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A POSSIBILIDADE DE O FISCO DESCONSIDERAR A 

“PEJOTIZAÇÃO” PARA FINS TRIBUTÁRIOS 

 

 

Arthur Sandro Golombieski Ferreira1 

 

 

1. Introdução. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro permite que interessados na 

contratação de profissionais para prestarem serviços admitam 

“trabalhadores autônomos” (pessoas jurídicas ou físicas sem vínculo 

empregatício) ou “trabalhadores subordinados” (pessoa física com 

vínculo empregatício com o contratante, aplicando-se as regras 

previstas Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). 

A primeira opção é comumente escolhida entre as 

contratantes, sobretudo em razão dos benefícios tributários e 

trabalhistas envolvendo a forma de contratação (regulada pelo Código 

Civil), a qual pode diminuir a carga tributária (contribuições devidas à 

Seguridade Social) e afastar a obrigatoriedade de pagamento de 

diversas verbas decorrentes das relações empregatícias (tais como 13º 

salário, férias, etc). 
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No entanto, na hipótese de ser constatada a “pejotização” – 

prática ilegal que consiste na contratação de pessoa física por meio de 

pessoa jurídica, com o objetivo de ocultar o vínculo empregatício 

existente entre as partes –, surge a indagação sobre a atribuição do 

Auditor Fiscal para desconsiderar tal contratação, enquadrando-a como 

típica relação de trabalho e, consequentemente, para exigir as 

contribuições previdenciárias e demais encargos. 

É justamente a respeito deste problema que se pretende 

discutir neste breve ensaio. Objetiva-se, portanto, apresentar opinião 

sobre a possibilidade ou não de o Fisco desconsiderar a “pejotização” 

para fins tributários, ou se a competência para reconhecer vínculo 

empregatício é exclusiva da Justiça do Trabalho. 

 

2. A atribuição do Fisco para desconsiderar a “pejotização” 

para fins tributários. 

 

A atuação da Administração Pública, como cediço, está 

pautada no princípio da legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da 

Constituição Federal2, de tal forma que suas práticas sempre devem 

estar amparadas por alguma regra válida do ordenamento jurídico. 

Não por outro motivo, a Receita Federal do Brasil, órgão 

integrante do Ministério da Economia e da Fazenda, tem suas  

atribuições limitadas às previsões legais. Aliás, reforçando a aplicação 

                                                 
2
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) (...). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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desta diretriz às autoridades fiscais, o próprio sistema constitucional 

tributário prevê o princípio da legalidade como norteador da atividade do 

Fisco (também por isso chamado de princípio da legalidade tributária ou 

estrita legalidade) – artigo 150, inciso I, da Constituição Federal3. 

Por outro lado, a Lei Maior, em seu artigo 5º, inciso II4, também 

conferiu ampla liberdade de atuação aos particulares, aos quais apenas 

se proíbe fazer aquilo que estiver expressamente vedado em lei. 

Então, de um lado se encontra a Administração Pública, a qual 

somente pode agir quando a lei expressamente autorizar, e, de outro, o 

particular, que tem amplo espaço para desenvolver suas atividades. 

Nesse diapasão, quando o contribuinte possui diversas opções 

válidas para realizar determinada operação que enseje a incidência 

tributária, é perfeitamente possível (aliás, natural) a escolha da 

alternativa que gere menor impacto fiscal. 

Inclusive, em algumas situações, como na das Sociedades 

Anônimas, o Administrador tem o dever de diligência (artigos 153 e 154 

da LSA – Lei n.º 6.404/765), de tal modo que deve gerir o negócio 

sempre visando o melhor para a companhia. Ou seja, caso opte por 

algum procedimento que seja tributariamente mais oneroso para a 

                                                 
3
 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...). 
4
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; (...) 
5
 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 

diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 
negócios. 
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr 
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da 
empresa. 
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sociedade empresarial, sem justificativa para tanto, poderá ser 

responsabilizado pelos prejuízos a que vier causar. 

É justamente com base neste princípio – da legalidade, que 

confere liberdade de atuação ao particular nos limites da lei – que os 

interessados na contratação de trabalhadores podem admitir 

“autônomos” (pessoas jurídicas ou físicas sem vínculo empregatício com 

o contratante) ou “subordinados” (onde existe típica relação de emprego 

regida pela CLT) para prestar as atividades. 

Portanto, a legislação pátria não obriga a estipulação de 

negócio jurídico de emprego com todo trabalhador contratado. Este 

vínculo empregatício apenas é indispensável quando verificados os 

requisitos do artigo 3º da CLT6, quais sejam: a) pessoalidade (somente 

uma específica pessoa física); b) onerosidade; c) alteridade; d) 

habitualidade; e e) subordinação. 

Em razão disso, conforme já exposto, é comum a contratação 

de pessoas jurídicas para prestarem determinados serviços, pois, em 

regra, os encargos trabalhistas e tributários são inferiores aos existentes 

nas contratações regidas pela lei trabalhista. 

No entanto, caso fique evidenciado o fenômeno da 

“pejotização” – que consiste na contratação de pessoa física por meio 

de pessoa jurídica, com a existência de todos os requisitos para que 

seja caracterizada a relação de emprego, com o objetivo de se furtar ao 

pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais (o que é considerado 

                                                 
6
 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 

a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
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ilegal pela jurisprudência7) –, seria possível ao Fisco, no âmbito 

administrativo, desconsiderar esta contratação, enquadrando-a como 

relação de emprego para cobrar as verbas tributárias daí decorrentes, 

ou seria necessário recorrer para a Justiça do Trabalho (JT)? 

Tal indagação vem sendo objeto de debate no CARF – 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais8, pois os auditores estão 

realizando tal desconsideração, quando constatados os requisitos da 

relação de emprego, com a consequente autuação dos contribuintes, e 

estes vêm apresentando impugnações com o argumento preliminar de 

que a Autoridade Fazendária não possui tal atribuição. 

Para solucionar este impasse, é imprescindível analisar o que 

dispõem os artigos 114 da Constituição Federal, 116 e 149 do Código 

Tributário Nacional e 166 e 167 do Código Civil, pois, consoante 

exposto, a Administração Pública, direta e indireta, somente pode agir 

pautada na lei, ou seja, apenas poderá desconsiderar a “pejotização” se 

o ordenamento jurídico expressamente permitir. 

De início, parte-se para a compreensão do enunciado 

constitucional, haja vista que o estudo de qualquer situação jurídica 

deve partir das disposições previstas na Carta Maior. 

Nos termos do artigo 114, inciso I, a Justiça Laboral tem 

competência para julgar e processar as ações oriundas da relação de 

trabalho, in verbis: 

 

                                                 
7
 A título de exemplos, citam-se os julgados do TST de n.º 55300-23.2008.5.22.0003, 11169-

84.2015.5.03.0022. 
8
 A título de exemplos, citam-se os acórdãos n.

os 
2301-004.732, 2301-004.733, 2301-004.734, 2301-

004.735, 2301-005.233 e 2301-005.234. 
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Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:   (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 

público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;    (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004). 

 

A partir da leitura do dispositivo, extrai-se que o objetivo da 

norma é atrair para a JT todas as demandas que tiverem por objeto 

assuntos que envolvam as relações de trabalho, ou seja, matérias de 

cunho trabalhista. Não se discutem aspectos que fujam do escopo 

dessas relações. 

Nesse sentido, apesar de a atuação do Fisco nos casos de 

“pejotização” identificar a existência de vínculo empregatício – o que, em 

tese, é matéria de cunho trabalhista –, fato é que realizam tal 

enquadramento com o fim exclusivo de apurar eventuais sonegações 

fiscais, de tal modo que não necessitam recorrer para a Justiça do 

Trabalho para tanto. O objetivo dos auditores não é cobrar as verbas 

trabalhistas ou discutir outros aspectos desta relação, mas apenas 

averiguar a parte tributária. 

Em outras palavras, quando o Fisco descaracteriza a 

contratação da PJ, o faz para fins puramente fiscais. No entanto, 

entende-se que, por coerência do sistema, como bem esclareceram 

Carlos Renato Cunha, Valterlei Aparecido Costa e Maurício Dalri Timm 

do Valle9, é dever da Autoridade Fiscal oficiar ao Ministério Público do 

Trabalho – MPT ou às Superintendências Regionais do Trabalho10, bem 

                                                 
9
 COSTA, Valterlei Aparecido; CUNHA, Carlos Renato; VALLE, Maurício Dalri Timm do. A 

desconsideração da chamada “pejotização” para fins tributários e o dever de coerência sistêmico. 
Cadernos de programa de pós-graduação Direito/UFRGS. Volume 12, n. 2, 2017. 
10

 Antigas Delegacias Regionais do Trabalho – DRT. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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como ao Fisco Municipal/Distrital, a respeito da constatação realizada, 

para que estes órgãos adotem as medidas cabíveis. 

Superado o diagnóstico constitucional, pelo qual se concluiu 

pela desnecessidade de ingressar com ação na Justiça do Trabalho 

para reconhecimento de vínculo empregatício para fins exclusivamente 

tributários, parte-se para a análise dos dispositivos que autorizam ao 

Fisco desconsiderar a “pejotização”. 

E neste ponto a legislação pátria não deixa dúvida. Da leitura 

conjunta do artigo 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional, com os 

artigos 166, inciso VI, e 167, caput, ambos do Código Civil, verifica-se 

de forma clara a possibilidade de o Fisco desconsiderar a “pejotização” 

para fins tributários, por se tratar de típica situação fraudulenta e 

simulada. Confiram-se as disposições: 

 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 

administrativa nos seguintes casos: (...) 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 

daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; (...) 

 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

(...) 

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 

dissimulou, se válido for na substância e na forma. 

 

A “pejotização” se enquadra como fraude, pois a contratação 

de pessoa jurídica ao invés da física, quando preenchidos os requisitos 

da relação de emprego, objetiva exclusivamente burlar as leis 

trabalhistas (principalmente) e tributárias. 
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Com tal forma de contratação, o empregador, no que diz 

respeito ao aspecto tributário11, deixa de ter a obrigação de recolher as 

Contribuições à Seguridade Social e ao FGTS12. Já para o empregado, 

em alguns casos, o ônus financeiro é menor quando tributado na pessoa 

jurídica, haja vista que na pessoa física o imposto de renda pode 

apresentar alíquotas superiores a depender da faixa de renda auferida. 

A “pejotição” também se adequa ao conceito de simulação, 

pelo fato de que este fenômeno esconde o verdadeiro vínculo de 

emprego existente entre as partes, ou seja, tem-se a situação simulada 

(falsa/aparente, que é a contratação de PJ) e a dissimulada 

(verdadeira/oculta, que é a relação de emprego). 

Portanto, como o artigo 149, inciso VII, do Código Tributário 

Nacional, é expresso ao autorizar que o lançamento seja efetuado e 

revisto de ofício nos casos de fraude ou simulação, não há justificativa 

jurídica que impeça a Autoridade Fiscal de realizar a autuação da 

situação que se visou ocultar, cobrando os tributos incidentes. O 

ordenamento jurídico permite tal procedimento ao Fisco. 

Neste ponto, é imperioso destacar que, em razão da expressa 

autorização do dispositivo supra, a Autoridade Fiscal não precisa basear 

sua autuação no controverso artigo 116, parágrafo único, do CTN, cuja 

polêmica redação prescreve o seguinte: 

 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos: (...) 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 

                                                 
11

 Deixou-se de discorrer sobre o aspecto trabalhista por este não ser o foco do presente estudo. 
12

 Há divergência de entendimentos sobre a natureza do FGTS, se tributária, trabalhista ou híbrida. 
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fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 

obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos 

em lei ordinária. 

 

A Fazenda, evitando fundamentar o auto de infração em tal 

enunciado, inibiria o tormentoso debate travado com os contribuintes 

sobre a sua aplicabilidade, no que diz respeito à necessidade ou não de 

edição de lei ordinária para regular o procedimento da desconsideração 

prevista no artigo, bem como se o dispositivo trouxe para o direito 

brasileiro a polêmica teoria americana do “propósito negocial” (business 

purpose test). 

Basta ao Fisco, portanto, indicar o artigo 149, inciso VII, do 

Código Tributário Nacional, como fundamento legal para realizar a 

autuação dos contribuintes que realizarem o fenômeno da “pejotização”. 

De toda forma, entende-se que a edição do parágrafo único do 

artigo 116 apenas reforçou o que já está prescrito no artigo 149, VII, pois 

este dispositivo, como visto, já autoriza a desconsideração de situações 

fraudulentas, dolosas e simuladas praticadas pelos sujeitos passivos. 

É de se compreender, assim, que não há nenhum óbice para 

que as Autoridades Fiscais, no âmbito administrativo, desconsiderem a 

“pejotização”, enquadrando-a como relação de emprego, para fins 

puramente tributários, desde que, por óbvio, garantam o contraditório e 

comprovem os requisitos para o reconhecimento deste vínculo 

empregatício. 

No mais, considerando a racionalidade e eficácia do sistema, 

seria insensato defender a tese de que o Fisco não poderia exigir as 



  

10 
 

verbas tributárias incidentes na situação dissimulada enquanto o vínculo 

empregatício não fosse reconhecido pela Justiça Trabalhista. 

Suponha-se que o Ministério Público do Trabalho, os 

trabalhadores ou quaisquer outras partes legítimas, nunca ajuízem 

ações na JT para que o vínculo fosse reconhecido, seja porque não 

tomaram conhecimento da “pejotização” ou por qualquer motivo. Nessa 

hipótese, o Fisco deve ficar inerte, impedido de exigir os encargos 

tributários? Evidente que não. 

Respondendo, então, a indagação introdutória formulada, tem-

se que a Autoridade Fiscal possui atribuição, no âmbito administrativo, 

para desconsiderar a “pejotização”, enquadrando-a como típica relação 

de emprego, para fins exclusivamente tributários, desde que comprovem 

os requisitos para o reconhecimento deste vínculo. 

 

3. Considerações finais 

 

Este estudou apontou, brevemente, que é prática comum no 

âmbito comercial a contratação de pessoas jurídicas para a prestação 

de serviços, sendo esta uma opção válida, a qual traz benefícios 

trabalhistas e, em alguns casos, tributários. 

Ressaltou-se, todavia, que esta modalidade de contratação do 

trabalhador pode ser considerada ilegal se constatado o fenômeno da 

“pejotização”, o qual consiste na contratação de pessoa física por meio 

de pessoa jurídica, com a existência de todos os requisitos de uma 

relação de emprego, com o objetivo de diminuir encargos trabalhistas e 

fiscais. 
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Diante deste quadro, o presente ensaio objetivou expor e 

apresentar opinião sobre a tese de defesa preliminar que, não raras 

vezes, é alegada pelos contribuintes autuados em decorrência da 

prática de “pejotização”, no sentido de que a Autoridade Fiscal, no 

âmbito administrativo, não teria atribuição para reconhecer vínculo 

empregatício, sendo tal competência exclusiva da Justiça do Trabalho. 

Concluiu-se, com base nas disposições legais, que a 

“pejotização”, de fato, é prática vedada, a qual se adequa aos conceitos 

de fraude e de simulação, além de que o ordenamento jurídico também 

permite ao Fisco realizar a sua desconsideração e autuar os 

contribuintes, no próprio âmbito administrativo, desde que comprove os 

requisitos para o reconhecimento deste vínculo empregatício. 
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