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O Plano de Opção de Ações consiste em oferecer aos empregados de 

uma empresa a possibilidade de adquirir ações da própria empresa 

durante um período de tempo, por um valor pré-estabelecido. Dessa 

forma, se o empregado adquirir ações quando estas estiverem 

valorizadas, terá um ganho decorrente da diferença entre o valor de 

mercado da ação e o valor pré-estabelecido efetivamente pago por ele. 

Esses planos são utilizados como uma forma de incentivo aos 

empregados, uma vez que a valorização das ações da empresa resultará 

em um ganho ao profissional participante do plano.  

 

 

 
 

Observando o recente caso julgado pelo TRF2, de acordo com a 

fiscalização, a pessoa física beneficiária do plano deveria recolher IRPF à 

alíquota de 27,5% sobre a diferença entre o valor de aquisição da ação e 

o valor de mercado na época da efetiva aquisição. Para a Fiscalização, essa 

diferença caracterizaria um rendimento decorrente do trabalho, e por 

isso, estaria sujeita ao IRPF. 

 

 

 

 

A contrário senso, a defesa argumentou que o Plano de Opção de Ações 

tem características de um contrato mercantil, uma vez que o 

beneficiário está sujeito ao risco do negócio, decorrente das oscilações 

do preço das ações no mercado. De acordo com o relator do caso, o 

acréscimo patrimonial é decorrente do contrato mercantil do Plano - e 

não de uma remuneração – e por isso, não estaria sujeito à incidência 

do IRPF no momento da aquisição das ações. Vale observar que as 

últimas decisões proferidas pelo CARF (Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais) são desfavoráveis ao contribuinte, de modo que esse 

precedente favorável caracteriza uma mudança positiva no 

entendimento quanto à incidência do Imposto de Renda.  

  

Vale observar que atualmente existem várias modalidades de Planos e 

suas regras são estabelecidas pela própria empresa. 

Consequentemente, as regras de cada plano irão influenciar na forma 

de tributação das ações. 
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