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1. Tema, contexto e delimitação de escopo
Este trabalho tem por objetivo analisar a incidência tributária sobre planos de remuneração
baseados em ações, internacionalmente designados por stock options plan, sendo mandatório nas
companhias que abrem o capital, como forma de democratizá-lo.
Nas demais empresas as stock options podem ser ofertadas para diretores, empregados e
prestadores de serviço, como forma de incremento de remuneração,

não necessariamente

equiparada a contrapartida pelo trabalho ou salário. O tema é multidisciplinar envolve conceitos
oriundos do Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Societário, Direito Tributário e
Contabilidade. Contudo a legislação positivada é limitada e esparsa, sendo desta forma oportuno
analisar os limites de interseção entre os conceitos jurídicos de cada área do direito, bem como da
norma contábil e seus efeitos jurídicos, especialmente tributários sobre os planos de stock options.
2. Modelo de pesquisa
A pesquisa se ocupará de um problema prático, que é a incidência tributária sobre os planos
baseados em ações, através da analise dos aspectos legais e regulatórios , bem como de decisões
judiciais e administrativas para tanto selecionadas.
Embora tenhamos como objetivo um trabalho jurídico, iremos fazer

conexão com a

contabilidade, principalmente quando as normas contábeis repercutirem efeitos tributários, e seus
conceitos ajudarem a entender ou aprofundar o debate que hoje existe sobre o problema proposto.
3. Principais problemas e quesitos propostos sobre o tema
A. O que são planos de outorga de ações e legislação correspondente.

B. Conceito de remuneração (tributário e trabalhista) e sua aplicação aos planos
baseados em ações.
C. Problemas

advindos

da

importação/tradução

de

conteúdos

contábeis

internacionalmente aplicáveis.
D. A classificação contábil dos planos baseados em ações, segundo o CPC 10 e efeitos
tributários segundo a Lei 12.973/14.
E. Valor justo, custo de oportunidade e dedutibilidade de gastos com planos baseados
em ações.
F. Decisões dos tribunais administrativos e judiciais sobre os planos de ações;

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
Os planos de ações ou stock options plan, representam uma forma inovadora de
remuneração que alinha os interesses de empregados e empregadores, em busca do resultado
traduzido pela valorização das ações da companhia no mercado de valores mobiliários, mostrando
ser uma solução criativa para compor a remuneração de empregados, administradores e prestadores
de serviços. De fato, a oferta de stock options ajuda empresas a contratar e reter profissionais que,
na maior parte das vezes, representam e garantem o aporte de investimentos necessários para o
sucesso das companhias. Outro aspecto a ser considerado é a constante evolução dos negócios e a
necessidade de democratizar o capital das empresas abrindo o mercado de capitais para todos.

5. Fontes e métodos de investigação
O conteúdo teórico deste ensaio, necessário para se estabelecerem as premissas de
tributação dos

stock options , em nada prejudica sua conclusão prática que é apontar

mecanismos que permitam ao empresário decidir com segurança sobre a sua concessão ou não,
bem como para o Poder Público que, inadvertidamente ou não, vem subtraindo muito das reais
finalidades desses tão úteis instrumentos.
No que se refere ao seu conteúdo teórico, também não é intenção oferecer uma verdade
absoluta sobre o tema, mas, sim, argumentos que enriquecem o debate acerca do objeto de
pesquisa. Como subsídios para a argumentação teórica, serão buscados exemplos práticos para
justificar o tratamento da questão principal: o tratamento tributário dos planos baseados em
ações. No que se refere ao seu aspecto prático, serão apresentadas sugestões e cuidados que
devem ser observados na implementação de um plano baseado em ações.

6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade às informações e envolvimento pessoal
O objeto do presente trabalho é atual e interdisciplinar, busca a solução do problema
proposto através da relação entre conceitos jurídicos e conceitos oriundos das ciências contábeis
e seus efeitos no Direito Tributário.
Para cumprir nosso objetivo tomaremos como fonte de informação livros, palestras, artigos,
revistas especializadas, sítios da internet que contenham estudos e informações relevantes sobre o
tema, bem como decisões de tribunais administrativos e judiciais.
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