polêmica. Partindo 
do pressuposto que é remuneração, aí não tem como discordar do Tio 
Schoueri. Não tem. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não tem. 

Sr. João Francisco Bianco: Não tem como discordar do 
Schoueri, porque você tem de um lado dedutibilidade do outro lado tem 
o imposto renda, a retenção.  

A questão toda, por isso que volta a discussão de remuneração. 
Será que pelo fato de eu tratar da Lei 12.973, art. 33, de remuneração, 
altera o meu contrato com a empresa que é mercantil que eu estou 
pagando por isso? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, quando eu 
propus, o que a Bel falou, quando eu propus tirar a palavra de 
remuneração, é que eu acho que existe um tema a parte de saber se 
isso entra no salário contribuição ou não. Mas, que eu estou, essa 
hipótese é todo do meu raciocínio, eu estou diante, assim, a situação se 
subsumiu à regra do art. 33, então eu tenho os nomes que quiser, eu 
tenho um pagamento eu tenho algo entregue por serviços prestados, eu 
tomei dedutibilidade invocando para o primeiro, mas você pode, não, 
você errou dedutibilidade seria outra base, afinal de contas tem uma 
operação mercantil eu não estou no art. 33.  

O meu raciocínio todo é: se eu estou no art.33, caput e parágrafo, 
eu não consigo ver como não fazer a retenção. Me parece que o 
raciocínio que a Bel está fazendo... não, mas eu não estou no 33. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não, depende. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, o meu é muito 
simples: se eu tiver no art. 33 eu tenho que tributar na fonte. Se eu 
conseguir escapar do art. 33, se eu não tomo essa dedutibilidade, tomo 
uma outra dedutibilidade, outra discussão. Mas ninguém invocou o art. 
33, eu acho que nós temos uma outra discussão. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Sim, eu entendi que você tinha 
dito, Schoueri, de que o que a gente está tratando, o ‘stock option’ 
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clássico que é o contrato mercantil, eu acho que isso faltou dizer, é o 
contrato mercantil em que você não está... 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não estou pagando por 
serviços prestados. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso. E aí eu acho que nem a 
companhia. Então eu vejo o seguinte: nem a companhia vai ter que.. a 
minha pergunta eu devolvo para você. Se for um acordo de pagamento 
baseado em ações pelos serviços prestados ou pelo serviço que eu 
prestarei, que pode ser do passado ou pode ser do futuro, se você ficar, 
daqui três anos, se for assim não tenho dúvida de que tem que ter. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então estamos... 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: E o valor justo é a grandeza, e 
aí nós vamos fazer sobre o quê? Sobre o valor justo? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sobre o valor que eu 
tomo como dedutibilidade, você tributa. Eu acho que... 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Que é o valor justo em Schoueri 
e Cia. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então eu acho que existe 
um consenso em relação a isso. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso sim. Sim 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ótimo, então mudamos 
de pergunta.  

Se eu tiver o seguinte: eu posso ter um plano baseado em ações 
que eu posso até lançar ao mercado, eu posso lançar opções ao 
mercado em geral, é independentemente não, a razão não é porque você 
é o administrador. Olha, eu estou nesse momento, eu empresa, estou 
buscando pessoas que queiram apostar nisso e vou emitir plano de 
ações, e o plano de opções de ações. Aí é operação claramente 
mercantil, ou seja, não tenho nada a ver. Você gosta da minha 
empresa? Vem cá, venha para a Schoueri e compre as opções que vai 
dar certo, e você vai lá e adquire isso, é um mercado a parte. Essa é 
claro, a operação mercantil que não tem nada a ver com o art. 33.  

Provavelmente a nossa situação fática vai ser híbrida, ela não vai 
ser assim: olha, ele é empregado mas gosta da empresa. Então tem a 
discussão claramente de fato, saber qual foi a natureza. Se o julgador 
entender que nós estamos no art. 33, e que a dedução se deu por força 
do art. 33, parece haver consenso de que haverá também, retenção na 
fonte. Então, fica uma situação: não haverá jamais um [inteligível] aqui, 
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ou seja, a empresa vai ter que, se ela não fez a retenção na fonte ela tem 
que também dizer que ela não está no art. 33, e vai ter que demonstrar 
uma outra fundamentação para tomar a dedutibilidade do valor justo 
sem ter que dizer o art. 33.  

E eu pergunto agora só para terminar essa questão: Bel, da sua 
experiência que já viu vários casos, qual seria uma fundamentação para 
dedutibilidade do valor justo sem que seja invocando o art. 33 § 1º? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não tem, não tem. Se você 
tomar, se a companhia tomar dedutibilidade no final das contas, é o 
seguinte, se a companhia toma dedutibilidade porque interpreta que 
isso é mera relação de serviço prestado, isso adquire naturalmente a 
natureza de remuneração para todos os fins de imposto de renda que a 
gente está tratando aqui, inclusive a retenção. Se a companhia tomar, 
para todos os fins inclusive, isso vai ter contribuição previdenciária ou 
não. Isso é um outro tema.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Vamos entrar agora 
então. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: É um outro tema. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se existe um consenso 
vamos agora aproveitar? 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Vamos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Agora, nós temos pouco 
tempo, mas pelo menos ingressando. Terminamos. Imposto de renda 
parece que temos algum consenso aqui. Avancemos agora.  

A alienação previdenciária tem a sua base de cálculo que é salário 
contribuição, claro que a lei tributária pode criar os seus atributos 
próprios, mas também ele pode, porque ela tem opção de basear-se no 
direito privado, leia-se direito trabalhista e diante do instituto do direito 
privado. 

[falas sobrepostas]. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: É pública. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Baseado em outro ramo 
do direito. 

Orador não identificado: Ela é tributária também. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Baseado em outro ramo 
do direito. Eu usei o termo direito privado, porque o precedente de que 
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nós tivemos com relação à matéria previdenciária que era contribuição 
dos empregados invocou-se o art. 110 e o Ministro Marco Aurélio 
utilizava como direito privado. Então invocando o Ministro Marco 
Aurélio é que eu usei como direito privado. 

Orador não identificado: É que a lei. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Está em boa companhia, gente. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, de qualquer modo, 
o fato é o seguinte: a lei tributária não está obrigada a seguir o instituto 
de direito trabalhista, mas então, portanto, caberia examinar 
começando se pela Lei 8.212. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se a Lei 8.212, quando 
define o salário de contribuição, criou uma figura tributária, ou se ela – 
eu vou usar o termo que aqui cabe – se ela quis ser um direito de 
sobreposição, ou seja, um problema de interpretação do texto legal 
porque o fato de utilizar a mesma expressão não significa, que por conta 
disso, eu me refiro ao mesmo instituto. Cabe olhar além do seu contexto 
para saber se a palavra que ali aparece remuneração no contexto da Lei 
8.212, é o empréstimo da lei trabalhista ou é remuneração dos termos 
da Lei 8.212. Isso é tarefa do intérprete bastante difícil, 
lamentavelmente relegada ao segundo plano, lamentavelmente.  

A tendência do intérprete é ser preguiçoso e dizer: se a palavra já 
foi utilizada é a mesma coisa. É um bom raciocínio, mas não e o único. 
Eu tenho que olhar aquela palavra naquele contexto para saber se eu 
estou no instituto tributário ou não. Não sei se essa análise foi feita com 
relação à Lei 8.212 seriamente para perguntar se há um empréstimo, 
porque se houver o empréstimo, daí o art. 33 não mudar, tem que 
examinar e, como o caminho que a Bel dizia, se do ponto de vista 
trabalhista não há remuneração, ora, não há contribuição 
previdenciária. Se não houve empréstimo, se é um instituto de direito 
privado a palavra remuneração na Lei 8.212, pode ter outro sentido. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Lei 8.212 era uma lei 
tributária, tanto foi lei tributária que houve toda aquela discussão, tal, 
tal, tal. E ela defini a remuneração muito mais ampla do que a 
trabalhista, ela diz remuneração inclusive pode ser o lucro distribuído 
pelas pessoas jurídicas sem uma contabilização adequada. Ninguém vai 
na Justiça do Trabalho dizer que o empresário recebeu lucro e é salário 
é remuneração.  

Mas para efeito tributário de [ininteligível] contribuição 
[ininteligível] é muito mais amplo e abrange inclusive o lucro distribuído 
pelas pessoas que não fazem a contabilidade adequada. É uma lei 
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tributária, está com conceitos próprios e mais amplos do que o conceito 
trabalhista. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, nós temos 
pouquíssimo tempo, Bel. Pode falar ainda, nós temos apenas 3 minutos. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: A base de contribuição 
previdenciária é o salário de contribuição, porque ele tem o sinalagma 
dele, que é o salário de benefício. O salário de contribuição é aquele 
sobre o qual vai ser recolhida a contribuição previdenciária para fazer 
frente aquele que é o seu sinalagma, que é o salário de benefício. Essa 
lógica aqui é que é observada.  

O conceito remuneração, remuneração aqui está sendo utilizado 
não como a Lei 8.212 usa. Aqui eu tenho uma lei que está trazendo de 
remuneração como sendo inclusive, que aqui está a remuneração só de 
serviço prestado – se fosse de outro tipo que o CPC pudesse prever, não 
estaria nessa hipótese aqui, que é a aquisição de mercadoria, que existe 
também uma outorga de opções de compra de ações que pode ser feita, 
em pagamento de mercadoria. Poderia ter acontecendo isso, nós não 
estaríamos nessa hipótese.  

Aqui, enxergo que remuneração não é o sinalagma da Lei 8.212 
que coloca como base de cálculo o salário de contribuição e o define 
com inclusões e exclusões, incluída a possibilidade de se considerar 
aqui a extra de que não havendo uma distinção e uma remuneração dos 
sócios integralmente seja entendida, porque isso é entendido como 
salário. A Lei 8.212 traz o conceito diferente e eu entendo que a base 
não é igual, a gente tem que ter o contexto, 8.212 não é essa aqui.  

O contexto diferente como o Schoueri colocou, pra mim não 
existe. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu só queria entender o 
seguinte, quando você falou da comparação com o valor do salário 
contribuição. A Lei 8.212, o salário contribuição é para o empregado, 
ele vai ter aquele limite, mas a contribuição patronal é total, esse que é 
o nosso grande problema, porque às vezes você fala em tipo Itaú, por 
exemplo, ou Bradesco, de 100 milhões de reais de opções ou de 
remuneração desse tipo, e isso são 20% desse valor que é o valor da 
contribuição, não aquele 4.200 reais. 

Sra. Maria Isabel Tostes Bueno: Não, não é 4.200 reais, não é 
esse que eu estou. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, tá certo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, são 10h, eu quero 
agradecer a todos e a todas e convidá-los para a próxima Mesa. Convido 



38 

 

com inveja porque eu não vou participar, espero vê-los em breve. Eu, 
estarei em maio com vocês de volta. Muito obrigado por hoje. 

Revisado por VJL. 


