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A prática de remuneração estratégica traz vantagens e benefícios às empresas e
aos empregados. No entanto, é preciso se atentar às regras e estabelecer um plano
bem estruturado para o seu pagamento. Na palestra serão abordadas algumas
delas: bônus, prêmios, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Stock Options e
Hiring Bonus.



Introdução

Art. 457 da CLT: Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação
do serviço, as gorjetas que receber.

§ 1º: Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e de função e
as comissões pagas pelo empregador.

SALÁRIO é a contraprestação do trabalhador pelo serviço executado, 
em decorrência do contrato de trabalho.

HABILITUALIDADE: expectativa de recebimento por parte do empregado.



Bônus

CONCEITO: O bônus é um valor pago periodicamente ao trabalhador (em geral, anual),
negociado diretamente entre as partes, pago em razão do atingimento de determinadas
metas também negociadas entre as partes.

→ Sob a ótica trabalhista, havendo habitualidade (pagamento anual, por exemplo),
a verba terá natureza salarial e deverá ser incluída no salário base para fins de pagamento
de férias + 1/3, 13º salário, FGTS e outras verbas trabalhistas.

→ Sob a ótica tributária, os bônus também devem ser tratados como parte do
salário. Vale dizer que os bônus ficam sujeitos à incidência das Contribuições
Previdenciárias – Patronal e parte empregado – e das Contribuições a Outras Entidades,
bem como à retenção do Imposto de Renda (IRRF), com base na tabela progressiva do IR
(alíquotas de até 27,5%), em conjunto com os demais rendimentos do empregado.



Prêmios

Art. 457 – (...) § 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a
remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de
incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

(...) § 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços
ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao
ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

O que a lei quis dizer com “desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de
suas atividades”?→ Insegurança jurídica.

De forma conservadora, prêmio seria um valor pago, por mera liberalidade da empresa, quando o
empregado realizasse algo extraordinário, fora inclusive daquilo que é esperado para seu cargo.



Prêmios

→ Sob a ótica tributária, os prêmios também não compõem o salário-de-contribuição do
empregado para fins de incidência das Contribuições Previdenciárias – Patronal e parte empregado – e
das Contribuições a Outras Entidades (Lei n° 8.212/1991, artigo 28, § 9º, alínea “z”).

Há certa insegurança jurídica quanto à caracterização da verba para fins tributários. Isso porque,
em 14/05/2019 a Receita Federal editou a Solução de Consulta Cosit nº 151, determinando que os
prêmios não poderiam ser estipulados em ajustes prévios (por exemplo, planos de incentivos).

Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), independentemente da inclusão ou não no
salário-de-contribuição, os prêmios constituem rendimento do empregado – isto é, acréscimo patrimonial
– e, portanto, devem compor a base para retenção de IR pela P+F, com base na tabela progressiva do IR
(alíquotas de até 27,5%), em conjunto com os demais rendimentos (Regulamento do Imposto de Renda,
artigo 36, IV).



Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Prevista na Lei n. 10.101/2000 e objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante:

I - comissão paritária escolhida pelas partes, com a participação de um membro do Sindicato dos
Trabalhadores; ou

II - convenção ou acordo coletivo.

Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:

I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Vedado: pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa (i) em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em (ii) periodicidade inferior
a 1 (um) trimestre civil.



Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

→ Sob a ótica trabalhista, a PLR não substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista.

→ Sob a ótica tributária, a PLR não compõe o salário-de-contribuição do empregado para fins
de incidência das Contribuições Previdenciárias – Patronal e parte empregado – e das Contribuições a
Outras Entidades, desde que pagos em consonância com as regras trabalhistas (Lei n° 8.212/1991, artigo
28, § 9º, alínea “j”).

Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), os valores pagos a título de PLR são
tributados em separado dos demais rendimentos do empregado, de acordo com uma tabela progressiva.

Valor da PLR anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IR (R$)
De 0,00 a 6.677,55 - -
De 6.677,56 a 9.922,28 7,5 500,82
De 9.922,29 a 13.167,00 15 1.244,99
De 13.167,01 a 16.380,38 22,5 2.232,51
Acima de 16.380,38 27,5 3.051,53



Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Há três aspectos dos planos de PLR que são objeto de discordância entre
contribuintes e Receita Federal:

1. Pagamento a diretores não empregados – Receita Federal e CARF não admitem;

2. Participação do sindicato – Receita Federal e CARF descaracterizam a PLR quando o
sindicato se nega a assinar o acordo (Poder Judiciário tem afastado tal entendimento);

3. Parcela fixa – Receita Federal e CARF descaracterizam a natureza não-salarial da parcela
fixa da PLR.

Quando a Receita Federal discorda da natureza não-salarial da PLR em razão de um
dos aspectos acima, há lavratura de auto de infração para a cobrança da diferença entre a
tributação aplicável aos salários (e.g., tributação dos bônus, explicada anteriormente) e a
tributação da PLR.



Stock Options

Trata-se da outorga a um indivíduo do direito de comprar, em uma data futura, ações de
uma sociedade por um preço especificado ao tempo em que a opção lhe é conferida, e não ao tempo
em que as ações são adquiridas.

O plano de opção de compra de ações permite que o empregado tenha uma participação na
valorização futura da empresa. O intervalo de tempo entre a atribuição das opções e a compra de
ações transforma o plano em típico sistema de remuneração diferida, na medida em que quem
recebe as opções de ações não pode dispor imediatamente do valor potencial dessa remuneração.

Objetivos: alinhamento de interesses e retenção de talentos.



Stock Options

Phantom stocks: Nesse sistema, é criada uma unidade de valor, corrigida por diferentes indicadores de
crescimento da empresa. Os empregados recebem em dinheiro o equivalente ao número das unidades de
ações.

Em geral, o plano de stock options (lato sensu) contém os seguintes elementos:

a) preço de exercício - preço pelo qual o empregado tem o direito de exercer sua opção. É o preço
de mercado da ação na data da concessão da opção, sendo comum estabelecer-se um desconto ou um
prêmio sobre o valor do mercado. Neste aspecto, vale destacar que o referido valor do desconto ou prêmio
não pode ser tão significativo que elimine o risco da operação futura, pois implicaria em gratuidade na
concessão do plano, critério típico do salário-utilidade.

b) prazo de carência - um número mínimo de tempo de serviço na empresa, que costuma variar
de 3 (três) a 5 (cinco) anos (“vesting”) e;

c) termo de opção - prazo máximo para o exercício da opção de compra da ação (“expiration
date”). A prática de mercado é de um prazo máximo de termo de opção que varia entre 5 (cinco) e 10 (dez)
anos da data da concessão da opção de compra.



Stock Options

A posição da jurisprudência trabalhista é no sentido de excluir a natureza remuneratória do
plano de compra de ações, desde que o plano tenha as seguintes características:

(i) Risco mercantil: trata-se de uma operação financeira que envolve riscos para o
empregado, pois se na ocasião do exercício do direito à compra de ações, o valor das ações estiver
menor do que o valor da opção, não haverá qualquer ganho para o empregado. Se por ocasião da
venda das ações, o valor estiver menor do que o valor da compra, o empregado poderá sofrer
prejuízos reais.

(ii) Onerosidade: trata-se de um contrato oneroso, pois o empregado para exercer o seu
direito de compra deverá desembolsar o valor da opção.



Hiring Bonus

 Bônus de contratação.

→ Sob a ótica trabalhista: a questão da natureza do hiring bonus foi rediscutida no Tribunal
Superior do Trabalho (TST), sendo que, em novembro de 2018, a Seção de Dissídios Individuais I
decidiu pela natureza salarial da verba, limitando, porém, o reflexo de seu pagamento apenas ao
FGTS do mês de pagamento e, consequentemente, à multa de 40%, em caso de dispensa imotivada
(E-ED-ARR 723-08.2013.5.04.0008, SDI-1).

Dessa forma, seguindo a recente orientação do TST, o hiring bonus é verba salarial que deve
repercutir para o cálculo do FGTS no mês de seu pagamento.



Hiring Bonus

→ Sob a ótica tributária: de acordo com a Receita Federal e a Câmara Superior do CARF, o
hiring bonus vinculado a um tempo mínimo de permanência na empresa integra o salário de
contribuição para fins previdenciários, por se caracterizar como verba atrelada diretamente ao
vínculo de emprego. A verba fica isenta da tributação apenas quando é totalmente incondicionada,
ou seja, quando não exige qualquer contraprestação por parte do colaborador (CARF, acórdão 9202-
007.637).

TRF 3ª Região/MG: decidiu que a verba não deve ser incluída no salário de contribuição,
desde que creditada em parcela única e antes da constituição de vínculo de trabalho, ou seja,
independentemente de haver exigência de tempo mínimo de permanência.

Haverá retenção do Imposto de Renda sobre o hiring bonus, pois a verba caracteriza
rendimento do colaborador.
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