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RESUMO 

A prestação de serviços por pessoas jurídicas pode esconder a manifestação de um 

fenômeno denominado “pejotização”, quando o tomador de serviços se serve da 

prestação laboral de atividades intelectuais de pessoas físicas, cuja relação de trabalho, 

porém, está materializada em uma contratação por pessoa jurídica interposta. Essa 

modalidade tem gerado autuações relevantes, tangenciando até mesmo a temática da 

possibilidade de, no âmbito administrativo, surgirem decisões condenatórias acerca da 

falta de recolhimento de contribuições previdenciárias sob o fundamento de 

caracterização da relação de segurado empregado, ainda quando a justiça especializada, 

instada a se pronunciar sobre tal questão, afastou a relação empregatícia. O tema 

compreende a análise do planejamento tributário dos contribuintes que recorrem à 

“pejotização”, da consideração acerca do abuso de direito nessas relações e do chamado 

propósito negocial (business purpose) e da teoria do abuso de formas, sua acepção como 

fraude e consequente desconsideração da personalidade jurídica, a partir do estudo de 

casos emblemáticos de decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF). Relevante destacar, sem maiores aprofundamentos, as consequências advindas 

da descaracterização da contratação de pessoa jurídica ou de autônomo, a partir da 

certificação de fraude, bem como a atribuição de responsabilidades penais por crimes 

tributários aos atores envolvidos. Na medida em que o tema abrange o planejamento 

tributário, a influência dos julgados e a abordagem dos aspectos fáticos e circunstanciais 

de cada precedente administrativo e o cotejo com a legislação em vigor, são tarefas 

fundamentais para os operadores do direito em busca da segurança jurídica, função 

primordial do direito na orientação das condutas e preservação das liberdades de 

iniciativa. No entanto, a evolução da legislação trabalhista, traduzida em diversos e 

recentes diplomas que atenuaram o rígido modelo então existente, a partir dessas 

alterações, estaria flexibilizando o modo de contratação de força de trabalho? O advento 

de precedentes relevantíssimos, como a ADPF 324 do Supremo Tribunal Federal, trouxe 

uma nova abordagem ao tema? Por conseguinte, o Fisco pode recorrer aos parâmetros 

até então utilizados para desconsiderar a pessoa jurídica e caracterizar a fraude nas 

chamadas “pejotizações”? Ao final deste estudo, será proposta uma redação de enunciado 

de súmula, com intuito de conferir maior segurança aos jurisdicionados, na medida em 

que se propõe estreitar o espectro da subjetividade, abarcando, sinteticamente, critérios 

funcionais e elementos pontuais constitutivos da dissimulação da ocorrência do fato 

gerador. 

Palavras-chave: Planejamento tributário. Pejotização. Fraude. Simulação. Abuso de 

forma ou abuso de direito. Segurança jurídica. Desconsideração da personalidade 

jurídica. Enunciado de súmula. 

  

  



 

ABSTRACT 

The provision of services by legal entities can hide the occurrence of a phenomenon 

called “pejotização”, when the service borrower uses the intellectual work provided by 

individuals, whose employment relationship, however, is materialized in a contract by a 

person legal action. This modality has generated relevant assessments, including the 

possibility that, in the administrative sphere, condemnatory decisions may occur 

regarding the failure to collect social security contributions based on the characterization 

of the employee insured relationship, even when the specialized justice, urged to ruling 

on this issue, removed the employment relationship. The theme involves the analysis of 

tax planning of taxpayers who use “pejotização”, the consideration of the abuse of rights 

in these relationships and the so-called business purpose and the theory of abuse of forms, 

its meaning as fraud and the consequent disregard legal personality, based on the study 

of emblematic cases of decisions of the Administrative Council for Tax Appeals – CARF. 

It is relevant to highlight, without further elaboration, the consequences arising from the 

lack of characterization of the hiring of legal entities or self-employed persons, based on 

the certification of fraud, as well as the attribution of criminal responsibilities for tax 

crimes to the actors involved. Insofar as the topic involves tax planning, the influence of 

the courts and the approach to the factual and circumstantial aspects of each 

administrative precedent and the comparison with the legislation in force, these are 

fundamental tasks for legal operators in search of legal certainty, primary function of law 

in guiding conduct and preserving freedoms of initiative. However, the evolution of labor 

legislation, translated into several and recent diplomas that attenuated the rigid model 

then existing, and, based on these changes, would the way of hiring labor be made more 

flexible? Did the advent of extremely relevant precedents like ADPF 324 of the Supreme 

Court bring a new approach to the topic? With this, can the Tax Authorities use the 

parameters previously used to disregard the legal entity and characterize fraud in so-

called “pejotização”? At the end of this study, a wording of the summary statement will 

be proposed, with a view to providing greater security to the jurisdiction, as it proposes 

to narrow the spectrum of subjectivity, covering, synthetically, functional criteria and 

specific elements constituting the concealment of the occurrence of the taxable event. 

Keywords: Tax planning. “Pejotização”. Abuse of form or abuse of rights. Fraud. Legal 

certainty. Disregard of legal personality. Summary statement. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por escopo aprofundar a análise sobre um tema que tem sido 

pauta de discussões doutrinárias e, sobretudo, jurisprudenciais, tendo em vista que envolve, de 

um lado, a proteção a uma hipotética relação de emprego e o suposto trabalhador 

hipossuficiente e, de outro, as liberdades de iniciativa econômica e fiscal. Essa polarização gera 

um estado de incerteza, notadamente diante de dispositivos legais com redações frágeis e de 

efeitos estéreis no ordenamento jurídico, tomados como se estivessem em rota de colisão com 

princípios arcaicos ou superados por um contexto socioeconômico atual de relevância das 

liberdades contratuais e de livre estipulação, com relevo à autonomia das vontades em 

contraposição a um Estado mais intervencionista. 

As profundas alterações que vieram ultimamente à tona no ordenamento jurídico 

brasileiro, de maneira galopante, suscitaram inúmeras alterações no presente trabalho, à medida 

que se consolida um entendimento legislativo de maior liberalismo contratual, muito embora 

ainda não se tenha a palavra final do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca de várias dessas 

modificações legislativas. 

A toda evidência, é chegada a hora de os tribunais judiciais e administrativos, 

notadamente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), acompanharem o rumo, 

o viés de entendimento preconizado pelo Legislativo, materializado na exposição de motivos 

da Medida Provisória n.º 881, de 30 de abril de 2019, que qualificou a liberdade econômica, em 

âmbito não científico, como “a extensão da conquista humana do Estado de Direito e dos 

direitos humanos clássicos e todas as suas implicações, em oposição ao absolutismo, aplicada 

às relações econômicas”.1 

A bem da verdade, porém, sempre haverá a dicotomia entre aquilo que se permite 

convencionar livremente entre as partes e o núcleo rígido do que se concertou chamar de normas 

de ordem pública, mas o que parece estar acontecendo é uma diminuição do diâmetro desse 

 

 

1  Item 2 da Exposição de Motivos – EMI n.º 00083/2019 ME AGU MJSP. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2019/medidaprovisoria-881-30-abril-2019-788037-

exposicaodemotivos-157846-pe.html. 
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círculo concêntrico, dadas a relativização de conceitos e uma maior permissividade de conduta 

na contratação de prestadores de serviços. 

Esse novo contexto legislativo e interpretativo das relações de trabalho gera inúmeras 

consequências, de toda ordem, desde a caracterização de uma relação de segurado empregado, 

passando, por certo, pelos impactos fiscais, merecendo assim, em nome do princípio da 

segurança jurídica, que os contribuintes possam desempenhar, com exatidão e sem 

desconfianças, suas atividades econômicas, e, para tanto, o papel das súmulas e orientações 

jurisprudenciais tem se revelado ímpar no cenário jurídico brasileiro, o qual, a partir de 2015, 

se aproximou da common law, dada a relevância atribuída aos precedentes vinculantes.2 

A abordagem contemplará, assim, os limites de atuação do Fisco Federal na 

descaracterização de uma relação de prestação de serviços, quais os nortes legais e aspectos 

factuais que devem pautar uma possível autuação, à luz das inúmeras alterações legislativas, e, 

especialmente, os desdobramentos interpretativos como o possível julgamento da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade n.º 66, proposta pela Confederação Nacional de 

Comunicação Social no STF, visando confirmar, com efeitos vinculantes, o disposto no artigo 

129 da Lei n.º 11.196/2005.3 

Explicar-se-ão, por meio de uma linguagem didática e exemplificativa, os problemas 

que vêm sendo enfrentados pelos contribuintes a respeito dessa temática da “pejotização” e o 

descortinamento do véu de uma prestação de serviços para uma referência de relação de 

emprego e das contundentes incidências das contribuições previdenciárias, discorrendo 

historicamente acerca do tema e a sua evolução jurisprudencial no âmbito do CARF. 

Entretanto, o objetivo central do trabalho é abordar o tema de forma prática, de sorte 

a desembocar na propositura de um enunciado de súmula que suscite maior segurança, pois esse 

é o leitmotiv que se apreende das alterações recentes no ordenamento jurídico, trilhando um 

 

 

2  BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão 

dos precedentes no direito brasileiro. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-out-28/artigo-barroso-

explica-precedentes-cpc-muda-direito. 

3  BRASIL. Lei n.º 11.196/2005. Lei do Bem. “Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de 

serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, 

com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, 

quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da 

observância do disposto no art. 50 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”  
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caminho de liberalidade mais ampla de conduta e de maior desenvolvimento sob o pálio da 

autonomia empreendedora. 

1 O FENÔMENO DA PEJOTIZAÇÃO 

1.1  O contexto socioeconômico até a “pejotização” 

As relações de trabalho se tornaram cada vez mais variadas e multiformes, 

especialmente a partir da nova onda de informação que Alvin Toffler4 alcunhou de terceira 

onda, a partir do final da década de 1960 e início dos anos 1970. Somados a essa mudança, a 

pujança do neoliberalismo, o avanço da globalização e o crescimento tecnológico vertiginoso 

deram margem ao aparecimento da chamada terceirização, quando no Brasil, antigamente, na 

década de 1940, havia apenas a previsão em lei das figuras da empreitada e subcontratação de 

mão de obra. 

Como a economia mundial trouxe consequências para a relação de trabalho, o clássico 

binômio patrão-empregado ou empregador-empregado viu de perto o surgimento de relações 

triangulares, terceirizantes, daí o nome terceirização. 

Foi no início da década de 1970 que surgiu o primeiro diploma inovador desse sistema 

bilateral, que trouxe à baila a terceirização provisória, mas é digno destacar que nos últimos 

trinta anos do século XX foram incorporadas, de forma crescente, práticas de terceirização da 

força de trabalho, ainda que não houvesse texto legal autorizativo da exceção ao clássico 

modelo empregatício.5 

A terceirização, portanto, é um fenômeno que produz transformações no mundo do 

trabalho, tendo nela atrelada a existência de contratos atípicos, como a “pejotização”, e ainda 

nos falta a compreensão exata da extensão e da dimensão sociológica desse fenômeno, 

 

 

4  TOFFLER, Alvin. A terceira onda. Tradução João Távora. 23. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. 

5  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. p. 543. 
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sobretudo do ponto de vista econômico, em um contexto de crescente desemprego e novos 

modelos de ocupação. 

Surgiram novos diplomas, como a Lei n.º 7.102/1983, que autorizou a terceirização 

da atividade especializada de vigilância bancária, inclusive em caráter permanente. 

Após a promulgação da Constituição da República em 1988, com o avanço da 

globalização e a transmutação da economia mundial, firmou-se uma política neoliberal e de 

reestruturação produtiva, que forçosamente encampou uma ideia de maior desregulamentação 

do direito do trabalho e suas garantias, ou de flexibilização dos direitos e garantias sociais, 

constitucionalmente previstos, inicialmente por meio da autonomia coletiva. 

Esse fenômeno de flexibilização dos direitos e garantias sociais, já previstos 

originalmente pelo constituinte, por meio da negociação coletiva quanto à jornada e salário, 

certamente foi um elemento motivador para o surgimento de uma nova ideia de que o modelo 

anterior estava ultrapassado, calcado no binômio empregador-empregado, bem como salários 

fixos e jornadas estanques, por exemplo. 

Uma ideia de maior produtividade, de menos regulamentação, de maiores lucros e de 

competitividade acirrada deu origem a uma nova organização do trabalho, fazendo com que 

houvesse uma flexibilização dos contratos de trabalho.6 

Como ensina Batista e Silva sobre a flexibilização: 

A flexibilização das relações trabalhistas surge como resultado de um mundo 

que vive de maneira rápida as transformações e mudanças resultantes do 

avanço tecnológico identificado como características do mundo 

contemporâneo. A globalização passou a refletir na vida econômica e social 

das pessoas, integrando os indivíduos num contexto de concorrência em escala 

mundial.7 

Até os dias atuais, mesmo com alternância de ideologias no poder, os governos foram 

absorvendo ideologias liberais e isso refletiu na desarticulação das normas trabalhistas, 

 

 

6  BARBOSA, Attila Magno e Silva; ORBEM, Juliani Veronezi. “Pejotização”: precarização das relações de 

trabalho, das relações sociais e das relações humanas. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, Rio 

Grande do Sul, v. 10, n. 2, 2015. 

7  BATISTA, Isabel de Oliveira; SILVA, Patrick Luiz Martins Freitas. A pejotização sob o prisma dos princípios 

do direito do trabalho. Revista TST, São Paulo, v. 83, n. 2, p. 171, abr./jun. 2017. 



17 

 

inclusive no poder dos sindicatos. Os empregados ganharam mais autonomia na negociação 

com o empregador e o consagrado princípio da irrenunciabilidade, que obtempera que o 

trabalhador não poderá se privar, mesmo sem coação patronal, dos direitos inerentes à sua 

condição de obreiro, foi perdendo cada vez mais força. 

Diante desse cenário, possibilitaram-se a precarização das relações de trabalho e o 

surgimento da “pejotização”, com o argumento de que o empregado seria livre para escolher o 

sistema regimental a que seria subordinado.8 

A pejotização, portanto, consiste na substituição do vínculo empregatício 

convencional lastreado na legislação trabalhista pela contratação de pessoas jurídicas para fins 

de prestação de serviços. 

Passou-se a observar uma flexibilização e redução dos direitos e garantias laborais, 

uma relativização das normas trabalhistas. Com o incentivo do neoliberalismo, as novas 

exigências voltaram-se para um afastamento do Estado nas relações de trabalho, pois a estrutura 

do direito do trabalho é, agora, considerada antiquada.9 

A tendência, no momento atual, é a valorização de formas mais modernas de trabalho, 

afastando os custos da incidência das normas trabalhistas e mitigando a responsabilidade do 

empregador, verbi gratia, no meio do ambiente de trabalho, com o crescente aumento do 

teletrabalho. 

Também são usados como principal argumento para a flexibilização das relações de 

trabalho, e, nesse cenário, incluída a terceirização, o alto protecionismo e as despesas inerentes 

a uma contratação convencional de um trabalhador. 

Essa nova modalidade de prestação de serviços, por meio do fenômeno da 

“pejotização”, retrata a configuração de uma ideia da existência da igualdade formal e da 

autonomia da vontade, com alta densidade jurídica emprestada no direito civil, coadunando-se 

 

 

8  BATISTA, Isabel de Oliveira; SILVA, Patrick Luiz Martins Freitas. A pejotização sob o prisma dos princípios 

do direito do trabalho. Revista TST, São Paulo, v. 83, n. 2, p. 171, abr./jun. 2017. 

9  Idem, ibidem. 
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com a ética da terceira onda do capitalismo, fomentador da autonomia, da liberdade, do 

individualismo, da mobilidade e do empreendedorismo. 

Talvez tenha vindo para ficar, com o perdão da expressão, tendo o empresariado 

encontrado no receituário neoliberal a justificativa para a disseminação desse modelo, pois, 

entre outras coisas, além da redução de custos, privilegia a autonomia da vontade das partes 

que vigora nos contratos civis e comerciais em detrimento da regulação das relações de 

trabalho, ainda fortemente arraigada na ideia de um Estado regulador. 

Outras ideias também estão presentes e vinculadas ao fenômeno da “pejotização”, 

como o discurso do empreendedorismo e a crescente competitividade, aptos a realçar o trabalho 

autônomo e com maior liberdade e mobilidade, adeptos de novas tecnologias, mais autonomia 

e com possibilidades de maiores ganhos, além do cooperativismo, atribuindo ao trabalhador o 

lugar de colaborador, parceiro. 

1.2 Bases conceituais da “pejotização” 

Para iniciar este tópico, imperioso explicar o neologismo “pejotização”, inclusive 

porque não se trata de um estrangeirismo e, também, por não constar nos dicionários mais 

conhecidos do público em geral, como o Dicionário Aurélio, Michaelis, entre outros. 

O termo “pejotização” é uma construção ortográfica feita a partir de uma sigla, uma 

abreviatura comumente utilizada e largamente propalada, concernente à pessoa jurídica, 

organização ou grupo que tem personalidade, obrigações e deveres, reconhecida pela lei civil, 

sendo relevante destacar que, atualmente, a constituição da pessoa jurídica pode se dar com a 

presença de apenas uma pessoa física, como nos casos de sociedades unipessoais, 

microempreendedores individuais e outras espécies. 

A chamada “pejotização” consiste em uma prática que se traduz na utilização de 

pessoa jurídica interposta de forma a escamotear uma relação de emprego, transparecendo uma 
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pactuação de natureza civil, daí por que o termo é resultado da abreviatura da pessoa jurídica. 

A “pejotização” consiste em transformar artificialmente um empregado em pessoa jurídica.10 

Portanto, a “pejotização” é comumente tratada, sobretudo pelos juristas do direito do 

trabalho, com o viés depreciativo da fraude, na medida em que esse fenômeno é visto como um 

desafogo dos encargos sociais e fiscais, bem como obrigações sociais próprias da relação de 

emprego, como horas extras, adicionais, normas convencionais de uma categoria. 

A empregabilidade do referido termo não poderia ter uma conotação diversa 

(negativa), dado que ele sinaliza a ocorrência de uma contratação que se daria usualmente na 

pessoa física, por uma relação de trabalho intermediada por uma pessoa jurídica, sendo certo 

que, não raras vezes, é feita confusão do fenômeno “pejotização” com o de terceirização. 

A terceirização se verifica quando há uma prestação de serviços por pessoas alheias 

aos quadros funcionais de uma empresa tomadora de serviços, mediante a transferência feita 

pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive de sua atividade 

principal – também chamada de atividade-fim – à pessoa jurídica de direito privado prestadora 

de serviços que tenha capacidade econômica compatível com a sua execução, conceito que se 

extrai da inserção do artigo 4.º-A na Lei n.º 6.019/1974, pela Lei n.º 13.467/2017, a chamada 

Reforma Trabalhista. 

A relação passa a ser triangular ou trilateral, pois na terceirização o empregado da 

empresa prestadora oferta seus serviços ao tomador.11 

A diferença, assim, reside na circunstância de que, quando se utiliza o termo 

“pejotização”, se está a falar de uma escolha da tomadora de serviços de contratar uma pessoa 

jurídica para uma função que exige uma subordinação direta, pessoalidade, e não eventualidade 

dessa mesma prestação de serviços e que, normalmente, seria uma função a ser exercida por 

uma pessoa física diretamente contratada e registrada conforme a legislação protetiva. 

 

 

10  PORTO, Lorena Vasconcelos; VIEIRA, Paulo Joarês. A “pejotização” na reforma trabalhista e a violação às 

normas internacionais de proteção ao trabalho. Revista Eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª 

Região, Curitiba, ano VIII, n. 80, p. 54, jul. 2019.  

11  GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 10. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 

JusPodivm, 2018. p. 334. 
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Portanto, a terceirização engloba a chamada “pejotização” e, em alguns casos, é 

possível verificar o uso desse último termo para especificar também o fenômeno da 

terceirização. Logo, a par dessa possível confusão, a terceirização é mais abrangente, 

encampando múltiplas situações lícitas, como a terceirização no serviço público e no trabalho 

cooperado, ao passo que a “pejotização” tem em si impregnada a pecha de uma fraude, podendo 

ser utilizada para designar a contratação de uma ou mais pessoas físicas por meio de empresas 

individuais, como a MEI, EIRELI, ou de empresas plurindividuais, das quais aquelas pessoas 

fazem parte como empregados ou sócios. 

Sérgio Pinto Martins assevera que a legislação trabalhista tutela a pessoa física do 

trabalhador e que a inexistência de trabalho por pessoa física implica a descaracterização da 

relação de emprego por ausência de um de seus elementos fático-jurídicos, conceituados nos 

artigos 2.º e 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), afastando a proteção conferida 

pela legislação trabalhista e remetendo à regulação da relação ao campo do direito civil.12 

A “pejotização” seria uma forma artificiosa de obter serviços intelectuais e 

especializados que deveriam ser prestados em caráter personalíssimo, com a substituição do 

contrato de trabalho usual para um ajuste com uma pessoa jurídica, geralmente motivado pela 

redução do custo tributário e administrativo/operacional das exigências trabalhistas. 

A empresa que contrata um trabalhador “pejota” deixa de utilizar uma relação de 

trabalho para adotar uma relação comercial, reduzindo os custos com suas operações, já que a 

contratação é deslocada do setor de recursos humanos para o setor de compras da empresa. Por 

conseguinte, a empresa contratante: (i) não arcará com o pagamento dos encargos trabalhistas 

e fiscais, podendo usufruir de uma carga tributária reduzida; (ii) passa a contar com uma 

prestação de serviço ininterrupta pelos doze meses do ano, uma vez que suprimido o direito ao 

gozo de férias; (iii) estará liberada do pagamento da contribuição de 20% para o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a folha e da contribuição para o Sistema “S” sobre o 

prestador de serviços e seguro de acidente de trabalho; (iv) não precisará pagar a alíquota de 

8% referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nem a indenização de 40% 

sobre o total dos valores depositados em caso de rescisão contratual; (v) estará livre do aviso 

 

 

12  MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 148. 
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prévio proporcional ao tempo de serviço; e (vi) como não há pagamento de salário, não estará 

obrigada a efetuar o reajuste salarial na data-base. 

Todavia, nem sempre quando o contribuinte empregador se utiliza da denominada 

“pejotização” está investido do viés de escamotear uma relação de emprego. A evolução da 

legislação e a atenuação do núcleo rígido dos direitos sociais constitucionalmente previstos, 

além da relativização de certos pilares próprios do direito do trabalho – estamos falando de 

flexibilização –, a exemplo da regra da prevalência do acordado sobre o legislado, já constituem 

um norte para uma visão menos estratificada dos conceitos de relação de emprego, alinhada 

com a evolução tecnológica e as novas tendências nas relações de trabalho.13 

Dessarte, é preciso que se estabeleçam alguns parâmetros, pelos quais haverá maior 

segurança para os contribuintes, e, na maioria das vezes, a contratação de pessoa jurídica é 

contemporânea à criação da própria pessoa jurídica contratada, não raramente precedida de 

coação moral, embora não irresistível, diga-se de passagem, para que ocorra a instituição de 

uma pessoa jurídica. Esse é apenas um dos aspectos que deverão ser sopesados pela 

Administração Tributária e pelo Judiciário no intuito de dirimir controvérsias que envolvam 

tais situações. 

Certo é que o fenômeno da “pejotização” é extremamente relevante para o direito 

tributário do ponto de vista da arrecadação, tendo levado a autuações vultosas de empresas que 

se valem dessa prática, com potencial distorção na tributação da renda e impacto atuarial do 

chamado Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

1.3 Aspectos materiais da legislação trabalhista, previdenciária e tributária 

A Constituição de 1988 veio à tona em um contexto de reabertura democrática no País 

e de especial valorização do conteúdo prescritivo dos princípios fundamentais, entre os quais 

os chamados direitos sociais. Reforçou, assim e sobremaneira, os conceitos ortodoxos do direito 

do trabalho, como se depreende da conceituação de Otávio Bueno Magano ao direito do 

 

 

13  BARBOSA, Attila Magno Silva; ORBEM, Juliani Veronezi. Debatendo a delinquência patronal através da 

“pejotização” como ilícito trabalhista e penal. Revista Direito e Justiça – Reflexões Sociojurídicas, ano XVI, 

n. 26, p. 100-118, abr. 2016. 
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trabalho como “conjunto de princípios, normas e instituições, aplicáveis à relação de trabalho 

e situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria da condição social do trabalhador, através 

de medidas protetoras e da modificação das estruturas sociais”.14 

Do enfoque estritamente subjetivista de outrora se passou a um aspecto mais objetivo, 

com ênfase no conteúdo das relações jurídicas de prestação empregatícia do trabalho e, por 

conseguinte, abriu espaço para que novas formas de relação de trabalho, em um mundo 

globalizado e em constante mutação, pudessem ganhar corpo e proteção legislativa. 

O direito do trabalho e seus princípios, portanto, não alcançariam situações de 

empreitada, de mandato, de prestação de serviços esporádicos, do trabalho autônomo, entre 

outras situações. 

No decorrer dos anos, o que se assistia era um embate entre a contratação formal com 

estabelecimento do vínculo empregatício e a prestação de serviços, mesmo habituais e pessoais, 

pendendo muito mais para a caracterização da primeira hipótese, diante da rigidez legislativa e 

da prevalência dos princípios informadores do direito do trabalho, apesar da pujante discussão 

em torno da flexibilização das regras trabalhistas. 

Não é objeto do presente trabalho discutir o eventual choque da terceirização e da 

“pejotização” com a estrutura teórica e normativa do direito do trabalho, mas, sim, analisar, à 

luz do novo arcabouço normativo e das tendências jurisprudenciais, a coerência e a 

conformidade das autuações fiscais que descaracterizam contratos de prestações de serviços 

sob o pálio do novo ordenamento. 

E, para isso, é necessário pontuar que, desde 2005, com a edição da Lei n.º 

11.196/2005, temos verificado uma guinada na maneira como a legislação tem se comportado, 

muito mais permissiva da exploração da prestação de serviços que da forma usual da relação 

de emprego, seja pela tentativa de melhoria de renda e mitigação dos índices de desemprego, 

seja pela necessidade quantitativa e não qualitativa de maior arrecadação, sobretudo 

previdenciária, para fazer frente à crescente expectativa de assistência social, como também do 

déficit previdenciário. 

 

 

14  MAGANO, Octávio Bueno. Manual de direito do trabalho. Parte geral. 4. ed. São Paulo: LTr, 1991. p. 59. 
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A partir da previsão do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005,15 seja esse dispositivo 

considerado ou não um jabuti,16 inaugurou-se uma nova tendência: a de permitir que a prestação 

de serviços fosse feita sem a formalização do vínculo de emprego, afastando, aprioristicamente, 

para efeitos fiscais e previdenciários, o trabalho realizado sob o pálio deste dispositivo. 

Afinal, conforme o ensinamento de Marco Aurélio Greco, as garantias constitucionais 

traçadas na Constituição Federal, em especial do artigo 150 (limitações constitucionais ao poder 

de tributar, dentre as quais o princípio da legalidade), operam como “direitos oponíveis ao 

Fisco, invocáveis em qualquer situação, inclusive processos administrativos ou judiciais 

instaurados ou mesmo no plano da ação administrativa de fiscalizar e controlar a conduta do 

contribuinte ou de terceiros”.17 

O CARF no julgamento do Processo n.º 11516.000152/2004-51, caso que envolvia o 

ex-tenista Gustavo Guerten e que tratava da constituição de uma pessoa jurídica criada 

exclusivamente para comercialização dos desdobramentos patrimoniais do direito de imagem 

do tenista, reafirmou posição já manifestada em outras decisões,18 em voto vencedor da 

Conselheira Maria Helena Costa Cardozo, de que não se pode pretender a aplicação retroativa 

do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, pois o “dispositivo introduz no sistema, na forma de 

ficção jurídica, regime jurídico contemplando situação que anteriormente não era permitida”.19 

Em 2016, mesmo antes da reforma trabalhista, outra modificação que seguia uma 

tendência de afastamento do vínculo formal de emprego se deu com a Lei n.º 13.352/2016 que 

 

 

15  BRASIL. Lei n.º 11.196/2005. Lei do Bem. “Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de 

serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, 

com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, 

quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da 

observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”  

16  Jabuti (gíria e direito): no processo legislativo, emenda parlamentar que insere texto estranho ao tema principal. 

Disponível em: https://pt.wiktionary.org/wiki/jabuti. 

17  GRECO, Marco Aurélio. Comentário ao artigo 150. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo Wolfgang; 

STRECK, Lenio Luiz; MENDES, Gilmar Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. p. 1744.  

18  BRASIL. CARF. Processo n.º 15586.000739/2007-30, Acórdão n.º 2402-001.822, julgado em 27.07.2011, 

Processo n.º 12259.000191/2009-11; Acórdão n.º 2301-003.921, 1.ª Turma da 3.ª Câmara da Segunda Seção 

de Julgamento. Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/ 

listaJurisprudenciaCarf.jsf. 2.ª Turma, 4.ª Câmara da Segunda Seção de Julgamento. 

19  BRASIL. CARF. Processo n.º 11516.000152/2004-51, Acórdão n.º 9202-004.548, julgado pela 2.ª Turma da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais. Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ 

ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf. 
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acresceu dispositivos à Lei n.º 12.592/2012, permitindo que aqueles que exercem as funções de 

cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador o façam através 

de contratos de parceria, por escrito, sem relação de emprego ou de sociedade com o salão 

parceiro enquanto perdurar a relação de parceria. 

Para dar um exemplo da visão e dos fortes conceitos arraigados na Justiça do Trabalho, 

mesmo com a previsão legal da relação de parceria de que trata a Lei n.º 13.352/2016 (que 

surgiu da evolução jurisprudencial sobre o tema dos cabelereiros, manicures e esteticistas em 

salões de beleza), a legislação foi por alguns fortemente criticada20 e, em certos casos, 

considerada até mesmo inconstitucional. 

Mas, note-se que, ao contrário da previsão do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005 (que 

abordou, genericamente, serviços intelectuais), no caso da Lei n.º 13.352/2016, foram 

destacadas categorias e a atividade específica de salões de beleza. Tal permissivo se constitui, 

portanto, em um óbice quase que intransponível para que a Receita Federal do Brasil (RFB), 

nessa atividade, autue por fraude ou simulação por entender presente a subordinação, 

compreendendo que tamanha subjetividade em confronto com as disposições da Lei n.º 

13.352/2016 é praticamente impossível de restar configurada. 

1.4 Trabalho intelectual de que trata a Lei n.º 11.196/2005 

Em 2005, sobreveio alteração legislativa que alguns dizem que foi objeto de lobby por 

parte do ramo de comunicação, consistente na possibilidade de que a prestação de serviços, 

qualificados como intelectuais por pessoa jurídica, serviços esses inclusive de natureza 

científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não e com ou sem a designação de 

obrigações a sócios ou empregados de sociedade prestadora de serviços, se sujeitem, para fins 

tributários, unicamente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da aplicação do 

instituto disregard of legal entity em caso de abuso da personalidade jurídica. 

 

 

20  SANTOS, Andréa Dantas. Pejotização e fraude nas relações de emprego: análise dos efeitos trabalhistas e 

fiscais-tributários (o caso dos salões de beleza). Revista LTr, v. 83, p. 213-214, fev. 2019. 



25 

 

O teor desta alteração legislativa, plasmada no artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, 

originada a partir da aprovação a MP 252/2005, chamada de Medida Provisória do Bem, está 

assim gizado: 

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços 

intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter 

personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a 

sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta 

realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, 

sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei n.º 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 – Código Civil.  

A lei trouxe expressiva vantagem aos que, estabelecidos sob a forma de pessoa 

jurídica, prestem serviços de natureza personalíssima, pois sobre os rendimentos de pessoas 

físicas incide imposto de renda à alíquota de até 27,5%, em comparação às pessoas jurídicas 

que têm a faculdade legal de apuração do imposto sobre o regime do lucro presumido ou do 

sistema SIMPLES. Além disso, há a possibilidade de se enquadrarem como 

microempreendedores individuais, tudo a depender do faturamento, obtendo-se uma 

significativa redução da carga tributária global incidente sobre esses serviços. 

Se é certo que a lei traz em si uma nítida intenção do legislador em conferir maior 

segurança jurídica, é certo, por outro lado, que a Receita Federal do Brasil e o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais não têm aplicado, de forma indistinta, as premissas 

constantes do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, pugnando pela manutenção de autuações, 

especialmente em casos que envolvem serviços artísticos, entendendo que tais serviços 

deveriam estar sujeitos às alíquotas próprias das pessoas físicas. 

Convém assinalar que o artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005 derroga a previsão contida 

no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil (CC),21 viabilizando que os serviços de 

natureza personalíssima sejam estendidos às pessoas jurídicas, sem, contudo, encerrar as 

discussões a respeito da caracterização das relações de emprego. 

 

 

21  “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços.  

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 

literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 

constituir elemento de empresa.”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art50
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Dessarte, o artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, ao prever a possibilidade de imputação 

de rendimentos às pessoas físicas apenas como resultado da desconsideração da personalidade 

jurídica do artigo 50 do CC, esclarece definitivamente que nenhum procedimento pode 

prescindir dos critérios entabulados nessa disposição do Código Civil de 2002 ou em hipóteses 

de simulação. 

No entanto, a toda evidência, a desconsideração da personalidade jurídica tratada no 

artigo 50 do CC, em matéria tributária, é admitida excepcionalmente, desde que provada a 

simulação ou o abuso de direito, comportamentos considerados fraudulentos. 

Sob o pretexto de estarem as autoridades judiciais e administrativas desconsiderando 

essa opção do legislador, a Confederação Nacional da Comunicação Social (CNCOM), 

entidade sindical de grau superior, ingressou com Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC) n.º 66 perante o STF e aguarda a declaração de efeitos vinculantes do artigo 129 da Lei 

n.º 11.196/2005, pois, segundo a entidade, a desconsideração de tal dispositivo tem o propósito 

de aplicação de um regime fiscal e previdenciário mais gravoso. 

Entendemos que o julgamento dessa ADC n.º 66 poderá se transformar em um marco 

divisor para as hipóteses de constituição de pessoas jurídicas e prestação de serviços intelectuais 

e artísticos, o que obviamente incluirá repórteres, âncoras de jornal, apresentadores e poderá 

refletir em outras profissões e funções, como redatores e criadores de mídia no ramo da 

publicidade e jornalistas especializados, como correspondentes internacionais, técnicos de 

futebol, entre outros. 

Tudo dependerá, evidentemente, de eventual modulação ou redução de texto e 

interpretação conforme aquela que o STF dará à matéria, pois a expressão “prestação de 

serviços intelectuais” é muitíssimo abrangente, que encampa todos os bacharéis, tecnólogos e 

funções mais especializadas. 

Nesse sentido, porém, mesmo que julgada procedente a ADC n.º 66, a RFB ainda 

poderá proceder à autuação quanto à não retenção e recolhimento de contribuições 

previdenciárias e desconsiderar, com base no artigo 116, parágrafo único, do CTN, as 

contratações de pessoas jurídicas que prestam serviços em caráter personalíssimo, diante de 

dissimulação de um efetivo contrato empregatício. 
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O que será sopesado para uma eventual anulação da autuação fiscal é o cotejo de todos 

os elementos mínimos motivadores estampados no auto de infração, pois a manutenção do texto 

do artigo 129 da Lei n.º 11.129/2005 não inibe o Executivo, tampouco o Judiciário, de declarar 

a fraude, quando existente. 

Todavia, tal como afirma Luciano Amaro, 

[...] a lei funciona para a administração tanto em sentido positivo, 

predeterminando (positivamente) o conteúdo da atuação administrativa, isto 

é, delimitando aquilo que ela deve fazer (comandos), quanto em sentido 

negativo, circunscrevendo (negativamente) determinados limites para a 

atuação administrativa, isto é, delimitando aquilo que ela não pode fazer 

(vedações).22 

Assim, ficariam afastadas as autuações genéricas, pois a legalidade tributária, nesse 

aspecto, opera como mecanismo orientador da liberdade de escolha na contratação e formatação 

dos negócios. 

Portanto, apenas casos com provas bastante contundentes, que tenham o fito de 

dissimulação, por exemplo, transformar uma situação de vínculo formal imediatamente em 

contratação de pessoa jurídica acobertada pela referida previsão legislativa pós-decisão de 

procedência do STF, é que poderão ensejar a autuação do Fisco. 

Se estivermos tratando de um caso gritante em que houver desobediência quanto à 

previsão constante do artigo 5.º-C da Lei n.º 13.467/2017, o qual estipulou uma quarentena de 

dezoito meses para que possa figurar como contratada a pessoa jurídica, cujos sócios ou titulares 

tenham prestado serviços na qualidade de empregado, a autuação deverá ser irremediavelmente 

mantida, pois se trata de uma presunção legal estabelecida em norma geral. 

A interpretação sistêmica, assim, nas hipóteses de contratação com base no artigo 129 

da Lei n.º 11.196/2005, enfraquece a atividade do Fisco na desconsideração da pessoa jurídica 

com os parâmetros atuais, mesmo que existente a subordinação que, à míngua do caráter 

extremamente subjetivo da interpretação desse elemento contratual, sempre ocorrerá, em pouca 

ou maior intensidade, devendo a RFB ser bastante criteriosa na motivação dos elementos 

encobertos pela fraude. 

 

 

22  AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 133-134.  
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1.5  O autônomo na nova redação do artigo 442-B da CLT 

A nova redação do artigo 442-B da CLT criou a figura do chamado autônomo 

permanente, estando assim estatuído: 

A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, 

com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de 

empregado prevista no art. 3.º desta consolidação (art. 442-B, incluído pela 

Lei 13.467/2017). 

A retirada do caráter de habitualidade é a pedra de toque dessa alteração, pois, 

historicamente, o autônomo era considerado aquele trabalhador que presta serviços habituais, 

como o pintor de uma casa, a diarista etc. 

As críticas mais veementes a esse dispositivo dizem respeito a uma eventual tentativa 

do legislador de estabelecer uma presunção juris et de jure de descaracterização da relação de 

emprego na hipótese de cumprimento de formalidades legais, além de relativizar os 

pressupostos da exclusividade e habitualidade como elementos intrínsecos a essa. 

Entretanto, diante de uma interpretação orgânica do dispositivo, sistematicamente 

abordado com relação ao estatuto consolidado, este não tem o condão de impedir o 

reconhecimento de uma relação de emprego quando presentes os requisitos constantes dos 

artigos 2.º e 3.º da CLT e configurado o desvirtuamento do trabalho autônomo de que trata o 

artigo 9.º do mesmo Codex. 

Aliás, essa interpretação foi consagrada na 2.ª Jornada de Direito Material e 

Processual do Trabalho da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ocorrida em 

outubro de 2017 em Brasília-DF, com o seguinte teor aprovado em seu Enunciado n.º 1: 

Tema 4: Trabalhador autônomo exclusivo 

Enunciado 1 

Ementa: 

TRABALHADOR AUTÔNOMO EXCLUSIVO. RECONHECIMENTO DA 

RELAÇÃO DE EMPREGO. A norma do artigo 442-B da CLT não impede o 

reconhecimento da relação de emprego, quando presentes os requisitos 

previstos nos artigos 2.º e 3.º da CLT e configurado o desvirtuamento do 

trabalho autônomo. O dispositivo inviabiliza apenas a presunção de vínculo 

empregatício com base unicamente nos elementos trabalho exclusivo e de 

forma continuada, os quais representam forte indício de fraude à relação de 

emprego e devem ser avaliados no conjunto da prova e à luz do artigo 9.º da 

CLT. O verdadeiro autônomo desenvolve atividade por conta própria, não por 
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conta alheia, assumindo os riscos inerentes à sua organização, não se 

submetendo à direção ou poder disciplinar do contratante. 

A interpretação do órgão de classe dos juízes trabalhistas tem como pano de fundo 

essencial o tão propalado princípio da primazia da realidade que, não raras vezes, se verifica 

indicado como fundamento em decisões administrativas no âmbito do CARF. 

Portanto, a partir do conceito de que o direito de acesso aos tribunais já foi considerado 

como concretização do princípio estruturante do estado de direito,23 não nos parece que seja 

essa a interpretação literal fatalista do artigo 442-B da CLT que vai prevalecer quando o 

trabalhador bater à porta do Judiciário Especializado. 

Não se trata nem mesmo de hipótese de inconstitucionalidade do referido dispositivo, 

mas sim de ilegalidade de decisões que deixam de analisar todo um contexto fático a partir do 

panorama probatório que se apresenta e que eventualmente indiquem o mencionado dispositivo 

como impeditivo de buscar a atenção ao princípio da primazia da realidade. 

Todavia, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, é inegável que a alteração 

do dispositivo consolidado, que trata justamente do trabalho autônomo, reforça, em tese, o 

conteúdo do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, porquanto em ambos o caráter da pessoalidade, 

um dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, está atenuado, e o primeiro fala 

em “com ou sem exclusividade” e o segundo, editado há quinze anos, menciona “em caráter 

personalíssimo ou não”. 

No plano tributário, acredita-se que situações muito gritantes, de altos salários desses 

autônomos habituais, com forte presença de subordinação, continuarão a ensejar autuações 

quanto ao não recolhimento de contribuições previdenciárias, com base em desconsideração da 

pessoa jurídica e aplicação do artigo 116, parágrafo único, do CTN. 

Assim, a presença de subordinação continuará sendo a fundamentação expoente que 

a RFB ainda utilizará na manutenção dos autos de infração, a fim de caracterizar a simulação 

ou fraude. 

 

 

23  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 

p. 491. 
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1.6  Terceirização ampla após a reforma trabalhista. O que o STF decidiu a respeito? 

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324/DF, apregoado com o Recurso 

Extraordinário (RE) n.º 958.252/DF, o STF, balizado nos princípios constitucionais da livre-

iniciativa e da livre concorrência, definiu a tese de licitude da terceirização de toda e qualquer 

atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o 

empregado da contratada, respondendo subsidiariamente a contratante pelo descumprimento de 

normas trabalhistas e previdenciárias. 

O STF, assim, manifestou a licitude da terceirização e propalou seu entendimento com 

base em supostas relações de terceirização de atividades em que há uma empresa de colocação 

de mão de obra à disposição do tomador, não fazendo menção alguma à “pejotização”, ou seja, 

à terceirização cujas atividades são exercidas pelos sócios ou representante da pessoa jurídica 

contratada. 

Esse julgamento, ocorrido em agosto de 2018, não abordou os aspectos concernentes 

à fraude, ou seja, a caracterização da “pejotização”, em que os sócios da empresa contratada 

são os prestadores da atividade contratada e será necessário que o auditor fiscal da Receita seja 

ainda mais criterioso e assinale, com muita propriedade, no auto de infração os indícios e as 

características que apontam a existência de fraude em uma “pejotização”, de uma burla à 

legislação, indicando precisamente os elementos convergentes à presença de uma subordinação. 

A decisão do STF tomada na ADPF n.º 324, assim, não interferiu no panorama 

existente acerca da “pejotização”, mas contribuiu para inumar qualquer argumento, já existente 

em algumas autuações, de impossibilidade de contratação de prestadores de serviços em 

atividade-fim. Logo, esse fundamento está definitivamente soterrado. 

A presunção relativa de uma contratação por pessoa jurídica para prestação de 

serviços intelectuais é de legalidade e isso se deu após a edição do artigo 129 da Lei n.º 

11.196/2005, salvo prova em contrário, que deverá, em uma autuação administrativa do Fisco, 

conter elementos mais contundentes acerca do principal requisito do artigo 3.º da CLT – a 

subordinação, na medida em que veremos que a habitualidade e a pessoalidade não são 

suficientes, de per si, para justificar a descaracterização da pessoa jurídica. 
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Mesmo que haja uma organização e controle das atividades do empregado, fatores 

que, em tese, poderiam sugerir a ocorrência de uma “pejotização” – transferência ilícita das 

atividades –, após o julgamento do STF, o caráter de ilicitude dessa “pejotização” somente virá 

à tona, possibilitando autuação fiscal, quando o contribuinte operar uma fraude na contratação 

de uma pessoa física com uma roupagem camuflada, escamoteada em pessoa jurídica. 

Vale dizer, portanto, que, após o julgamento do STF e a edição de novas normas 

acerca da matéria, somente haverá uma fácil detecção de “pejotização” capaz de levar a uma 

autuação fiscal, na hipótese de o empregador, no ato da contratação, exigir que o trabalhador 

constitua uma pessoa jurídica, como indispensável requisito para sua admissão. 

Outrossim, quando a empresa cobra o empregado para constituir pessoa jurídica, sob 

ameaça de solução de continuidade dos serviços, havendo, nessa hipótese, transmudação do 

regime de emprego formal para uma contratação cível, ou mesmo quando opera nítido 

constrangimento à celebração da contratação, havendo coação para uma aceitação do ajuste 

contratual imposto – todas as hipóteses são de evidente fraude. 

Afora essas situações, terá a Receita Federal que ser bastante auspiciosa na colheita e 

exposição de elementos que possam caracterizar uma fraude, simulação ou abuso de direito, 

pormenorizando as provas da efetiva subordinação. 

1.7  O panorama legislativo atual favorece o incremento da pejotização? A Lei n.º 

13.429/2017 

A Lei n.º 13.429/2017 trouxe algumas modificações à lei do trabalho temporário – Lei 

n.º 6.019/1974 –, dispondo sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a 

terceiros, aperfeiçoou o conceito de empresa prestadora de serviços e estatuiu que, sem 

possibilidade de reconhecimento de vínculo, pode ela prestar serviços até mesmo em atividades 

finalísticas da tomadora. 
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Assim, a Lei n.º 6.019/1974 passou a reger as relações trabalhistas na empresa de 

trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de 

serviços e contratante.24 

No entanto, além desse alargamento de espectro de abrangência, estabeleceu o artigo 

2.º, § 2.º, não configurar vínculo de emprego entre os trabalhadores, ou sócios das empresas 

prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo e a empresa contratante, para prestação 

de serviços determinados e específicos. 

Tal como asseverado no ponto anterior, a decisão do STF na ADPF n.º 324 sinalizou, 

já no ementário da longa decisão de 349 páginas, que o direito do trabalho e o sistema sindical 

precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade e que a Carta 

Política não veda a terceirização, cujo conceito, vimos anteriormente, consiste na transferência 

de parte da atividade de uma empresa para outra, contratada para fins de eficiência, 

especialização da atividade ou qualquer outro interesse empresarial. 

A decisão do STF serviu, portanto, como um referendo às Leis n.º 11.442/2017 e n.º 

13.429/2017, que previram a terceirização de forma explícita e, mais do que isso, tais diplomas 

tiveram um alcance ainda mais longínquo, modificando o paradigma então existente das 

relações de trabalho ao mitigar a possibilidade de que tais contratações de serviços poderão ser 

objetivamente consideradas como fraude. 

A Lei n.º 11.442/2017, em seu artigo 5.º, determinou que as relações decorrentes do 

contrato estabelecido entre o transportador autônomo de cargas e seu auxiliar ou entre o 

transportador autônomo e o embarcador não caracterizarão vínculo de emprego e as relações 

derivadas do contrato de transporte de cargas são sempre de natureza comercial, não ensejando, 

em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego, inclusive submetendo à Justiça 

Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. 

O diploma legal supracitado, o qual regula a atividade do transportador autônomo de 

carga, como pessoa física, está em consonância com a nova redação do artigo 442-B da CLT, 

 

 

24  GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 10. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 

JusPodivm, 2018. p. 336. 
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que assevera que, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma 

contínua ou não, fica afastada a qualidade de empregado prevista no artigo 3.º da Consolidação. 

Logo, houve uma guinada na visão do legislador ao criar para a terceirização e até 

mesmo para a “pejotização”, em determinadas circunstâncias, uma presunção favorável juris 

tantum de legalidade, reforçando a permissão de sua ocorrência, desde que não haja o 

locupletamento dessa faculdade por parte do empregador, transmudando uma situação de 

relação de emprego em “terceirizável”. 

O artigo 5.º-C da Lei n.º 6.019/1974, incluído pela Lei da Reforma Trabalhista – Lei 

n.º 13.467/2017 –, expressamente previu não poder figurar como contratada a pessoa jurídica 

cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante 

como empregado ou mesmo sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios 

forem aposentados. Foi imposta pela lei somente essa restrição, criando um ambiente de 

salvaguarda para os tomadores de serviços acerca da contratação por pessoa jurídica para 

atividades-fim, caso observada essa premissa legal. 

Assim, há um estímulo bastante acentuado para a terceirização ampla, para 

contratações antes consideradas atípicas, a partir do novo arcabouço legislativo. A 

jurisprudência que vem se formando no STF a respeito do tema, especialmente no julgamento 

da ADPF n.º 324, bem como em outros julgamentos, reforça, sobremaneira, essa visão 

vanguardista das relações de trabalho imprimida pela legislação, como a ADC n.º 26/DF, acerca 

da Lei de Concessões, bem como da Lei de Telecomunicações e da Terceirização dos Serviços 

de Call Center (ARE 791.932/DF, DJe 06.03.2019). 

Portanto, a legalização da terceirização, de forma irrestrita, também nas atividades-

fim de empresas, como decidiu o STF, somado ao fato de que poderá este decidir na ADC n.º 

66/DF favoravelmente à permissão da “pejotização” de que tratam o artigo 129 da Lei n.º 

11.196/2005 e as disposições contidas nas Leis n.º 13.429/2017 e n.º 13.467/2017, são 

circunstâncias com o potencial de incrementar o processo de “pejotização” que já se vinha 

desenhando a partir do início da década de 1990. 

A tendência é de uma maior abertura de possibilidade de atuações das partes 

envolvidas nos processos de terceirização, mas o abuso de forma e a busca desenfreada pelo 

propósito negocial único de economia de tributos farão exsurgir hipóteses de verdadeira 

“pejotização”, podendo-se invocar as teorias antielisivas que surgiram nos Estados Unidos, 
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como a teoria do propósito negocial e a teoria da substância sob a forma para declaração de 

nulidade dos ajustes, também à luz do artigo 9.º da CLT. 

Pari passu essa tendência atual, permissiva das relações de prestação de serviços sem 

vínculo empregatício formal, sobretudo nas atividades-fim da empresa, bem menos engessada 

como nos tempos pretéritos em que se exigia a formalização de vínculos, a RFB terá um 

trabalho hercúleo na fundamentação das autuações em que procede a desconsideração 

administrativa da pessoa jurídica, sob pena de ter revistos e anulados, nos recursos 

administrativos ou no âmbito judicial, seus autos de infração a respeito da matéria. 
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2 IMPACTOS TRIBUTÁRIOS DO FENÔMENO DA PEJOTIZAÇÃO 

Apenas em 2016 o tema da pejotização chegou a ser analisado pela Câmara Superior 

de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos Autos de n.º 

10680.722450/2010-89, resultando na condenação da empresa ao recolhimento da contribuição 

previdenciária de profissionais contratados como pessoa jurídica.25 

Do Acórdão n.º 9202-004.640, de 25 de novembro de 2016, proferido pela Câmara 

Superior de Recursos Fiscais (CSRF), é possível observar que a esfera administrativa se julga 

competente para desconsiderar um contrato civil entre pessoas jurídicas, declarando a 

existência de vínculo de emprego para efeitos previdenciários.26 

Assim, cabe o exame das razões que justificam o tratamento dado pelo colegiado à 

matéria, verificando-se a dimensão desse entendimento. O caso chegou à Câmara Superior após 

o CARF ter julgado o recurso voluntário interposto pelo contribuinte da decisão de procedência 

do lançamento das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre os salários dos 

profissionais contratados por acordos de parceria, pela Delegacia da Receita Federal. 

No entendimento expresso no Acórdão n.º 2302-003.344, de 9 de setembro de 2014, 

os atos e negócios jurídicos podem ser desconsiderados pela autoridade administrativa quando 

for verificada a dissimulação do fator gerador do tributo, considerando, portanto, a realidade do 

contexto fático sobre a forma.27 

Entendeu-se, outrossim, que o segurado empregado é o prestador de serviço para uma 

empresa, não eventual, sob subordinação e remuneração, conforme artigo 12, I, “a”, da Lei n.º 

 

 

25  BRASIL. CARF. Processo Principal n.º 10680.722450/2010-89. Disponível em: https://carf.fazenda.gov. 

br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf. 

26  BRASIL. CARF/CSRF. Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão n.º 9202-004.640, Processo Principal n.º 

10680.722450/2010-89, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, data da sessão: 25.11.2016, 2.ª 

Turma. Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/ 

listaJurisprudencia.jsf. 

27  BRASIL. CARF. Recurso Voluntário: Acórdão n.º 2302-003.344, Processo Principal n.º 10680.722450/2010-

89, Relator Arlindo da Costa e Silva, data da sessão: 09.09.2014, 2.ª TO/3.ª Câmara/2.ª SEJUL/CARF/MF/DF. 

Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/Consultar 

Jurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf.  
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8.212/1991. Logo, a presença desses elementos configuradores do vínculo de emprego implica 

a incidência das normas tributárias previstas na Lei n.º 8.212/1991. 

A adoção da prática da “pejotização” em larga escala causou um enorme impacto, 

sobretudo na arrecadação previdenciária e na apuração do Imposto de Renda sobre aqueles 

rendimentos que seriam auferidos pela pessoa física, à luz do artigo 195 da Constituição Federal 

(CF), que trata do financiamento da Seguridade Social, dispositivo em que também estão 

estatuídos os atores que a financiam. 

A RFB divulgou o seu Plano Anual de Fiscalização28 para 2017 contemplando as áreas 

de atenção, entre as quais, no subitem 5.6 do item 5 (Principais operações que serão objeto de 

fiscalização em 2017), estão as relativas ao combate aos indícios de interposição fraudulenta de 

pessoa jurídica com o único propósito de reduzir a tributação por profissionais que prestam 

serviços a outras pessoas jurídicas, sob a égide do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, o que não 

se viu repetido, expressamente, nos Planos Anuais de 2018 e 2019 (2020 ainda não foi 

divulgado até o presente momento). Isso já se constitui em uma prova capaz de demonstrar a 

enorme preocupação da Receita com esses mecanismos que, de fato, promovem o deslocamento 

da base tributária para uma incidência menos gravosa. 

O chamado tax gap – gatilho tributário, ou seja, aquilo que se deixa de arrecadar em 

função da adoção de mecanismos como o da “pejotização” – é algo que merece ser estudado e 

revelado para a sociedade, dada sua importância, não havendo um estudo específico sobre esse 

tema do ponto de vista atuarial. 

Entretanto, se considerarmos os dados das principais fontes de financiamento da 

Seguridade Social de 2015,29 veremos que as receitas de contribuições sociais corresponderam 

a R$ 671,4 bilhões (englobando Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 

COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – CSLL, Programa de 

Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e 

receitas previdenciárias). 

 

 

28  Disponível em: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/auditoria-fiscal. 

29  Disponível no sítio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP): 

www.anfip.org.br. 
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Ocorre que a receita previdenciária somou, em 2015, R$ 352,6 bilhões, constituindo-

se a principal fonte de arrecadação para a Seguridade Social e que, seguramente, poderá ser 

afetada pela reforma trabalhista, uma vez que seu incremento, de certa forma, depende também 

da pujança e do revigoramento do mercado formal. 

Consoante estudo30 publicado que analisou os dados dos Balancetes Analíticos de 

Receitas e Despesas da Previdência, elaborado pela Coordenação-Geral de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade do INSS, as receitas de contribuições arrecadadas diretamente pela 

Previdência Social, originárias das contribuições das empresas, empregadores domésticos, 

segurados e contribuintes individuais somaram 319,7 bilhões de reais e responderam por 97,3% 

do total de receitas correntes da Previdência Social. 

Uma análise mais detida deste estudo concluiu que a principal fonte de receita advinda 

das contribuições previdenciárias são aquelas relacionadas ao mercado formal de trabalho. E o 

SIMPLES Nacional correspondeu, em 2015, praticamente à metade dos recursos arrecadados 

com os assalariados, embora venha crescendo ano a ano. 

Todavia, a ampliação das faixas de faturamento para as empresas optarem pelo 

SIMPLES, hodiernamente estabelecida em R$ 4,8 milhões por ano, pode mitigar os efeitos de 

uma possível compensação da receita oriunda do SIMPLES com o trabalho assalariado. 

Isso porque o que se tem visto é que, de 2008 a 2015, a contribuição patronal das 

empresas não optantes pelo SIMPLES caiu de 40,3% do total das receitas para 34,4% em 2015. 

Por outro lado, a possibilidade de terceirização e de “pejotização” pode estimular a criação de 

novos empreendedores, individuais ou não, optantes pelo SIMPLES e autônomos, que trarão, 

em valores proporcionalmente menores, porém mais disseminados, aportes para a Previdência 

Social. 

 

 

30  WELLE, Arthur et al. Os impactos da pejotização e da formalização no financiamento da previdência social: 

uma simulação pautada pela Reforma Trabalhista. Revista Eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 

9.ª Região, Curitiba, ano VIII, n. 80, p. 135-137, jul. 2019. 
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Conforme o estudo citado, as contribuições individuais,31 facultativas e especiais, 

mesmo inferiores em comparação com as demais contribuições, merecem atenção, dada sua 

trajetória de crescimento ao longo do período analisado, de 2008 a 2015. 

E, em uma simulação feita com base nas contribuições previdenciárias de segurados 

empregados de 2015, o estudo conclui que cada trabalhador que deixa um emprego com carteira 

assinada e passa do RGPS para o SIMPLES/MEI, a Previdência Social deixa de arrecadar, por 

ano, em média, R$ 3.661,71.32 

Entretanto, com o estímulo dado à terceirização pelas alterações da Reforma 

Trabalhista, no tocante à formalização de um assalariado sem Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), que até então não contribuía com a Previdência, o estudo estima, 

ponderando pelas faixas de contribuição e pelos possíveis destinos dessa formalização, que isso 

resultaria em um acréscimo médio anual de R$ 2.219,86 na arrecadação previdenciária.33 

Esse impacto certamente ganhou uma dimensão mais alargada nos últimos anos, 

sobretudo diante do crescente enquadramento das empresas nos regimes do SIMPLES e do 

Lucro Resumido que têm tributação da renda muito diminuída em comparação com a tributação 

da pessoa física, pois, diante do reconhecimento do vínculo trabalhista e desconsiderada a 

personalidade jurídica da empresa constituída e contratada, além de todos os encargos 

trabalhistas (FGTS, 13.º salário, horas extras, seguro de acidente de trabalho, Grau de 

Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho – 

GILRAT,34 salário-educação e contribuições para o sistema “S”) e das contribuições 

previdenciárias sobre os pagamentos realizados pela tomadora do serviço, o Fisco apura a 

diferença entre o Imposto de Renda da pessoa jurídica e o incidente sobre a renda auferida pela 

pessoa física. 

 

 

31  “Aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 

relação de emprego; ou, aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica remunerada de natureza 

urbana ou rural, com fins lucrativos ou não.” Para este trabalho, importam essas hipóteses, alíneas “g” e “h” 

do art. 12, V, da Lei n.º 8.212/1991. 

32  Artigo citado, p. 143. 

33  Artigo citado, p. 146. 

34  Contribuição para a aposentadoria especial do segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física.  
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Ainda que o referido estudo não tenha considerado o aumento da arrecadação 

previdenciária do autônomo permanente, figura prevista no artigo 442-B da CLT e que levaria 

a uma arrecadação maior da contribuição previdenciária individual, o montante é bastante 

pequeno se comparado à contribuição dos segurados assalariados, na ordem, em 2015, de 

apenas 7% do volume total de arrecadação do trabalho formalizado. 

Logo, são relevantes os impactos tributários do fenômeno da “pejotização” e, 

conforme as simulações feitas no estudo citado, de fato é possível estimar que a tendência de 

disseminação do trabalho não celetista, pelo vínculo de prestação de serviços do empreendedor 

optante pelo SIMPLES ou MEI, vai prejudicar a arrecadação previdenciária. 

2.1  Possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias pagas pela contratante 

com relação aos “pejotizados” 

Desde o julgamento do famoso caso “Felipão”, envolvendo o ex-treinador da Seleção 

Brasileira, vem entendendo o CARF pelo aproveitamento na apuração de crédito tributário dos 

valores arrecadados sob o código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi 

desclassificada e convertida em rendimentos da pessoa física. 

Em outro precedente do CARF, no Acórdão n.º 9202-004.641 da Câmara Superior, 

definiu o órgão que as contribuições previdenciárias pagas pelas pessoas jurídicas referente aos 

seus sócios, cujas contribuições foram reclassificadas como relação de emprego, devem ser 

deduzidas dos valores lançados no auto de infração. 

Portanto, não apenas os valores lançados como IR da pessoa jurídica podem ser 

aproveitados para efeito de dedução com o IR de pessoa física, mas também eventuais 

contribuições previdenciárias de sócio(s) da pessoa jurídica atreladas ao negócio contratual 

desqualificado podem ser deduzidos com as contribuições previdenciárias de segurado, a partir 

da desqualificação pela Receita Federal. 
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2.2  Em matéria de compliance, quais os principais riscos da contratação de pessoas 

jurídicas em detrimento da relação de emprego? 

O risco da adoção de uma prática de “pejotização” que remeta a uma fraude ou 

simulação não é apenas da autuação fiscal, do processo administrativo tributário e da 

constituição do crédito tributário com relação às diferenças de imposto de renda e de 

contribuições previdenciárias. Isto porque há um risco considerável de repercussão penal, por 

sonegação fiscal previdenciária, por meio de representação fiscal para fins penais (RFFP). 

A RFFP, de acordo com o artigo 83 da Lei n.º 9.430/1996, somente pode ser remetida 

ao Ministério Público Federal depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre 

a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 

Isto porque o STF, no HC n.º 81.611/DF,35 da relatoria do Ministro Sepúlveda 

Pertence, estabeleceu que nos crimes tributários materiais a persecução penal somente pode 

acontecer após o fim da esfera administrativa tributária. 

E a Súmula Vinculante n.º 24 do STF,36 posteriormente ao julgamento supracitado, 

foi editada com o seguinte teor: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, 

previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do 

tributo”. 

No entanto, a inadimplência não constitui crime, e a conduta criminosa é a falta de 

declaração acompanhada do não recolhimento,37 quando então se caracterizará a apropriação 

indébita. O crime também ocorrerá em outras hipóteses específicas em que a empresa retém a 

contribuição previdenciária dos salários dos empregados e não efetua o repasse ao Tesouro. 

Outro aspecto no âmbito criminal é a possibilidade de que o agente do negócio jurídico 

entabulado via “pejotização” responda pelo crime do artigo 203 do Código Penal, aquele 

previsto no título relativo aos crimes contra a organização do trabalho e que consiste 

 

 

35  BRASIL. STF. HC n.º 81.611/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.12.2003. 

36  BRASIL. STF. Súmula Vinculante n.º 24, aprovada pela Proposta de Súmula Vinculante n.º 29, DJe 30, 

18.02.2010. 

37  KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 18. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 

2020. p. 348. 
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basicamente na frustração de direito assegurado por lei trabalhista, punindo com pena de 

detenção de um a dois anos e multa a conduta de “frustrar, mediante fraude ou violência, direito 

assegurado pela legislação do trabalho”. 

Todavia, apesar da previsão legal do tipo penal, é rara, senão inexistente, a persecução 

criminal nas hipóteses de “pejotização”, uma vez que nesses casos não há violência ou engodo 

para induzir a vítima em erro, tendo os atores plena consciência do ajuste negocial, de modo a 

consentir para tal finalidade. E o inadimplemento puro e simples não constitui a figura delituosa 

prevista no artigo 203 do Codex criminal. 

Contudo, a desqualificação de uma contratação de pessoa jurídica, por suposta fraude, 

acarreta, na autuação, além da multa, que pode ser enquadrada como qualificada, possível multa 

moratória por descumprimento de obrigação acessória, que seria a omissão na Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia e do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP) dos trabalhadores “pejotizados”. No entanto, o CARF tem manifestado entendimento, 

inclusive pela Câmara Superior, de que a partir da Lei n.º 11.941/2009 não há cabimento para 

cumulação de multa de que trata o artigo 35 da Lei n.º 8.212/1991. Existindo lançamento de 

ofício, a multa passa a ser exclusivamente de 75%, podendo haver a qualificação para 150%, 

quando entender o auditor fiscal  da RFB pela fraude ou simulação. 

Assim, quando se trata de atividades que se enquadram no artigo 129 da Lei n.º 

11.196/2005, como forma de mitigar os riscos, é curial que o prestador de serviços intelectuais, 

artísticos e culturais, na hipótese, sobretudo quando se tratar de serviços de caráter 

personalíssimo, faça-o por intermédio de uma Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (EIRELI), pois, não raras vezes, no caso de apresentadores da mídia televisa, âncoras 

de programas televisivos, treinadores, é comum que o contrato envolva também, além da 

própria contraprestação do serviço, direitos de imagem. O artigo 980-A do CC tem regramento 

próprio de que poderá ser atribuída à EIRELI, constituída para a prestação de serviços de 

qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de 

imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à 

atividade profissional. 

Note-se que a previsão do Código Civil é de natureza aberta, ao permitir a atribuição 

de direito de imagem à EIRELI que preste serviços de qualquer natureza, coexistindo, assim, 
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em absoluta harmonia com o artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, cuja declaração de 

constitucionalidade está sendo perseguida na ADC n.º 66/DF, em trâmite no STF. 

2.3 Possibilidade de autuação do Fisco por amostragem 

Para exemplificar a possibilidade de autuação do Fisco por amostragem, abordamos 

o caso envolvendo a Rede Globo de Televisão que, em um procedimento fiscal implicando a 

referida empresa, foi realizado o levantamento de inúmeros dados e documentos, assim como 

a análise de múltiplos contratos. 

A análise do procedimento fiscal também revela que, aparentemente, nem todos os 

408 contratos de prestadores de serviços foram investigados. Ressalte-se que tal circunstância 

foi objeto de defesa específica por parte da autuada e referenciada no acórdão da 2.ª Seção do 

CARF que, reproduzindo a decisão da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal 

(DRJ), especificou que foram analisados tantos contratos quantos exibidos e que eles estavam 

juntados às fls. 363-517. Disso resulta que, se o contrato contivesse uma página apenas, ainda 

que tenha sido procedida sua juntada em frente e verso, não passaria de 300 folhas. 

Logo, no caso da Rede Globo, amplamente noticiado e já apreciado no âmbito do 

CARF, houve uma avaliação por amostragem, tendo o auditor fiscal  da RFB apontado os 

elementos que conduziam à conclusão de que os contratos civis entabulados mascaravam 

nítidas relações de emprego, utilizando uma fundamentação per relationem para todos os 

contratos, mesmo que não analisados individualmente. 

Em primeiro lugar, é importante frisar que a autuação individualizada para cada 

contrato de prestador de serviço não nos parece ser a medida mais adequada do ponto de vista 

administrativo, que deve primar pelo princípio da eficiência, de prosápia constitucional, 

previsto no artigo 37 da Carta Política. 

Em segundo lugar, quando se está diante de um caso em que uma autuada age, 

deliberadamente, de modo uniformizado e parametrizado, exigir do órgão administrativo que 

examine cada um dos contratos significa engessar o procedimento administrativo e atrasar, 

sobremaneira, sua conclusão, ao passo que se deve exigir, em contrapartida, a indicação pelo 

auditor fiscal dos indícios e elementos que permitem concluir que os contratos se assemelham 

na forma e no conteúdo. 
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Entretanto, o ideal, a fim de que nenhuma nulidade venha a ser alegada posteriormente 

na esfera recursal administrativa e também no âmbito do Poder Judiciário, é que, se possível, 

sejam analisados todos os contratos de pessoas jurídicas vinculadas à entidade fiscalizada e 

descritas no auto de infração, consignando, outrossim, nas hipóteses de não apresentação de 

todos os documentos pela autuada, que os indícios sejam devidamente aduzidos no auto de 

infração. 

Em um caso específico do CARF, Acórdão n.º 2401-004.063,38 logrou o contribuinte 

em recurso voluntário demonstrar, em amostragem mais ampla e diligente daquela perpetrada 

pelo auditor fiscal  da RFB, planilhas e também o livro-razão que atestaram valores 

absolutamente distintos em cada mês de pagamento para determinada empresa, esvaziando, 

assim, o indício de eventualmente se tratar de uma remuneração mensal disfarçada, em vista da 

não homogeneidade. 

2.4  Multas aplicáveis na hipótese de autuação por dissimulação da relação 

empregatícia pela contratação de pessoa jurídica 

Uma questão assaz controvertida e de caráter deveras subjetivo diz respeito à 

aplicação da multa qualificada prevista na Lei n.º 9.430/1996. 

Como assevera João Carlos de Lima Júnior, em que pese parecer de fácil delimitação 

o critério material da qualificação da multa, sua aplicação se revela como um labor da mais alta 

complexidade no campo do direito tributário e passível de infindáveis divergências.39 

No “caso Felipão”, que mencionaremos mais adiante, entendeu o Conselho de 

Contribuintes por afastar a multa de ofício qualificada, por não ter havido a efetiva 

comprovação de conluio e intuito de fraude, embora tenham sido mantidas a autuação imposta 

e a desconsideração da sociedade empresarial que prestou os serviços. 

 

 

38  4.ª Câmara, 1.ª Turma, Rel. Carlos Alexandre Tortato, sessão de 28.01.2016. Disponível em: 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf. 

39  LIMA JÚNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício 

agravada e isolada. São Paulo: Noeses, 2018. p. 169. 
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A ementa do julgado, quanto à multa qualificada, ficou assim vazada: 

Para que a multa de ofício qualificada no percentual de 150% possa ser 

aplicada é necessário que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou 

omissão dolosa, na qual fique evidente o intuito de sonegação, fraude ou 

conluio, capitulado na forma dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.º 4.502/64, 

respectivamente. 

Tendo sido derrubada no “caso Felipão” a multa qualificada, sobeja ao contribuinte o 

ônus do pagamento da multa de ofício, de 75% de que trata o artigo 44, I, da Lei n.º 9.430/1996: 

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 

multas: 

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de 

imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de 

falta de declaração e nos de declaração inexata. 

A separação, por vírgula, da falta de pagamento e da falta de declaração tem a função 

de conjunção aditiva, transformando a falta de pagamento e a falta de declaração em uma única 

conduta.40 

Portanto, a multa qualificada depende da demonstração do dolo, ou seja, a consciência 

da conduta e do resultado, existindo dois momentos: o intelectual, que seria a consciência da 

relação causal objetiva entre a conduta e o resultado, e o volitivo, que consiste na vontade de 

realizar a conduta e de produzir o resultado, na clássica lição de Damásio de Jesus.41 

A multa qualificada de 150%, assim, como um fato sabido e consabido, tem sido 

aplicada nas autuações fiscais e mantidas nos processos administrativos do CARF em inúmeros 

casos envolvendo situações de “pejotização”, mas efetivamente só tem cabimento quando ficar 

demonstrada a intenção de ocultar a real situação do sujeito passivo ou impedir o conhecimento 

por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador, por simulação ou conluio. 

 

 

 

 

40  LIMA JÚNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício 

agravada e isolada. São Paulo: Noeses, 2018. p. 93. 

41  JESUS, Damásio E. de. Direito penal. Parte geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 247. 
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3  PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA 

O planejamento tributário consiste na organização do patrimônio, dos negócios e dos 

atos das pessoas físicas e jurídicas de maneira a evitar ou reduzir a carga tributária. 

Como exemplo de um planejamento tributário podemos citar a adoção de um sistema 

de remuneração misto em uma determinada empresa, como política salarial de recursos 

humanos, em que o empregador adota uma sistemática de participação nos resultados. Isso é 

algo compatível com o ordenamento jurídico, pois a dedutibilidade das participações dos 

empregados nos resultados da empresa está assegurada pelo artigo 359 do Regulamento Geral 

do Imposto de Renda (RIR). 

O estudo do planejamento tributário é complexo e outros nomes na doutrina são 

encontrados para conceituá-lo, tais como elisão fiscal, elisão lícita, planejamento fiscal, gestão 

tributária, evasão lícita ou engenharia tributária. 

Há, também, uma pluralidade de institutos que lidam com o planejamento tributário, 

tais como simulação, abuso de forma, abuso de direito, fraude à lei. 

Por isso, é sempre valiosa a lição de Marco Aurélio Greco quando afirma ser possível 

identificar três diferentes questões ou problemas jurídicos a serem enfrentados, de modo a 

apontar os limites à liberdade de organização do contribuinte: liberdade salvo simulação, 

liberdade salvo patologias dos negócios jurídicos e liberdade com capacidade contributiva.42 

O investimento na terceirização de determinados serviços, por exemplo, a contratação 

de cooperativas, a qual nada mais significa do que uma fórmula de estruturação e atuação 

coletiva do trabalho autônomo,43 é outra hipótese de conformidade lícita, dado que o pagamento 

à(s) cooperativa(s) não implica ônus de encargos sociais pelo empregador. O planejamento 

tributário nessa hipótese de preferência pela contratação de uma cooperativa em detrimento da 

admissão formal de trabalhadores consiste exatamente na liberdade de ação no sentido de 

 

 

42  GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 141. 

43  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. p. 396. 



46 

 

seleção de alternativas válidas oferecidas pelo ordenamento jurídico, ou seja, o planejamento 

tributário do ponto de vista pragmático.44 

São vários os exemplos, no campo da contratação de prestadores de serviços, que 

constituem típicos casos de elisão tributária, na medida em que estão circunscritos ao campo da 

licitude, cabendo ao contribuinte uma escolha, pautada pela lei, sendo lícitos as ações e os 

processos tendentes a afastar, reduzir ou retardar a ocorrência do fato gerador. 

Na concepção de Marco Aurélio Greco, é possível distinguir o planejamento tributário 

como um conjunto de condutas tomadas pelo contribuinte com o intuito de buscar a menor 

carga tributária legalmente possível, desde que tal conjunto não envolva atividades ilícitas.45 

Outros doutrinadores preferem singelamente conceituar o planejamento tributário 

como um processo de exploração das lacunas existentes na legislação.46 

Para a hipótese em análise, de contratação de profissionais com supedâneo na Lei n.º 

11.196/2005, compreendemos que o legislador ofertou uma opção fiscal, uma alternativa criada 

pelo ordenamento, propositalmente formulada e colocada à disposição do contribuinte para que 

dela se utilize, como melhor lhe aprouver.47 

No entanto, há no tema envolvendo a contratação de pessoas jurídicas hipóteses que 

contemplam verdadeiros planejamentos tributários. 

Como exemplo de um planejamento tributário, podemos destacar que a Lei n.º 

13.429/2017, que alterou a Lei n.º 6.019/1974, tem um alcance bem maior que a decisão da 

ADPF n.º 324/DF, tomada pelo STF, pois, ao permitir no artigo 4.º-A que uma empresa 

prestadora de serviços subcontrate outras empresas para a realização de serviços, criou uma 

brecha para um planejamento tributário, que trará muitas discussões no contencioso 

administrativo tributário e no plano judicial. 

 

 

44  ANDRADE, Leonardo Aguirra de. Planejamento tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2016. p. 29. 

45  GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 95. 

46  ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento tributário. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 64. 

47  GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 104. 
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E, nessa medida, suponha-se que uma grande empresa se recorde de que há alguns 

anos, em tempos de bonança orçamentária, teve um excelente funcionário que lhe prestou 

serviços com vínculo formal de emprego, em um cargo altamente técnico e ligado à sua 

atividade-fim. Pois bem, o natural seria a contratação com registro em CTPS, mas o ex-

funcionário, desenhista industrial, disponível no mercado, que já recebia um elevadíssimo 

salário, ficou ainda mais experiente, trabalhando inclusive em multinacionais e, agora, a 

empresa que deseja sua contratação está em tempos financeiros difíceis. Isso significa que será 

impossível o pagamento de um salário à altura do gabarito do profissional, acrescido dos 

encargos fiscais e consectários como férias, décimo terceiro etc. 

Assim, faça-se uma simulação, considerando que esse desejado profissional de alto 

gabarito técnico já havia constituído uma EIRELI ou o fez concomitantemente à sua 

contratação, e também suponha-se que, embora altamente gabaritado, o exercício de suas 

funções na empresa está inserido em uma subordinação estrutural, ou seja, dentro da atividade 

econômica do tomador de seus serviços. Considerando o panorama atual, se a empresa contratar 

a EIRELI, da qual é único sócio o profissional, correrá o sério risco de uma autuação fiscal por 

simulação (dissimulação), caracterizada que estará a “pejotização” fraudulenta. Para isso, não 

estamos adentrando, por ora, na análise do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, cuja 

constitucionalidade está, agora, por ser analisada na ADC n.º 66/DF. 

Se a empresa utilizar outra prestadora de serviços para intermediação dessa mão de 

obra, ou seja, realizar um contrato em que terceira empresa se comprometa ao trabalho de 

desenho gráfico, isso não seria ilícito, porém não faria muita diferença, pois a empresa 

contratada haveria de pagar o salário desejado pelo profissional, além de arcar com os encargos 

e consectários da contratação. Para a empresa contratante, portanto, seria até mais custoso, pois 

muito provavelmente teria que responsabilizar-se pela remuneração adicional 

(comissionamento) comumente devida às empresas intermediadoras de mão de obra. 

Uma terceira hipótese, que configura planejamento tributário discutível no 

contencioso administrativo e fiscal, deriva da Reforma Trabalhista, quando permitiu a chamada 

“quarteirização”. No § 1.º do artigo 4.º-A ficou estabelecido, com efeito, que “a empresa 

prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, 

ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços”, e, no § 2.º do mesmo artigo, 

que “não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas 

prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante”. 
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A leitura dos parágrafos do artigo 4.º-A da Lei n.º 6.019/1974 permite-nos inferir que, 

na hipótese descrita, a empresa poderia contratar a empresa prestadora de serviços, optante pelo 

SIMPLES ou mesmo pelo lucro presumido por um valor, obviamente menor do que os encargos 

e consectários de um salário estabelecido em CTPS, e a empresa prestadora de serviços 

subcontrataria a EIRELI do profissional desejado, enquadrada no SIMPLES. 

De outra banda, não se pode enxergar a reforma trabalhista (que deu prevalência ao 

acordado em detrimento do legislado) de forma peremptória, como um aval absoluto para que 

planejamentos tributários possam ser feitos a partir da alteração de condições anteriormente 

estabelecidas, pois o inciso XXIX do artigo 611-B excepcionou o princípio da soberania dos 

tributos, estatuindo que os acordos ou convenções coletivas de trabalho que atingirem créditos 

tributários poderão ser considerados nulos. 

Em um procedimento de verificação fiscal, se o auditor da RFB constatar que, sob o 

pálio da Reforma Trabalhista, o empregador ousou convencionar com o empregado uma 

transformação de verba salarial em indenizatória, com o fito de diminuição dos encargos fiscais 

e previdenciários, pode simplesmente se valer dessa regra do estatuto consolidado inserido pela 

Lei n.º 13.467/2017 sem necessidade de invocar princípios trabalhistas. 

Por conseguinte, fica afastada a possibilidade de renunciar a determinada verba 

trabalhista ou de proceder a sua diminuição ou substituição para uma remuneração indenizatória 

e, assim, minorar o montante a ser pago a título de tributos. 

O inciso XXIX do artigo 611-B opera, portanto, os efeitos de uma norma geral 

antielisiva, estabelecendo, implicitamente, tanto ao auditor fiscal do trabalho como ao auditor 

da RFB poderes gerais de qualificar as alterações procedidas por acordo entre as partes como 

nulas, considerando que o propósito negocial, nesses casos, seria unicamente de redução de 

impostos. 

É necessário, porém, que se busque um mínimo de previsibilidade das decisões 

administrativas e judiciais a fim de obter a estabilização das relações jurídicas. Afinal, o direito 
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tem por objetivo a res justa do direito romano e todas as normas jurídicas devem procurar tornar 

segura a vida das pessoas e instituições.48 

De mais a mais, hoje não existe autorização no sistema jurídico brasileiro para 

desconsideração ou requalificação jurídica de ato ou negócio realizado pelo contribuinte, que o 

fez com o único intento de pagar a menor quantia possível de tributo.49 

É claro que, na aplicação do direito com a utilização da hermenêutica, os interesses 

públicos estão sempre à frente dos interesses privados, mas o sistema jurídico garante aos 

particulares a faculdade de buscar a concretização dos princípios jurídicos relativos a seus 

interesses.50 

Nessa medida, a declaração de constitucionalidade do artigo 129 da Lei n.º 

11.196/2005, uma vez posta sua conformidade em debate constitucional no STF, caso 

positivamente seja assim declarada, é circunstância que contribui para permitir a autonomia 

privada dos envolvidos na entabulação de negócios contratuais de prestação de serviços 

intelectuais por meio de uma pessoa jurídica unipessoal. 

3.1  O alcance do artigo 116, parágrafo único, do CTN para efeito de caracterização do 

segurado empregado 

Um dos modos de combater planejamentos tributários é aquele que diz respeito à 

norma geral antielisiva ou cláusula geral antielisão, e alguns doutrinadores compreendem que 

o alcance da norma geral antielisiva é legitimar a tributação com base em analogia.51 

O Código Tributário Nacional, com status de lei complementar, enuncia o artigo 116, 

parágrafo único, in verbis: 

 

 

48  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 24. ed. rev., ampl. atual. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 419. 

49  BRASIL, Eduardo. Planejamento tributário e insegurança jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 69. 

50  MARTINS, Ricardo Marcondes. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. São Paulo: 

Malheiros, 2010. p. 96.  

51  ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento tributário. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 63. 
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Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos: 

I – [...]; 

II – [...]. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 

fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 

tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária. 

Portanto, conjugado esse dispositivo com o disposto no artigo 142, parágrafo único, 

do CNT52 (que estabelece que a atividade do agente administrativo é plenamente vinculada), 

toda vez que o agente administrativo se encontrar diante da possibilidade de realizar duas ou 

mais condutas possíveis, terá o dever de desfazer os atos ou negócios jurídicos realizados com 

dissimulação.53 

Todavia, a desconsideração da pessoa jurídica de forma criteriosa somente pode ser 

levada a efeito nas hipóteses de fraude, simulação ou abuso de direito, tendo ainda que se 

destacar que há defensores da tese de que, enquanto a lei ordinária não disciplinar o 

procedimento de desconsideração dos negócios jurídicos realizados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência do fato gerador, será inaplicável o parágrafo único do artigo 116 do 

CTN.  

Convém ressaltar que tal posicionamento não é uníssono e, mesmo com a evolução 

da legislação trabalhista e jurisprudencial acerca dos fenômenos da terceirização e do trabalho 

autônomo e as presunções insertas nas novas legislações, a indicação do parágrafo único do 

artigo 116 do CTN ainda seguirá sendo amplamente utilizada. Isso porque a Reforma 

Trabalhista não constitui apanágio para que o empregador cometa abusos e proceda a 

simulacros, especialmente transformando uma situação anterior de vínculo formal em uma 

prestação por pessoa jurídica, com o propósito único de economia de tributos, ou seja, a mera 

 

 

52  “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 

responsabilidade funcional.” 

53  BRASIL, Eduardo. Planejamento tributário e insegurança jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 86. 



51 

 

mudança da contratação direta pelo contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica é 

hipótese que atrai a incidência da norma antielisiva. 

A questão que se mostra relevante é a aplicação do artigo 116, parágrafo único, do 

CTN em hipóteses em que se afigura evidente a existência de determinados limites a uma 

atuação lícita, como no caso da fixação de um contrato de prestação de serviços em atividade-

fim, mas supostamente abusiva do particular, em que se encaixa o conceito de elisão abusiva. 

Nessas condições, o abuso do direito, o abuso das formas e o propósito negocial serão 

analisados pelo Fisco. 

Ecoando o abuso do direito na atuação do particular – e, nesse caso, haveria o auditor 

fiscal de elencar os elementos da subordinação presente –, o ato passa a ser considerado ilícito, 

nos termos do artigo 187 do CC, que obtempera que “também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 

e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Em tais situações, a existência ou não do consilium fraudis entre empregador e 

prestador de serviços é indiferente para a configuração da fraude ou simulação, daí por que a 

chamada “pejotização” tem esse conceito pejorativo, pois, a rigor, é uma prática de burla ao 

ordenamento trabalhista e previdenciário. 

A simulação também pode ser invocada quando houver uma declaração falsa da 

vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente almejado, exsurgindo uma falta de 

correspondência entre o negócio efetivamente praticado e o formalizado. 

Portanto, em razão das alterações propostas pela Reforma Trabalhista e dispositivos 

consolidados, é de rigor que se invoque o artigo 149, VII, do mesmo Codex para que haja a 

desconsideração dos efeitos da contratação da pessoa jurídica para fins tributários, ainda que 

seja destacado, pelo auditor fiscal, o parágrafo único do artigo 116 do CTN como fundamento, 

posto que inexistente a regulamentação prevista nesse dispositivo. 

Com efeito, verifica-se nas autuações da RFB o uso, como fundamento, da autorização 

de descaracterização da contratação via pessoa jurídica dada pelo artigo 229, § 2.º, do 

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.º 3.048, de 06.05.1999, e até 

mesmo pelo artigo 118, I, do CTN, pois, segundo este último dispositivo, a definição legal do 

fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados 
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pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza de seu objeto ou de seus 

efeitos e/ou dos efeitos dos fatos realmente ocorridos. 

3.2  Critérios preponderantes no CARF para descaracterização da contratação de 

pessoa jurídica 

A partir da averiguação acerca dos recolhimentos da contribuição previdenciária, 

quando o auditor fiscal verifica que um serviço é prestado por pessoa jurídica para escamotear 

uma relação de emprego, autua o contribuinte por falta de recolhimento da contribuição 

previdenciária e invoca o artigo 12 da Lei n.º 8.212/1991 e o artigo 229, § 2.º, do Regulamento 

da Previdência Social – Decreto n.º 3.048/1999, que assim dispõem: 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: 

I – como empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter 

não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado; 

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em 

legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de 

substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de 

serviços de outras empresas; 

Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para: 

[...] 

§ 2.º Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado 

contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer 

outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do 

art. 9.º, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento 

como segurado empregado. 

Além desses dispositivos, é comumente utilizado, inclusive constando nos termos das 

autuações, o artigo 116, parágrafo único, do CTN, que permite a desconsideração de atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 

tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 

E os elementos primordiais que permeiam as autuações do Fisco nos casos de 

“pejotização” são, basicamente: a) ausência de sociedade empresarial, preponderando uma 

sociedade simples, unipessoal; b) ausência de quadro de funcionários da sociedade contratada, 

prestadora de serviços; c) relação contratual em que exista o preenchimento dos requisitos do 
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artigo 3.º da CLT, a saber, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação; d) 

prestação de serviços de intuito personae, ou seja, que não poderiam ser prestados por nenhum 

outro agregado à empresa, seja empregado, outro sócio ou preposto. 

Outros aspectos também são abordados, como: e) serviços prestados por titulares de 

pessoa jurídica que foram ex-empregados da tomadora; f) notas fiscais sequenciais à tomadora, 

denotando haver exclusividade; g) remuneração fixa dos serviços prestados; h) endereços 

fictícios ou coincidentes, com a tomadora, ou de somente uma empresa prestadora de serviços, 

bem como endereços residenciais; i) inexistência de cláusulas penais pelo rompimento/resilição 

dos contratos. 

Em alguns dos acórdãos do CARF citados neste trabalho, nos quais o auto de infração 

foi mantido, foi detectado o mero argumento de que as autuações ali debatidas tratam de casos 

em que obrigações de natureza personalíssima são prestadas por pessoas jurídicas, de tal modo 

que a remuneração delas decorrentes deveria ser qualificada diretamente na pessoa do sócio. 

Nesse sentido, não se pode deixar de tangenciar o direito empresarial para destacar 

que a RFB tem entendimento de que obrigações de natureza personalíssima não podem ser 

prestadas por pessoas jurídicas e de que os conceitos de sociedade empresária têm sido objeto 

de profundas modificações nos últimos anos, com a criação da MEI, da EIRELI em 2011 e, 

mais recentemente, com a previsão da sociedade limitada unipessoal, trazida com a Lei n.º 

13.874/2019, fruto da conversão da Medida Provisória da Liberdade Econômica (MP n.º 

881/2019). 

Tendo vindo à baila no ordenamento jurídico o artigo 129 da Lei n.º 11.1969/2005, 

seu afastamento, por motivações genéricas, não tem mais cabimento, devendo ser ressaltado 

que a Súmula n.º 2 do CARF estabelece que o Conselho não é competente para se pronunciar 

sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, havendo também idêntica previsão no artigo 62 

do Regimento Interno do CARF de 2015. 

Quanto à prova, a crítica mais veemente às autuações da RFB que procedem à 

desconsideração da pessoa jurídica para constituírem vínculos empregatícios é o fato de 

tomarem por base presunções de ordem genérica em análise dos contratos entre tomadores e 

prestadores de serviços, reduzindo o ônus da prova à eleição, por meio de amostragem, de 

apenas alguns instrumentos e, ainda, de frações desses ajustes. Abandonam a técnica de 

circularização, conceito que se extrai da auditoria contábil e que consiste em obter provas com 
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terceiros, olvidando de comprovar, com robustez, os elementos da relação de emprego, como 

subordinação, pessoalidade e não eventualidade, muito embora, atualmente, esse aspecto esteja 

mitigado pela redação do artigo 442-B da CLT. 

3.3 Elementos primordiais da Justiça do Trabalho 

Quando a Justiça Especializada se depara com situações em que há discussão acerca 

da natureza do vínculo de emprego envolvendo o fenômeno da “pejotização”, a caracterização 

da relação de emprego perpassa pela análise de um elemento fundamental, que é a perquirição 

da existência ou não do trabalho subordinado. 

Ocorre que essa análise é sempre efetivada à luz de princípios trabalhistas consagrados 

há longa data, voltados ao intérprete do direito, no momento da aplicação e saneamento das 

omissões, que são os princípios da proteção, da indisponibilidade dos direitos trabalhistas ou 

da irrenunciabilidade, além do princípio da primazia da realidade.54 

O princípio da primazia da realidade é destacado da própria dicção do artigo 442 da 

CLT, segundo o qual o contrato individual de trabalho não precisa ser formulado por um acordo 

expresso, sendo aceita, também, a forma tácita, operando efeitos ainda que não haja sua 

formalização. 

As decisões judiciais sempre invocam, em sua fundamentação, o princípio da primazia 

da realidade, o qual norteia as relações laborais e estabelece que, na hipótese de discrepância 

entre aquilo que acontece na prática e aquilo que advém de documentos ou neles esteja 

formalmente estabelecido, deve ser priorizado o que ocorre no plano da realidade. 

Por sua vez, o princípio da proteção se desdobra em três regras ou critérios na escolha 

do intérprete: do in dubio pro operario, da preponderância da norma mais favorável e da 

condição mais benéfica.55 

 

 

54  SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 17. ed. atual. São Paulo: LTr, 1997. p. 154. 

55  PLÁ RODRIGUEZ apud SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 17. ed. atual. São 

Paulo: LTr, 1997. p. 156. 
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Portanto, nos casos de dúvida razoável e prova dividida acerca da subordinação, por 

exemplo, que é o princípio pelo qual se estabelece que a realidade dos fatos deve imperar sobre 

os atos, termos e contratos formais existentes entre as partes, usualmente se deduz a prova 

favoravelmente ao trabalhador, dada a aplicação do princípio da proteção e da 

irrenunciabilidade. 

Vale dizer que o empregado, mesmo tendo constituído espontaneamente uma pessoa 

jurídica para prestar serviços e demandar contra o seu tomador pretendendo a caracterização de 

vínculo, terá grandes chances de êxito, caso se desincumba minimamente do ônus de provar 

elementos de subordinação, ainda que haja uma prova dividida. 

Por outro lado, em uma dada situação de dúvida normativa, quando a norma apontar 

soluções em sentidos diversos, a Justiça Especializada prestigia a interpretação mais favorável 

ao empregado. 

O STF derrubou o Enunciado n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e 

mitigou o conceito de subordinação estrutural – elemento primordial da caracterização da 

relação de emprego –, ou seja, quando o prestador está inserido no contexto da organização 

produtiva, no exercício de atividades inseridas no núcleo da atividade principal e finalística da 

reclamada. Efetivamente, a Corte Suprema lançou tese em repercussão geral de possibilidade 

de terceirização nas atividades-fim do tomador naquelas hipóteses em que há pelo menos um 

vínculo formal entre a empresa prestadora de serviços e o preposto dela, que será o colaborador 

com o tomador, não abrangendo as hipóteses de “pejotização”. 

Logo, a existência da relação de emprego, ou melhor, sua caracterização, dependerá 

objetivamente do modus operandi da prestação de serviços, sendo irrelevantes os aspectos 

formais que a revestem.56 

Conforme Maurício Godinho Delgado: 

Na essência, é trabalhador subordinado desde o humilde e tradicional obreiro 

que se submete à intensa pletora de ordens do tomador ao longo de sua 

prestação de serviços (subordinação clássica ou tradicional), como também 

aquele que realiza, ainda que sem incessantes ordens diretas, no plano manual 

 

 

56  SANTOS, Ronaldo Lima dos. Fraudes nas relações de trabalho: morfologia e transcendência. Revista Síntese 

Trabalhista e Previdenciária, n. 249, p. 219, mar. 2010. 
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ou intelectual, os objetivos empresariais (subordinação objetiva), a par do 

prestador laborativo que, sem receber ordens diretas das chefias do tomador 

de serviços e até mesmo nem realizar os objetivos do empreendimento 

(atividades-meio, por exemplo), acopla-se, estruturalmente, à organização e 

dinâmica operacional da empresa tomadora, qualquer que seja sua função ou 

especialização, incorporando, necessariamente, a cultura cotidiana 

empresarial ao longo da prestação de serviços realizada (subordinação 

estrutural).57
  

Verifica-se, assim, que a Justiça do Trabalho, até em maior amplitude do que o 

contencioso administrativo fiscal, tem seu pêndulo muito mais inclinado ao reconhecimento da 

relação de emprego, ante os princípios constitucionais clássicos norteadores do direito do 

trabalho, como a valorização social do emprego e o princípio da proteção. 

3.4  Desprezo à coisa julgada trabalhista. Aperfeiçoamento do processo administrativo 

tributário. Intersecção com o processo judicial trabalhista nas hipóteses de 

desconsideração da pessoa jurídica 

Não é insólita a hipótese de não preponderar sobre a decisão administrativa do CARF 

uma eventual decisão transitada em julgado oriunda da Justiça Especializada conclusiva da 

inexistência de relação de emprego. Podemos exemplificar o caso do Instituto de 

Desenvolvimento Gerencial S.A. – INDG (Acórdão n.º 2302-003.344, 3.ª Câmara, 2.ª Turma 

Ordinária da 2.ª Seção de Julgamento, sessão de 09.09.2014) e do jornalista Luiz Carlos Chagas 

(Acórdão n.º 2202-004.426, 2.ª Câmara, 2.ª Turma Ordinária, j. 08.05.2008). 

Em ambos os casos, o CARF decidiu da mesma forma, com o fundamento de que, não 

tendo a União figurado na lide trabalhista, como ré, autora ou assistente, não se lhe estenderiam, 

na seara administrativa tributária, os efeitos dos dispositivos e fundamentos manifestados na 

decisão da justiça especializada. 

Entende-se que tal ocorrência não se coaduna com a melhor técnica jurídica de solução 

de conflitos, não podendo o Fisco deixar de reconhecer os efeitos que uma decisão passada em 

julgado é capaz de produzir, especialmente quando naquele foro, mais afeto ao tema 

propriamente dito da caracterização da relação de emprego, foram produzidas provas, 

 

 

57 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. p. 353 
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notadamente testemunhais, as quais não seriam passíveis de produção no contencioso 

administrativo fiscal. 

A Súmula n.º 1 do CARF, aliás, já obtempera, verbis: 

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito 

passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois 

do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, 

sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, 

de matéria distinta da constante do processo judicial (Vinculante, 

conforme Portaria MF n.º 277, de 07.06.2018, DOU 08.06.2018). 

Nada mais sensato, diga-se de passagem, acerca do conteúdo dessa orientação 

sumulada, na medida em que o Texto Constitucional consagrou o princípio da indeclinabilidade 

de jurisdição, estabelecendo em seu artigo 5.º, XXXV, da CF, segundo o qual a todos é 

possibilitado o acesso ao Judiciário em busca das soluções dos conflitos de interesses em geral, 

bem como para a administração de interesses privados pela jurisdição voluntária. 

Nessa medida, uma vez obtendo o contribuinte uma decisão do Poder Judiciário 

Trabalhista, que ateste ou reconheça a inexistência de uma suposta relação de emprego, 

automaticamente deverá essa decisão eclodir efeitos na esfera administrativa, com o imediato 

arquivamento do auto de infração lavrado por esse específico motivo de relação de emprego 

camuflada. 

Tal como asseverado, no caso envolvendo o jornalista Luiz Carlos Chagas, da 2.ª 

Turma Ordinária da 2.ª Câmara do CARF, da relatoria da Conselheira Júnia Roberta Gouveia 

Sampaio, foi desprezada a coisa julgada trabalhista, ficando assim firmada a ementa quanto ao 

referido tema: 

Preliminar. Decisão da Justiça do Trabalho. Coisa julgada perante a 

fiscalização tributária. Inocorrência. Inexiste coisa julgada perante a 

fiscalização tributária a decisão da Justiça do Trabalho em que foram partes 

da reclamação trabalhista o contribuinte e sua antiga empregadora. 

Inteligência do art. 506 do CPC/2015 e art. 472 do CPC/1973. 

Além do caso INDG e do citado jornalista, podemos exemplificar outra decisão58 que 

enveredou pela tese de inoponibilidade de coisa julgada, perante a fiscalização tributária de 

 

 

58  BRASIL. CARF. Acórdão 2.ª Turma Ordinária, Acórdão n.º 9202-007.232, deliberado em sessão de 

27.09.2018. Disponível em: 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf. 

https://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/boletim-de-servicos-carf/portarias-do-mf-de-interesse-do-carf-2018/portarias-mf-277-sumulas-efeito-vinculantes.pdf
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decisão da Justiça do Trabalho, como aquela tomada no caso de uma homologação de acordo 

entre empregador e empregado com cláusula de não incidência de imposto sobre verbas pagas. 

A ementa da decisão ficou assim redigida: 

Decisão de Justiça do Trabalho. Não retenção do IRRF. Coisa julgada perante 

a administração tributária. Inocorrência. 

A sentença somente faz coisa julgada entre as partes (art. 472 do CPC/1.973 

e art. 506 do CPC/2015). A homologação, pela Justiça do Trabalho, de acordo 

entre empregador e empregado com cláusula de não incidência de imposto 

sobre verbas pagas, não impede a constituição do crédito tributário do imposto 

incidente sobre essas verbas. 

Ora, na hipótese de um acordo inter partes, em que empregado e empregador acordam 

quanto à não formalização do vínculo, ainda que haja homologação pela Justiça do Trabalho, a 

União será obrigatoriamente intimada acerca de decisão homologatória, pois é a dicção da Lei 

n.º 11.457/2007 que assim determina acerca de acordos que contenham parcela indenizatória, 

com a faculdade do ente público de interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem 

devidos. 

A celeuma maior está nas decisões da Justiça do Trabalho, às vezes tomadas em ação 

civil pública, em que o Ministério Público do Trabalho pede que sejam reconhecidos como 

vínculos empregatícios e feitas as anotações em CTPS relativamente aos prestadores de 

serviços, hipóteses essas que demonstram ampla colheita e análise de provas, inclusive 

testemunhais, com decisão final e transitada em julgado pela não existência de vínculo. 

Os fundamentos da tese vencedora do caso INDG pela não atribuição de efeitos da 

coisa julgada trabalhista vinculam-se ao quanto disposto no antigo artigo 472 do CPC anterior 

(artigo 506 do CPC vigente), no sentido de que a coisa julgada opera efeitos inter partes, mas 

não contra a RFB. 

Embora no plano processual a posição do CARF esteja acertada, a investigação acerca 

da simulação e ocultação da verdadeira relação de trabalho em uma prestação de serviços, ou 

seja, a averiguação dos critérios de uma relação de emprego perpassa a análise dos princípios 

próprios da Justiça do Trabalho e, nessa medida, a instrução processual na Justiça Especializada 

melhor caminha para a busca mais efetiva da primazia da realidade, na medida em que a 

subordinação, na maioria das vezes, é resgatada por meio da prova oral, algo inexistente em 

uma instrução de um Processo Administrativo Fiscal (PAF). 
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Aliás, mister que se traga à baila a indicação do artigo 9.º do Decreto n.º 70.235/1972 

que regula o PAF, no sentido de que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade 

isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para 

cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, 

laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. 

Todavia, a realidade que se apresenta, inclusive nas autuações aqui mencionadas, é de 

inexistência de depoimentos, tampouco de oitiva de testemunhas e acareações e, tal como 

pondera Fabiana Del Padre Tomé,59 “o atributo da presunção da legitimidade, inerente aos atos 

administrativos, não dispensa a construção probatória por parte do agente fiscal”. 

O modelo ideal e mais justo do ponto de vista da celeridade e instrumentalidade é 

permitir a participação da União de algum modo no processo de conhecimento laboral em que 

se busca, sobretudo em processos coletivos, perquirir acerca da existência de fraude em 

“pejotização”, de modo a evitar que seja arguida no campo administrativo a tese de que, se a 

RFB não figura como parte em um processo trabalhista, a coisa julgada não poderia produzir 

efeitos. Afinal o juiz é um agente público investido, pelo Estado, da prerrogativa de buscar a 

verdade real dos fatos e, nessa condição, o resultado da investigação e interpretação acerca da 

matéria de ordem pública levada a sua apreciação deve, sim, operar efeitos para neutralizar uma 

eventual autuação que diga respeito a encargos fiscais e previdenciários de uma suposta relação 

de “pejotização” considerada ilegal e fraudulenta pelo Fisco, operacionalizando-se a 

manifestação do Estado na lide trabalhista. 

Pela linguagem probatória alcança-se a verdade lógica e, na lição de Ferragut, 

[...] para que o fato jurídico tributário seja considerado verdadeiro para o 

direito, não se requer a certeza de que o relato corresponda fielmente ao 

evento, mas a certeza de que o enunciado descrito foi elaborado de acordo 

com as regras do sistema, submeteu-se às provas e resistiu à refutação.60 

Um aperfeiçoamento necessário do nosso sistema requisitaria a conjugação do sistema 

do contencioso administrativo com o sistema judicial, para com isso fazer letra viva o princípio 

constitucional da razoável duração do processo. Por conseguinte, ganham os contribuintes e 

 

 

59  TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. 

4. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 364. 

60  FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001. p. 43. 
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jurisdicionados e, sobretudo, o Fisco, pois abrevia a latência do recebimento dos tributos 

contestados, nas hipóteses de manutenção das autuações. 

Afinal, o extenso e demorado tempo que o processo fiscal leva nas instâncias 

administrativas federais, segundo o modelo hodierno, dá azo a que o contribuinte malicioso 

desfaça seu patrimônio nas hipóteses em que não estiver em vigor medida cautelar fiscal, 

tornando írritas ações de execução fiscal futuras. 

A ideia embrionária é que, toda vez que se estiver diante de uma desconsideração da 

pessoa jurídica, por simulação por meio de pejotização, instaure-se, ex officio, um processo 

trabalhista, com audiência una de apresentação de defesa e documentos pelos atores envolvidos 

da suposta fraude (tomador e prestador) e participação dos representantes do Fisco, e as defesas 

trabalhistas já servirão como impugnação administrativa, com a realização de oitiva de 

testemunhas e posterior sentença. 

Claro que muitas questões estão envolvidas e muitos aspectos precisam ser sopesados, 

mas não nos parecem inconciliáveis os ditames do processo judicial ao processo administrativo 

tributário, quando eles são fusionados com o intuito de reduzir a duração dos litígios. 

Ora, se a Justiça do Trabalho teve sua competência constitucionalmente alargada pela 

Emenda Constitucional n.º 45/2004 para promover a execução das contribuições fiscais e 

previdenciárias, sendo relativamente célere e bastante capilarizada nacionalmente, mostra-se 

salutar a conjugação do processo administrativo no processo judicial nessas hipóteses em que 

ocorre a desconsideração da prestação de serviços por pessoa jurídica em razão da 

subordinação, pois não se evidencia aviltada nenhuma das garantias processuais ou 

prerrogativas da Administração, merecendo apenas uma legislação reguladora que apare as 

arestas procedimentais. 

Além da previsão constitucional, a Lei n.º 11.457/2007, em seu artigo 16, § 3.º, II, 

estabeleceu que a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de 

contribuições de previdenciárias e imposto de renda, será representada pela Procuradoria-Geral 

Federal, sendo obrigatória a intimação da União das decisões homologatórias de acordos que 

contenham parcela indenizatória, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que 

lhe forem devidos. 
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Daí por que, toda vez que se estiver diante de um caso na Justiça do Trabalho em que 

se alegue, pelo Ministério Público do Trabalho, Sindicato ou pelo trabalhador, que laborava sob 

a roupagem de uma pessoa jurídica, basta que se intime, obrigatoriamente, a União, a fim de 

que esta possa efetivar um auto de infração, se entender conveniente, além de produzir provas 

e interpor recursos. 

Com essa conjugação, muitos dos argumentos infirmativos contidos nas autuações 

dessa natureza caem por terra. Um desses argumentos é de que a Lei n.º 10.593/2002, que 

disciplina as regras norteadoras para as carreiras da auditoria fiscal federal (Receita e Trabalho), 

não estabelece no seu artigo 6.º as atribuições do auditor fiscal  da RFB para aplicação da 

legislação trabalhista, e no artigo 11 do mesmo Diploma Legal está estatuído competir aos 

auditores fiscais do trabalho assegurar, em todo o território nacional, o cumprimento das 

disposições legais no âmbito das relações de trabalho e emprego. 

Há quem defenda, inclusive, que os requisitos da relação de emprego estão 

estabelecidos na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo qualquer interpretação 

jurídica, minimamente possível, de que se possa cogitar sua aplicação pela Administração 

Tributária (CARF ou pelo auditor fiscal da RFB) no desempenho de suas funções. 

Não comungamos de posição tão drástica e peremptória de impossibilidade de 

perscrutar um suposto vínculo de emprego, não havendo reserva de exclusividade de atribuições 

definida na citada lei. Entretanto, defendemos que a Administração Fazendária, no bojo de um 

processo administrativo tributário em que se investiga minuciosamente a existência de uma 

relação de emprego, para efeito de apuração de diferenças fiscais e previdenciárias, deverá 

obrigatoriamente respeitar a coisa julgada trabalhista. 

Como contribuição para o aperfeiçoamento das instituições e do sistema de apuração 

dos tributos, é lançada a ideia de que o contencioso administrativo tributário, quando envolver 

um pressuposto imprescindível da incidência que dependa da apreciação de princípios 

trabalhistas, possa mesmo se fundir com o processo judicial ou a ele ficar subordinado ou 

suspenso, para o fito de que se revista de todos os meios de prova admissíveis e, assim, 
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constituir com toda a propriedade o vínculo obrigacional, atrelando o particular ao Fisco, em 

matéria de satisfação do objeto prestacional.61 

Ao mesmo tempo que se trilha o caminho, a passos largos, para uma maior 

aproximação do sistema do common law, com a regra dos precedentes vinculantes, deve-se 

também importar o mecanismo do issue preclusion em que o demandante não pode litigar 

novamente qualquer questão de fato e de direito que efetivamente foi apreciada, se houve um 

julgamento final e válido.62 Nessa hipótese de um issue preclusion, firmada a coisa julgada 

acerca da inexistência do vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, em que o caráter da 

subordinação será analisado inclusive por juízes que fazem essa avaliação diuturnamente em 

grande escala, automaticamente isso impede que seja o contribuinte autuado com 

desconsideração da pessoa jurídica prestadora de serviços por escamoteamento da 

subordinação. 

Afinal, é sabido que a prova oral, inclusive os depoimentos pessoais, são 

extremamente relevantes em situações como a de configuração de uma relação de emprego, 

pois, além da confissão, fornecem substratos probatórios para os outros componentes 

instrutórios, como documentos e contratos, reforçando os indícios e dando concretude ao nexo 

de causalidade apontado. E a prova oral não é levada a efeito em um PAF, especialmente sob o 

pálio do contraditório. 

Com isso, evitar-se-ia um estado de longa incerteza, na medida em que, após o 

desfecho desfavorável ao contribuinte no PAF que venha a desconsiderar a decisão da Justiça 

do Trabalho, ainda haveria um demorado processo judicial na Justiça Federal visando à 

anulação da autuação fiscal. 

Uma decisão da Justiça do Trabalho, transitada em julgado e que tenha analisado o 

tema da existência ou não de um vínculo de emprego sob o prisma da subordinação, 

necessariamente com provas testemunhais a esse respeito, deve mesmo irradiar efeitos sobre 

uma eventual autuação. 

 

 

61  CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 34, p. 108, 1998. 

62  PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011. 
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A preservação dos efeitos da função positiva da coisa julgada nessas hipóteses, capaz 

de vincular o juízo futuro à decisão já proferida, é um aspecto que merece ser analisado com 

mais dedicação. 

Imaginemos uma autuação fiscal que tenha enveredado pela desconsideração da 

pessoa jurídica para tributar diretamente uma pessoa física por estar presente o elemento da 

subordinação e, malgrado os recursos voluntários administrativos, venha a ser levada à 

discussão na Justiça Federal, sob o fundamento contrário, ou seja, de que não estaria 

caracterizado tal elemento previsto no artigo 3.º da CLT. Como um juiz federal poderá decidir 

de forma contrária ao que foi decidido pelo juiz do trabalho? 

Por ora, defendemos a possibilidade de que a sentença trabalhista dessa natureza 

adquira a autoridade de coisa julgada ultra partes, devendo ser criados mecanismos para que a 

Justiça do Trabalho possa ser acionada ex officio em casos em que se discute a subordinação a 

partir da desconsideração da pessoa jurídica em uma autuação fiscal. E defendemos, outrossim, 

que a União, por meio da RFB, possa tomar parte em um processo trabalhista, por manifesto 

interesse de agir, exercendo seu direito à defesa e contraditório, deduzindo e repelindo todas as 

alegações e defesas, em casos em que se discute o descortinamento do véu da pessoa jurídica, 

por existência de subordinação própria da relação empregatícia. 

Essa posição ora defendida encontra eco na voz da Conselheira Ana Paula Fernandes 

no caso INDG, que externou sua posição no sentido de respeitar a coisa julgada formada pelo 

Poder Judiciário, visando à preservação da segurança jurídica, não cabendo à esfera 

administrativa se incumbir da aptidão para rever decisões emitidas pelo Judiciário.63 

  

 

 

63  BRASIL. CARF/CSRF. Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão n.º 9202-004.640, Processo Principal n.º 

10680.722450/2010-89, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, data da sessão: 25.11.2016, 2.ª 

Turma. Disponível em: 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf. 
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4 DECISÕES EMBLEMÁTICAS DO CARF 

A fim de robustecer o trabalho e dar o exemplo em alguns casos julgados pelo CARF, 

selecionamos dois casos julgados antes do advento do artigo 129 da Lei n.º 11.1965/2005, uma 

decisão administrativa desconstituída em sede judicial implicando um apresentador de televisão 

ancorada no supracitado artigo de lei e os dois casos que envolviam contratações de inúmeras 

pessoas jurídicas, em que se alegava o escamoteamento da relação de emprego, envolvendo 

uma rede de televisão e um instituto. 

4.1  Casos Ratinho e Felipão 

O então Conselho de Contribuintes, antiga denominação do CARF, compreendeu, por 

maioria da 4.ª Câmara do então 1.º Conselho de Contribuintes, nos Acórdãos n.º 104-18.641 e 

n.º 104-19.111,64 envolvendo o apresentador de televisão Carlos Massa, o “Ratinho”, que a 

atuação da pessoa física do sócio como apresentador de televisão constituiria uma obrigação 

personalíssima, não podendo se dar na pessoa jurídica Massa & Massa Ltda., constituída por 

ele e sua cônjuge, cujo objeto social era a exploração dos direitos de imagem e artísticos. 

O ponto favorável ao contribuinte, no caso o apresentador, foi permitir a compensação 

do crédito tributário com os tributos recolhidos por Massa & Massa Ltda., ou seja, do total a 

pagar de IRPF desconta-se o que já havia sido pago de IRPJ. 

O relator do caso, então Conselheiro Nelson Mallmann, destacou que apenas o próprio 

Carlos Roberto Massa, o “Ratinho”, poderia cumprir os contratos firmados por sua empresa, 

conforme citação de seu voto, in litteris: 

Indiscutivelmente, os rendimentos provenientes da cessão do direito ao uso da 

imagem, do direito de arena, do uso de nome profissional e execução de 

contrato de trabalho com natureza personalíssima, com cláusula que 

impossibilite de serem procedidas por outra pessoa, jurídica ou física que não 

o titular contratado são rendimentos que devem ser tributadas na pessoa física 

do efetivo prestador de serviços. 

 

 

64  BRASIL. 1.º Conselho de Contribuintes. 4.ª Câmara, Rel. Cons. Nelson Malmann, sessão de 19.03.2002. 
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No caso Felipão, nos Acórdãos n.º 106-14.244 e n.º 104.20.915,65 mais uma vez o 

CARF compreendeu que se estaria utilizando a pessoa jurídica, interposta na relação trabalhista, 

com o único fito de economia tributária. 

Ficou salientado que a contraprestação dos serviços prestados pelo treinador de 

futebol era integralmente recebida na pessoa jurídica L.F. Promoções, do qual ele e sua cônjuge 

eram os únicos titulares e cujo objeto social era a exploração dos direitos de imagem do técnico 

e dos serviços de treinamento de equipe de futebol. 

A autuação foi mantida pela Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal e 

confirmada, em sede de recurso voluntário, pela 4.ª Câmara do 1.º Conselho de Contribuintes66 

do Ministério da Fazenda, muito embora tenha sido dado parcial provimento para permitir a 

compensação do crédito tributário apurado com os tributos federais recolhidos pela sociedade, 

retirando ainda o caráter simulatório da conduta, de maneira a desqualificar a multa, reduzindo-

a ao patamar de 75%. 

No caso Felipão, os conselheiros entenderam que não se poderia invocar o artigo 129 

da Lei n.º 11.196/2005 de maneira retroativa, em que pese a discussão doutrinária sobre ser o 

referido dispositivo de caráter interpretativo. 

4.2  Caso Boechat 

O caso envolvendo a autuação do saudoso âncora da televisão brasileira é bastante 

interessante, não tendo percorrido administrativamente as instâncias do CARF. Autuado, nos 

mesmos moldes do caso Felipão e Ratinho, acionou a Justiça Federal, tendo obtido vitória em 

primeira e segunda instâncias e com trânsito em julgado, no sentido de anular o auto de infração, 

consagrando o disciplinamento legal constante do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005. 

Na apelação da Fazenda Nacional foi sustentada a tese da incidência de imposto de 

renda sobre fatos referentes a atividades desenvolvidas por meio de empresas e cujo imposto 

 

 

65  BRASIL. 1.º Conselho de Contribuintes. 6.ª Câmara, Relator José Ribamar Barros Penha, sessão de 

20.10.2004. 

66  A Lei Federal n.º 11.9451/2009 determinou a alteração da estrutura do referido órgão administrativo que 

passou a ser denominado como Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 
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deve alcançar a pessoa física, na medida em que se trata de serviços pessoais e individuais que 

independeriam da constituição de uma pessoa jurídica, perseguindo a inexistência do caráter 

interpretativo do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005. 

Todavia, em que pese ter ficado expressamente consignado no acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 2.ª Região, concernente ao caso Boechat,67 que a Constituição Federal e o 

Código Civil autorizam a constituição de sociedades destinadas à prestação de serviços de 

natureza intelectual e o exercício de atividades personalíssimas pelos seus próprios sócios e 

empregados, também ficou consignado, como reforço argumentativo de que afirmações 

genéricas, doutrinárias e jurisprudenciais não autorizam a conclusão de que alguma atividade 

específica do interessado, enquanto representante de uma pessoa jurídica, ocultava um contrato 

de trabalho. 

4.3  Recente decisão da Rede Globo 

O caso envolvendo a autuação da mais importante emissora de televisão do País não 

é insólito nos meios de comunicação, havendo outras autuações relevantes e que, por razões 

lógicas, não serão aqui abordadas, mesmo porque se revela emblemática a decisão da 2.ª Turma 

da 4.ª Câmara da 2.ª Seção do CARF no caso implicando a Rede Globo de Televisão, dada a 

sua recentíssima prolação, em maio de 2019, bem como por ter sido tomada por maioria, no 

sentido da manutenção da cobrança. 

Esse caso tombado sob o n.º 16682.721028/2015-87 no CARF nos revela que se 

tratava da autuação do auditor que, em análise de documentação de procedimento fiscal, atestou 

a existência de apresentadores, atores, autores, comentaristas, jornalistas, produtores musicais 

etc., laborando com todas as caraterísticas e elementos fáticos próprios de uma relação de 

emprego com segurados empregados. Foi relatado que havia um acobertamento da relação 

empregatícia, mediante a contratação de pessoas jurídicas. 

 

 

67 BRASIL. TRF-2.ª Região. Apelação e Reexame Necessário n.º 0022319-12.2008.4.02.5101, 3.ª Turma, Rel. 

Des. Fed. Ricardo Pelingeiro, julgado em 13.12.2013. DJ 11.12.2013. Disponível em: 

https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/. 
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O caso da Rede Globo tem uma significação ímpar, quando se atenta para o fato de 

que a autuação envolvia o descortinamento de contratações com 408 pessoas jurídicas e uma 

das alegações de defesa se pautava pelo caráter generalista da autuação que não cuidou de 

analisar as diferentes nuances das múltiplas funções envolvidas na hipótese, a invasão de 

competência de matéria adstrita à Justiça do Trabalho, a falta de previsão legal para a 

desconsideração dos contratos e a inexistência de simulação, dado que os contratos não 

aparentavam atribuir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente os conferem. 

Contudo, um ponto de destaque para a finalidade desta dissertação é que não houve a 

realização de oitiva de testemunhas, tendo alegado a autuada, nesse aspecto, cerceamento de 

defesa, pois, segundo ela, isso se constituía em um fator importante para a apuração individual 

de cada caso como simulação. 

Entretanto, apesar de a autuação envolver 408 empresas prestadoras de serviços à 

tomadora Rede Globo, entendeu o órgão fracionário do CARF que a prova foi dilucidada a 

contento pelo auditor fiscal da RFB. 

O acórdão desse caso pecou também ao aludir ao fundamento de que o artigo 129 da 

Lei n.º 11.196/2005 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por profissionais 

autônomos.68 

A priori, essa assertiva poderia se revestir de plausibilidade. Atualmente, perde todo 

o sentido, diante da redação do trabalho autônomo, previsto no artigo 442-B da CLT, que define 

que a forma contínua, ou seja, habitual, cumpridas as formalidades legais, afasta a qualidade de 

empregado. 

No entanto, mesmo que não houvesse essa redação do artigo 442-B da CLT, que 

somente foi dada pela Lei n.º 13.467/2017, em que a lei não distingue, não cabe ao intérprete 

distinguir (ubi lex no distinguir nec nos distinguere debemus). O artigo 129 da Lei n.º 

11.196/2005 não especifica tratar-se apenas da figura do autônomo. 
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Embora a Justiça do Trabalho também vislumbre o artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005 

com essa ótica mais restrita, de se tratar do trabalhador autônomo, terá dificuldade de manter 

seu entendimento agora com a nova redação do artigo 442-B da CLT. 

Entretanto, à míngua da nova redação do artigo 442-B da CLT, é certo que não se 

pode dar essa interpretação restritiva ao artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, de que se trataria 

apenas dos autônomos, pois, conforme Roque Antonio Carrazza, o dispositivo legal 

“esclareceu, de modo nítido e definitivo, que devem ser tributadas, inclusive por meio de 

imposto sobre a renda e de contribuição, as sociedades civis de prestação de serviços 

profissionais, e não as pessoas físicas que as integram”.69 O aplicador não dispõe de ampla 

discricionariedade de interpretação para construir o sentido que melhor lhe aprouver. 

Mutatis mutandis, seria incorreta a interpretação que conduz ao vago ou ao 

redundante, daí por que não nos parece crível, do ponto de vista da hermenêutica, que o 

legislador almejasse dizer o óbvio, de que, sendo esporádicos ou não habituais os serviços, não 

lhe seria aplicável qualquer legislação dedicada às pessoas físicas. 

Corrobora esse entendimento, aliás, a previsão original do dispositivo que apresentava 

um parágrafo único, vetado, com a seguinte redação: 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada 

relação de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica 

contratante, em virtude de sentença judicial definitiva decorrente de 

reclamação trabalhista. 

4.4  Caso INDG 

O INDG, segundo apurado pela RFB, realizou sistemática contratação de centenas de 

empregados (492) entre 2003 e 2008, por meio de contratos de parceria celebrados por 

profissionais que figuraram como sócios de inúmeras pessoas jurídicas. 

Um dos pontos de maior destaque da defesa da autuada foi o de que diversas pessoas 

jurídicas, dentre as 492, prestaram serviços não apenas ao INDG, mas também a outras 
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empresas no mesmo período da apuração e que não ficou caracterizada a habitualidade, pois as 

pessoas jurídicas são contratadas de acordo com a demanda e a natureza dos projetos que eram 

desenvolvidos pela autuada. 

Quanto ao caráter da não eventualidade, um dos pontos do acórdão da 3.ª Câmara da 

2.ª Turma Ordinária do CARF70 foi o de que aquela estaria estampada no prolongado período 

em que os obreiros prestaram serviços ao recorrente. 

Ora, assim como no artigo 3.º da CLT, o artigo 12, I, “a”, da Lei n.º 8.212/1991 fixa 

como segurado obrigatório aquele empregado que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração. 

Notável, assim, que o caráter da não eventualidade é a efetiva habitualidade, ou seja, 

o labor diário ou acima de três vezes por semana, pouco importando se houve prolongamento 

no tempo ou não. A não eventualidade se mede pela habitualidade semanal, tendo falhado o 

acórdão do órgão fracionário do CARF no particular aspecto, muito embora tenha consertado 

o lapso ao ter aduzido que a não eventualidade se destacava pelas centenas de operações 

contínuas e de rotina e que se apurava mais em razão da necessidade constante da empresa, eis 

que inerente à sua atividade econômica. 

Além dessa pressurosa assertiva equivocada quanto ao caráter da habitualidade, na 

conceituação da subordinação, o acórdão cita dois exemplos manifestamente errôneos, um da 

contratação pela Arquidiocese do Rio de Janeiro do escritor Paulo Coelho e outro de uma 

contratação de pintura artística do famoso pintor Romero Britto, concluindo que, havendo 

prestação remunerada de serviços por pessoa física, por mais autonomia que tenha o contratado 

na condução dos serviços a serem prestados, a presente empresa estará, em menor ou maior 

grau, subordinando o contratado ao contratante. 

Ocorre que a subordinação de que tratam os artigos 3.º da CLT e 12 , I, “a”, da Lei n.º 

8.212/1991 é muito mais complexa do que aquela envolvida nos exemplos citados no acórdão; 

inclusive, não é crível corroborar a tese de que a sujeição do prestador terceirizado à vontade 

unilateral da autuada avulta dos acordos de parceria em que supostamente estaria excluída a 
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liberdade de pactuar os termos do contrato, restando tão somente a opção de aderir ou não ao 

que foi oferecido pelo autuado. 

Tais alusões feitas no acórdão não se coadunam com o ordenamento jurídico cível. A 

maior ou menor autonomia da vontade na estipulação das regras e o cotejo do equilíbrio das 

cláusulas do contrato são aspectos que não têm o condão de desnaturar a liberdade contratual, 

a qual somente é tolhida em casos de vícios de consentimento. 

A subordinação é o elemento mais estruturante da relação de trabalho, fundamental 

ao reconhecimento de vínculo de emprego e apreciada diuturnamente, consistente no poder 

diretivo habitual exercido diuturnamente pelo empregador, quanto a horário, vestimenta, modo 

de trabalho, entre outros aspectos. 

Portanto, sem pretender discutir a fundo, é certo que alguns aspectos do caso INDG 

foram abordados de forma deficiente, ainda que a conclusão nos pareça ter sido mesmo a mais 

acertada, diante do fato de que, nesse caso específico, as pessoas jurídicas que entabularam com 

a autuada contratos de parceria eram seus ex-empregados, circunstância que, a toda evidência, 

constitui presunção que milita em desfavor da forma para alcançar a substância. 

Em boa hora, a Lei n.º 13.467/2017 trouxe à baila a chamada “quarentena”, 

estabelecendo não poder figurar como contratada a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios 

tenham, nos últimos doze meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado, e 

defendemos que esse aspecto também deva ser observado nas contratações de serviços de 

natureza intelectual. 

4.5  O conflito entre o planejamento tributário e a simulação 

O conflito entre o planejamento tributário e a simulação nos casos envolvendo a 

constituição de pessoas jurídicas para consecução de atividades, de um ou mais sócios, 

desempenhadas em caráter personalíssimo, e a dissimulação trata-se de assunto assaz 

controvertido e pujante no âmbito do CARF. 

Após a análise de casos como o do Felipão, Globo e INDG, ainda se extrai dos 

referidos acórdãos uma posição que prepondera para o Fisco, segundo a qual obrigações de 

natureza personalíssima não poderiam ser prestadas por pessoas jurídicas e a contraprestação 
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remuneratória deveria ser qualificada diretamente na pessoa do sócio ostensivo àquela 

prestação de serviços. 

Essa abordagem preliminar que se constata em inúmeras decisões do CARF 

possibilita inferir que a autoridade fazendária afasta a inteligência do artigo 129 da Lei n.º 

11.196/2005, negando-lhe vigência. E, assim agindo, ainda que venha a discorrer pela fraude 

ou simulação mais adiante, poderá dar azo para que o contribuinte discuta judicialmente a 

autuação fiscal, exatamente pela negativa de vigência do indigitado dispositivo. 

Estar-se-á assim instaurado um debate sobre o planejamento tributário realizado com 

espeque na legislação em pleno vigor e a simulação. Em que momento, portanto, teriam os 

atores sociais se distanciado das previsões legais e agido com simulação ou em que medida 

houve uma extrapolação da permissão legal contida no artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005? Tais 

perguntas são as que caracterizam esse embate. 

Defendemos a posição de que as estruturas negociais e empresariais devem ser 

analisadas em cada caso concreto, sem generalizações, a fim de perquirir a existência da 

substância econômica e o propósito negocial, havendo situações em que a adoção de uma 

determinada estrutura é, de fato, artificial, com o insólito objetivo de obtenção do benefício 

fiscal. 

A simulação absoluta somente ocorre quando “as partes não pretendem praticar, na 

realidade, ato jurídico algum e o ato simulado não encobre a realização de qualquer outro”,71 

como assevera Arnoldo Wald. Como exemplo de simulação absoluta, o citado autor discorre 

sobre a venda simulada, em que o vendedor transfere ficticiamente a coisa, no intuito de evitar 

que esta seja objeto de penhora por parte de seus credores. 

E a simulação relativa ou dissimulação é aquela hipótese em que há dois contratos, 

um aparente e outro real, ocultado a terceiros. 

Seria de bom alvitre que as autoridades fazendárias abandonassem o aspecto da 

pessoalidade nas fundamentações, desvinculando-se das primeiras decisões do então Conselho 

de Contribuintes sobre o tema, como os casos Felipão e Ratinho, pois isso em nada contribui 
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para a oferta da segurança jurídica que tanto se almeja no plano administrativo e judicial. 

Mesmo porque a pessoalidade não está prevista no artigo 12, I, “a”, da Lei n.º 8.212/1991, 

conforme o Fisco defende veementemente quanto à caracterização do segurado empregado, 

sempre enaltecendo que é esta a relação jurídica que persegue demonstrar, ou seja, a existência 

de vínculo de segurado empregado. No voto prevalecente do emblemático caso INDG, o relator 

deixou assentado que “mostra-se irrelevante para fins de custeio da seguridade social o conceito 

de empregado estampado na Consolidação das Leis do Trabalho” e que “prevalecerá, sempre, 

para tais fins, a conformação dos segurados obrigatórios abrigada nos incisos do art. 12 da Lei 

n.º 8.212/91”. 
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5  ANÁLISE CRÍTICA DAS DECISÕES DO CARF. A OSCILAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

As decisões do CARF, sobretudo envolvendo casos de trabalhadores do ramo 

artístico, são altamente questionáveis do ponto de vista estritamente jurídico, pois tolhem a 

liberdade de auto-organização dos indivíduos e os princípios da livre-iniciativa, à luz da 

modificação preconizada no artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005. Muito embora seja passível de 

crítica o caráter aberto que a redação do supracitado dispositivo empregou, o intérprete deve 

visar o conteúdo finalístico da lei.72 

Como aponta Luciano Amaro, cumpre ao intérprete buscar uma análise do texto que 

não descambe para o absurdo, ou seja, deve preocupar-se em dar à norma um sentido lógico 

(interpretação lógica), que harmonize com o sistema normativo em que ela se insere 

(interpretação sistemática), socorrendo-se da análise das circunstâncias históricas que cercaram 

a edição da lei (interpretação histórica), sem descurar das finalidades a que a lei visa 

(interpretação finalística ou teleológica).73 

Já se destacou aqui a decisão o TRF-2.ª Região, tomada no caso do saudoso jornalista 

Ricardo Boechat, em que o Tribunal afirmou que a formação de sociedades personalíssimas 

para reduzir a carga tributária não é ilegal e que a Receita Federal não teria provado que o 

jornalista formou a empresa apenas para disfarçar um contrato trabalhista. 

Aliás, quanto à circunstância do desenvolvimento de uma atividade em caráter 

personalíssimo e a necessidade de que se dê por intermédio de uma pessoa física, como bem 

acentua Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro, não há vedação à exploração da atividade 

de treinar equipes ou à prestação de serviços artísticos por pessoas jurídicas.74 
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No que tange à subordinação como elemento de caracterização de uma relação de 

emprego, a análise de alguns casos, em especial uma empresa de tecnologia de sistemas de 

automação, não evidencia que tenha o auditor fiscal dilucidado o tema a contento, informando 

no auto de infração quais indícios, condutas ou características da relação de emprego 

importariam em uma subordinação ínsita à prestação de serviços, entendida a subordinação, na 

lição de Luiz Carlos Amorim Robortella, como o “status em que se encontra o trabalhador, 

decorrente da limitação contratual da autonomia da sua vontade, que transfere ao empregador 

o poder de direção sobre o conteúdo da atividade”.75 

Quando isso ocorre, o próprio CARF trata de derrubar o auto de infração e arquivar o 

PAF, como se verifica da ementa do caso supra, retratada no acórdão proferido no Processo n.º 

15504.732666/2013-50, deliberado em 28 de janeiro de 2016, no âmbito da 1.ª Turma Ordinária 

da 4.ª Câmara e mantida no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em 28 

de agosto de 2018, cuja ementa da decisão turmária segue especificada: 

Assunto: Contribuições sociais previdenciárias 

Período de apuração: 1.º.01.2009 a 31.12.2010 

Caracterização de pessoas jurídicas prestadoras de serviço como empregados 

da tomadora. Necessidade de fundamentação por parte da autoridade fiscal. 

Demonstração específica e pormenorizada dos fatos e características de cada 

uma das pessoas jurídicas à pessoa jurídica apontada como empregadora. 

Nulidade do auto de infração por vício material. 

Deixando o AFRFB de comprovar, pormenorizadamente, a caracterização de 

cada uma das pessoas jurídicas prestadoras de serviço como empregados da 

tomadora, implica-se a improcedência do lançamento por ofensa ao art. 142 

do CTN, ante a ausência de comprovação do fato gerador da contribuição 

previdenciária a cargo da pessoa jurídica. 

Recurso voluntário provido. 

A ementa da decisão da Câmara Superior é a seguinte: 

Assunto: Contribuições sociais previdenciárias 

Período de apuração: 1.º.01.2009 a 31.12.2010 

Nulidade de lançamento. Insubsistência do lançamento. Não demonstração do 

fato gerador. Falta de comprovação de elemento do vínculo empregatício. 

Subordinação. 
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A deficiência da fiscalização em demonstrar a relação empregatícia, a qual 

exige demonstração inequívoca de todos os elementos do vínculo, consiste em 

vício irreparável ao lançamento, eis que materialmente este não se sustenta. 

Assim, uma análise crítica às decisões do CARF revela-nos que o elemento 

subordinação nem sempre é delineado com presteza pelo auditor fiscal, e basta que isso fique 

fragilmente exposto para emergir uma situação de nulidade de lançamento, sobretudo quando 

se tratar do elemento primordial da suposta relação empregatícia. 

Releva notar que o elemento da subordinação está presente tanto no artigo 3.º da CLT 

como no artigo 12, I, “a”, da Lei n.º 8.212/1991. Embora a onerosidade e a habitualidade 

também sejam comuns aos dispositivos trabalhista e previdenciário, se faltar o elemento 

subordinação, todos os outros são inócuos, máxime ante a nova redação do artigo 442-B da 

CLT, como também pelo fato de que a onerosidade apenas serve para distinguir o trabalho 

voluntário. 

Quando a tomadora, autuada por escamotear relações de emprego, envolve diversas 

empresas, é obrigação do auditor fiscal da RFB realizar o elo entre os fundamentos teóricos 

relatados no relatório fiscal e a realidade fática individualizada de cada pessoa jurídica, como 

salientado pelo Conselheiro Relator Carlos Alexandre Tortato, no Acórdão n.º 2401-004.063. 

Generalizações, presunções, falta de análise individual de cada suposto empregado 

travestido de pessoa jurídica são elementos que não dão azo à desqualificação das pessoas 

jurídicas e levam à declaração de nulidade do lançamento. 

Em diversos outros casos, o CARF abandona a missão de bem deixar caracterizada a 

subordinação para simplesmente alegar que o contribuinte tem como único intuito a economia 

de tributos. 

Tendo em vista que a descaracterização da pessoa jurídica e a requalificação dos atos 

jurídicos têm como pressuposto a existência de simulação, importante que fiquem bem 

delineadas as premissas que embasam o negócio jurídico ocultado, pois, no direito tributário, a 

verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado, adotada para encobrir 

a real intenção das partes. 

Em outras oportunidades, observa-se, frequentemente, a utilização pelo Fisco da 

teoria da ausência de propósito negocial, por meio da qual defende que a simples inexistência, 

sob sua ótica, de outros motivadores para a operação que não o alcance de uma redução da 
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incidência tributária tem sido usada como elemento suficiente para invalidar os atos do 

contribuinte ou o benefício fiscal almejado. 

Quanto ao uso frequente de argumentos, por vezes isolados e não contextualizados de 

uma forma mais abrangente, é importante destacar o ensinamento do Conselheiro Daniel 

Ribeiro Silva, em decisão de 10 de setembro de 2018, acerca da ideia de que a utilização do 

Fisco da teoria da ausência de propósito negocial é prática que se afasta da objetividade da lei 

tributária, calcada no princípio da tipicidade legal, e afeta a segurança jurídica necessária para 

as relações jurídicas, notadamente em situações previstas no ordenamento jurídico de estruturas 

criadas pelo próprio legislador pátrio de oferecer um benefício fiscal aos contribuintes como 

parte integrante de uma política econômica.76 

Nessa toada, não se pode perder de vista que o artigo 15 do CPC/2015 traz uma 

inovação em relação ao anterior, no sentido de que estabelece que, na ausência de normas que 

regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições do Código de 

Processo Civil ser-lhe-ão aplicadas supletiva e subsidiariamente. E, em razão disso, o artigo 

489, § 1.º, do CPC/2015 indica não ser fundamentada a decisão que empregar conceitos 

jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, bem como 

se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem definir sua relação 

com a causa ou a questão decidida. 

Somente haverá uma decisão fundamentada à luz do artigo 489, § 1.º, do CPC, se o 

auto de infração fiscal também contiver elementos mínimos motivadores e delimitar com 

exatidão os aspectos da situação fática ensejadora do lançamento. 

Em diversos casos, verifica-se uma oscilação de fundamentos, afetando a coerência 

jurisprudencial. No caso Deco, por exemplo, Acórdão n.º 2401-005.938,77 está assentado que a 

atividade do jogador de futebol não foi acolhida no rol dos serviços albergados pelo artigo 129 

da Lei n.º 11.196/2005, por não se enquadrar na atividade intelectual de que trata a indigitada 
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norma, mas, no caso Fred, o Acórdão n.º 2301-005.812 parece ter mitigado tal circunstância, 

permitindo também a incidência do dispositivo ao jogador de futebol, desde que todos os sócios 

que constituem a empresa prestadora de serviços sejam atletas. 

Portanto, é necessário um aprimoramento dos fundamentos, de forma que não oscilem 

nem contenham expressões e assertivas antagônicas, gerando mais insegurança jurídica aos 

contribuintes. 

  



78 

 

6  PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA ADMINISTRATIVA 

A súmula, cujo teor está sendo aqui proposto, tem por objetivo alcançar situações em 

que a descaracterização da pessoa jurídica será fatal e irremediavelmente efetivada, em prol de 

uma segurança que beneficia a todos, sobretudo sob a ótica do Erário, contribuindo para a 

diminuição da taxa de congestionamento do Poder Judiciário. 

Para um melhor ambiente de negócios, com intuito inclusive de alcançar investidores 

em um mundo globalizado e cada vez mais interdependente do capital externo, imperioso que 

a Administração Pública seja mais estável, impedindo, assim, a alteração de entendimentos 

sobre uma mesma questão de direito. 

Por essa razão, defendemos neste trabalho que a sentença trabalhista, que tenha 

perquirido e decidido pela ausência de subordinação em um liame judicialmente contestado, 

deva prevalecer, em face da amplitude probatória que se realiza no bojo da Justiça 

Especializada. 

O que precisa ser realizado é um aprimoramento para chamamento obrigatório da 

União à lide na qual se discute o vínculo por escamoteamento por meio de uma pessoa jurídica, 

podendo o Procurador da Fazenda Nacional analisar o feito e até mesmo, em uma observação 

preliminar, manifestar dispensa de intervenção por não atingir determinado montante tributário 

que a justifique. 

Cremos que tal aprimoramento, além de contribuir para a atividade ex officio e 

plenamente vinculada, confere uma maior agilidade, pois é de conhecimento geral a celeridade 

de julgamentos em 1.ª e 2.ª instâncias na Justiça do Trabalho, sendo impedido o acesso à 

instância extraordinária para tais demandas, diante da vedação do revolvimento fático-

probatório. 

Em sentido diametralmente oposto à celeridade, tem-se a autuação fiscal, que 

geralmente enseja julgamentos nas Delegacias Regionais de Julgamento, bem como no CARF, 

podendo esta se dar em duas instâncias internas do órgão fazendário. 

Não bastasse essa tramitação que temos verificado, ao final pode o contribuinte 

debater na Justiça Federal acerca de um tema que tem um forte cunho trabalhista e 
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previdenciário, mesmo que seja para somente discutir a aplicabilidade inexorável do artigo 129 

da Lei n.º 11.196/2005. 

Conclui-se que o panorama legislativo sobre a terceirização de atividades e a evolução 

do direito empresarial são fatores convergentes para que a prestação de serviços possa ser 

efetivada, em atividades de caráter intelectual, por empresas constituídas sob a forma de 

EIRELI, MEI ou sociedade limitada unipessoal de que trata a Lei n.º 13.874/2019, desde que 

observados determinados pressupostos. Afinal, o direito tributário e o direito civil são partes de 

uma única ordem jurídica, a implicar a ideia de que os princípios fundamentais do direito civil 

sejam respeitados pelo direito tributário.78 

Defende-se que os serviços intelectuais de natureza personalíssima possam 

efetivamente ser realizados por sociedades unipessoais e o tax gap das contribuições 

previdenciárias e do imposto sobre a renda seja contrabalanceado com a tributação dos 

dividendos, extirpada em 1995, mas que vem sendo discutida há longo tempo e é a “bola da 

vez” na mídia em geral, permeando os projetos de reforma tributária. 

O enunciado de súmula aqui proposto apenas tem por objetivo uniformizar e 

condensar entendimentos preponderantes dos aspectos legais da prestação de serviços, 

especialmente jurisprudenciais, evitando-se a desconsideração da pessoa jurídica, com maiores 

gravames de multa e juros aos contribuintes, devendo ser desmitificada a ideia de que essa 

prática negocial não pode se efetivar por meio de sociedades unipessoais, cujo produto 

intelectual, especialmente os direitos de imagem do único sócio, é algo passível inclusive de 

exploração comercial. 

Sem adentrar em questões também tormentosas, como se seria possível a cessão de 

direitos de imagem para uma sociedade empresarial, afora a previsão da Lei Pelé (Lei n.º 

9.615/1998, artigo 87-A, incluído pela Lei n.º 12.935/2011), não se pode perder de vista que há 

inúmeras decisões do CARF que reconhecem a imagem como atributo pessoal. 

Nessa medida, a interpretação sistêmica do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005 com os 

demais dispositivos legais que criaram pessoas jurídicas unipessoais nos permite concluir que 

os serviços de natureza intelectual, inclusive aqueles que envolvem direitos de imagem, possam 

 

 

78  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 763. 
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ser prestados por tais figuras jurídicas, sob pena de esvaziamento da mens legis, ou seja, da 

própria teleologia da criação dessas modalidades empresariais, cujo panorama de vantagem 

fiscal foi, sem sombra de dúvidas, uma das motivações. 

Como explica Marcelo Duque, o direito fundamental à liberdade contratual se afirma 

do ponto de vista negativo, a partir do qual o Estado tem que se omitir de violar a esfera de 

liberdade do cidadão, mas também da perspectiva positiva, que expressa uma obrigação da 

ordem jurídica de reconhecer juridicamente as estipulações e, além disso, de garantir sua 

imposição efetiva por meio do aparato de coerção estatal.79 

Na justificação apresentada quando de sua inclusão no projeto de lei de conversão da 

Medida Provisória n.º 252, de 15.06.2005 (PLV n.º 23/2005), extrai-se in litteris: 

Os princípios da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa previstos 

no artigo 170 da Constituição Federal asseguram a todos os cidadãos o poder 

de empreender e organizar seus próprios negócios. O crescimento da demanda 

por serviços de natureza intelectual em nossa economia requer a edição de 

norma interpretativa que norteie a atuação dos agentes da Administração e as 

atividades dos prestadores de serviços intelectuais, esclarecendo eventuais 

controvérsias sobre a matéria.80 

Se é possível que a pessoa jurídica unipessoal tenha capacidade para prestar os 

serviços de natureza intelectual, na pessoa do seu titular, parece-nos sensato reconhecer a 

substância econômica da empresa criada para esse fim e identificar nela a titularidade das 

contraprestações efetivamente retribuídas. 

Por outro lado, haveria um desvio de finalidade a acarretar até mesmo os efeitos do 

artigo 50 do CC, ressalvado na parte final do artigo 129 da Lei n.º 11.196/2005, quando a 

sociedade se imiscua em negócios que não se correlacionam com o objeto social ou que não 

tenham relevância econômica. 

E o abuso na utilização de uma pessoa jurídica por desvio de finalidade também se 

caracterizaria na ausência de affectio societatis entre os sócios, uma vez que o propósito da 

 

 

79  DUQUE, Schenk Marcelo. Direito privado e constituição: drittwirkung dos direitos fundamentais. Construção 

de um modelo de convergência à luz dos contratos de consumo. São Paulo: RT, 2013.  

80  MONTEIRO, Manoel Ignácio Torres. A prestação de serviços artísticos, científicos e literários através da 

sociedade empresária. In: MONTEIRO, Manoel Ignácio Torres. Prestações de serviços intelectuais por 

pessoas jurídicas: aspectos legais, econômicos e tributários. São Paulo: MP, 2008. p. 57-58. 
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pessoa jurídica é unir pessoas que contribuam para um fim comum.81 Então, qual seria a razão 

de uma contratação de prestação de serviços de uma sociedade empresarial, na qual figure um 

sócio que apenas atue como cotitular na empresa, sem qualquer relação com aquele ajuste 

negocial? 

Aliás, tal circunstância foi realçada pelo CARF, no Acórdão n.º 2301-005.812, 

julgado em 18.01.2019, pela Segunda Seção de Julgamento, 3.ª Câmara, 1.ª Turma Ordinária, 

envolvendo o jogador de futebol Fred: 

No presente caso, ainda que o serviço prestado não seja intelectual, não se 

pode considerar que o contribuinte e seu sócio formem uma sociedade 

prestadora de serviços já que a receita da empresa decorre única e 

exclusivamente do trabalho pessoal de apenas um sócio, atleta de futebol. A 

sociedade civil constituída foi apenas um simulacro de sociedade, já que 

apenas um dos sócios podia e pode prestar o serviço para o qual a sociedade 

foi destinada. 

Disso resulta que, trazendo uma vez mais o Código Civil para uma interpretação 

sistêmica do tema, não se pode deixar de invocar o artigo 980-A, § 5.º, do CC/2002, com a 

redação dada pela Lei n.º 12.441/2011, o qual prevê que poderá ser atribuída à EIRELI, 

constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da 

cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome marca ou voz que seja detentor o 

titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. 

Logo, propõe-se um limite objetivo, com o intuito de maior transparência, certeza e 

segurança jurídica, especialmente quando se trata de exercício de direitos em caráter 

personalíssimo. A própria hibridez dessa prestação de serviços personalíssimos, que envolvem 

tarefas por profissionais com alto grau intelectual e cultural e também o direito de imagem e, 

eventualmente, outras produções albergadas pela Lei de Propriedade Intelectual, exige que se 

adote uma uniformização de interpretação. 

 

 

81  TEPEDINO, Gustavo. Sociedade prestadora de serviços intelectuais: qualificação das atividades privadas no 

âmbito do direito tributário. In: ANAN JR., Pedro; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). Prestação de 

serviços intelectuais por pessoas jurídicas: aspectos legais, econômicos e tributários. São Paulo: MP Editora, 

2008. p. 43-44. 
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Digno destacar que a Lei n.º 13.655/2018 inseriu o artigo 3082 na Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – Decreto-lei n.º 4.657/1952), um importante 

princípio programático voltado às autoridades públicas e focado no dever de criação de 

precedentes (lato sensu), como critérios de racionalidade, legitimidade e institucionalidade da 

atividade decisória pública.83 

Salutar, portanto, a criação de mecanismos tendentes à estabilização das decisões e 

que, ao mesmo tempo, permitam seu aperfeiçoamento para, assim, alcançar a instauração da 

segurança jurídica tão necessária à alavancagem dos negócios jurídicos e das relações sociais, 

a sustentabilidade para o desenvolvimento econômico. 

A matéria aqui tratada é relevante e o direito empresarial tem trazido novos conceitos, 

novos institutos e novas ideias ao ordenamento jurídico pátrio que merecem ser agasalhadas 

pelo direito tributário, de sorte a se estabelecer uma unidade do direito, às vezes estremecida 

pelo enfeixamento de normas aparentemente em conflito. 

O teor do enunciado de Súmula fica assim proposto: 

Para fins fiscais e previdenciários, a partir da vigência da Lei n.º 11.196/2005, 

a prestação de serviços de caráter intelectual, de natureza científica, artística 

ou cultural na pessoa do sócio de empresa individual de responsabilidade 

limitada (EIRELI), sociedades limitadas unipessoais ou 

microempreendedores individuais (MEI), sujeitam-se à legislação aplicável a 

essas pessoas jurídicas. 

I – Se, nos últimos dezoito meses, a contar da celebração do contrato de 

prestação de serviços, o titular da pessoa jurídica tenha prestado serviços, 

como empregado ou mesmo sem vínculo, fica presumida a fraude. 

II – Presume-se fraudulenta, dispensando-se a produção de provas 

adicionais, a contratação, em caráter não eventual, de serviços descritos no 

caput do enunciado, figurando como intermediadoras sociedades empresariais 

prestadoras de serviços, organizações sem fins lucrativos, organizações da 

sociedade civil de interesse público e outras sociedades plurindividuais, que 

não tenham como objetivos em seu contrato social a prestação de serviços 

intelectuais, culturais, científicos, artísticos ou esportivos. 

 

 

82  BRASIL. Decreto-lei n.º 4.657/1952. “Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança 

jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a 

consultas.” 

83  MOREIRA, Egon Bockman; PEREIRA, Paula Pessoa. Art. 30 da LINDB. O dever público de incrementar a 

segurança jurídica. Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução 

às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei n.º 13.655/2018), p. 243-274, nov. 2018. 
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CONCLUSÃO 

A Reforma Trabalhista inegavelmente trouxe uma nova dimensão à ampliação da 

terceirização e da “pejotização” no âmbito das relações de trabalho e isso acarreta, 

indissociavelmente, desdobramentos no campo tributário e na arrecadação de impostos, em 

especial aqueles destinados à Previdência Social, notoriamente combalida, além de afetar outros 

setores, por exemplo, o Sistema “S” e o Seguro de Acidente de Trabalho, abrangendo as 

contribuições para Riscos Ambientais do Trabalho (RAT). 

Embora não se possa alegar que a Reforma Trabalhista ou a Lei de Terceirização 

constitua um salvo-conduto quanto às autuações lavradas pela Receita Federal, ao menos 

induzirá a um trabalho mais cuidadoso e criterioso do auditor fiscal no momento da lavratura 

do auto, para a desconsideração e requalificação de atos ou negócios jurídicos contratuais de 

pessoas jurídicas, configurando com bastante precisão a fraude, a partir do desvelamento da 

subordinação. Imputações abstratas não terão mais condições de ser mantidas e impugnações e 

recursos voluntários elaborados com percuciência deverão repercutir para a derrubada das 

autuações dessa natureza. 

Entretanto, o julgamento da ADC n.º 66/DF proposta pela Confederação Nacional da 

Comunicação Social será um marco divisório para as contratações pautadas pelo artigo 129 da 

Lei n.º 11.196/2005 e o resultado do julgamento, dependendo de eventual modulação ou 

restrição/redução do texto legal, originalmente bastante elástico, poderá reforçar a propensão 

trazida pela Reforma Trabalhista de maior desregulamentação, no sentido de possibilitar a 

adoção do trabalho intelectual por pessoas jurídicas unipessoais, mesmo que presente alguma 

subordinação, estritamente vinculada à própria atividade desempenhada, e não àquela 

decorrente do contexto vertical empresarial. 

Alguns dos critérios que o Fisco utiliza em suas decisões para desconsideração da 

pessoa jurídica, por exemplo, a vedação de prestação de serviços, por se tratar de caráter 

personalíssimo, serão definitivamente sepultados com o julgamento da ADC n.º 66/DF. E não 

são poucos os julgamentos do CARF que ainda insistem nesse debate. 

Com efeito, está sustentado pela autora da ADC n.º 66/DF que a pretensão 

declaratória, fundamentada em decisões do CARF, da Justiça Federal e do Trabalho que 

desconsideram o indigitado dispositivo fustigado na ação, não é a precarização das relações de 
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trabalho, mas de que se respeite o “direito do prestador de serviço de optar pelo regime tributário 

e previdenciário que melhor lhe convém”.84 

Algumas atividades intelectuais e artísticas, como treinadores de futebol e âncoras de 

televisão, em que pesem jurisprudências administrativas desfavoráveis no CARF, de que são 

exemplos os casos “Felipão” e “Boechat”, deverão ter outra acepção pelo Fisco quando 

prestadas por meio de sociedade limitada unipessoal ou empresa individual de responsabilidade 

limitada (EIRELI), instituída pela Lei n.º 12.441/2011, especialmente porque a ela poderá ser 

atribuída a remuneração decorrente de cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, 

nome, marca ou voz de que seja detentor o titular de pessoa jurídica. Essa conclusão ficará 

ainda mais reforçada pelo julgamento do STF, ADC n.º 66/DF, caso a Corte Constitucional 

julgue-a procedente. 

No tocante à figura do “autônomo permanente e exclusivo” também trazido à baila na 

Reforma Trabalhista, o Fisco ainda dispõe, podemos assim dizer, de uma zona de conforto de 

subjetividade quanto à subordinação, podendo autuar com base nos artigos 9.º da CLT, 149, 

VII, do CNT, 9.º e 229 do Regulamento da Previdência Social e se presumir a fraude, com 

invocação do artigo 116 do CTN para a desconsideração do liame abusivo, com chances 

plausíveis de manutenção. 

Evidentemente que as situações de terceirização e “pejotização” que se enquadrarem 

naquelas hipóteses previstas nos artigos 5.º-C e 5.º-D de que trata a Lei n.º 13.457/2017 serão 

facilmente passíveis de reclassificação dos rendimentos recebidos na pessoa jurídica para a 

pessoa física. 

As fraudes continuarão a existir, mas é crucial que, em nome da segurança jurídica, 

algumas diretrizes sejam definidas e uma eficácia ótima do contencioso judicial e do 

administrativo seja almejada, em que as decisões de ambos sejam coerentes ou, ao menos, com 

argumentos condizentes, abreviando a demora na solução dos litígios. 

Uma das diretrizes que reputamos salutar é a possibilidade de que a sentença 

trabalhista dessa natureza adquira a autoridade de coisa julgada ultra partes, devendo ser 

 

 

84  BRASIL. STF. ADPF n.º 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 22.08.2018, DJ 

06.09.2019. Disponível em: http://www.stf.jus.br. 
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criados mecanismos para que a Justiça do Trabalho possa ser acionada ex officio em casos em 

que se discute a subordinação a partir da desconsideração da pessoa jurídica em uma autuação 

fiscal. 

E, de outra senda, crucial que a União, por meio da Receita Federal do Brasil ou da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, possa tomar parte em um processo trabalhista, por 

manifesto interesse de agir, exercendo seu direito à defesa e ao contraditório, permitidas a 

dedução e a infirmação de todas as alegações, em casos em que se discute o descortinamento 

do véu da pessoa jurídica, por existência de subordinação própria da relação empregatícia. 

O caso “Boechat”, citado no presente trabalho, que desdobrou em um processo 

judicial, é um exemplo de completa dissociação de fundamentos e de movimentação custosa e 

demorada do contencioso administrativo e judicial, pois, em que pese a autuação do CARF, 

desconsiderando os rendimentos percebidos na pessoa jurídica, a 3.ª Turma do TRF-2.ª Região 

entendeu por anular o auto de infração fazendário com base no artigo 129 da Lei n.º 

11.196/2005, podendo serviços de caráter personalíssimo e de natureza intelectual ser exercidos 

pelos sócios ou empregados de sociedades constituídas para essa precípua finalidade. 

A Carta Política de 1988 assegura a livre-iniciativa, o livre exercício da profissão, a 

liberdade contratual, facultando uma margem de liberdade para definição da forma de 

organização das atividades e no julgamento da ADPF n.º 324. O STF firmou a premissa de que 

“A Constituição não impõe adoção de um modelo específico de produção e não impede o 

desenvolvimento de estratégias flexíveis, tampouco veda a terceirização”. 

O influxo desses princípios constitucionais basilares no PAF implica a vinculação do 

poder da Administração de fiscalização e punição a parâmetros que assegurem a preservação 

da liberdade contratual. Afinal, na apreciação dos planejamentos tributários, a Administração 

Pública poderá se valer de um subjetivismo exacerbado, a ponto de afrontar os princípios da 

legalidade e da tipicidade tributária. 

Apesar de o tema envolver aspectos subjetivos de fraude e simulação, nada impede 

que uma orientação seja transmitida aos contribuintes na forma de uma súmula, cujo teor está 

sendo aqui proposto, para açambarcar situações em que a descaracterização da pessoa jurídica 

será fatal e irremediavelmente efetivada, em prol de uma segurança jurídica que beneficia a 

todos, sobretudo a Receita Federal do Brasil. 
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