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Pessoa Jurídica Prestadora de Serviços – Dois Níveis de 
Cuidados

(a) A Questão da Prova da Prestação do Serviço e seus
Reflexos Fiscais

(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais



(a) A Questão da Prova da Prestação do Serviço e seus
Reflexos Fiscais

(a.1) Prova da contratação + pagamento + nota fiscal + relatórios
de execução do serviço:

“IRPJ - Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - DESPESAS.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. GLOSA.
Documentação disponibilizada pela contribuinte não se mostra suficiente
para demonstrar que as despesas escrituradas corresponderam à
efetiva contrapartida de um serviço recebido, ou seja, se os serviços
teriam os atributos de usualidade, normalidade e necessidade, e
tampouco se ocorreu o correspondente pagamento, em razão da ausência de
apresentação de documentos hábeis para lastrear os registros contábeis.
Nesse sentido, cabe a glosa das despesas, por serem indedutíveis na
determinação da base de cálculo para a apuração do lucro líquido, vez que não
se mostraram necessárias à atividade da empresa e à manutenção de fonte
produtora.” (CARF – Acórdão nº 1103-000.938 – g.n.)



(a) A Questão da Prova da Prestação do Serviço e seus
Reflexos Fiscais

(a.2) Prova da contratação + pagamento + nota fiscal + relatórios
de execução do serviço:

“IRPJ Ano-calendário: 2007 Despesas com Prestação de Serviços.
Dedutibilidade. A dedutibilidade de custos ou despesas com prestação de
serviços condiciona-se à efetiva comprovação da operação que lhe
deu origem. (CARF – Acórdão nº 1402-001.417 – g.n.)



(a) A Questão da Prova da Prestação do Serviço e seus
Reflexos Fiscais

(a.3) Prova da contratação + pagamento + nota fiscal +
relatórios de execução do serviço:

“Cofins. Créditos. Comprovação. Notas Fiscais. Pessoas Jurídicas Inexistentes
de Fato ou não Autorizadas a Emitirem Documentação Fiscal. Glosas. Início de
Efeito. Data da Declaração de Inaptidão.

Os créditos devem ser escriturados pelo beneficiário à vista do documento que
lhes confira legitimidade, sendo imprestáveis para tal fim as notas fiscais
emitidas por pessoas jurídicas na condição de inaptas no cadastro do CNPJ ou
não autorizadas a emiti-las. Como decorrências destas circunstâncias, os
créditos apurados com base em documentação fiscal inidônea devem ser
glosados, na ausência de prova do pagamento do preço ao fornecedor e
do efetivo recebimento das mercadorias e serviços, com início de efeitos
a partir do registro da situação de que resulta a inaptidão.” (CARF – Acórdão
nº 3803-003.328 – g.n.)



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.1) Distinção entre Art. 50, Art. 167 e Art. 187 do CC/02 e
Art. 116 e §ún. do CTN

Abuso de Personalidade da PJ

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

- Desvio de finalidade = desvio ou inexecução das atividades de
interesse da PJ. Ex: prática de negócio cujo interessado é
unicamente o sócio; ausência da capacidade operacional
(capital + trabalho organizado)

- Confusão patrimonial: direitos e obrigações da PJ e sócios se
identificam. Ex: pagamento de contas do sócio pela PJ;

- Consequências: transferência da responsabilidade para o
sócio/administrador; não há extinção da PJ



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.1) Distinção entre Art. 50, Art. 167 e Art. 187 do CC/02 e Art.
116 e §ún. do CTN

Negócio Jurídico Simulado

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que
se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado.”

- Consequências: desconsidera-se o ato simulado para se buscar os
efeitos do ato dissimulado; a relação mantém-se de acordo com
aquele ato que se pretendeu “mascarar”; Ex: contrato de empréstimo x
contrato de compra e venda



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.1) Distinção entre Art. 50, Art. 167 e Art. 187 do CC/02 e
Art. 116 e §ún. do CTN

Abuso de Direito = Ato Ilícito

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

- Excede os fins econômicos ou sociais daquele específico
negócio jurídico, a boa-fé ou bons costumes

- Consequências: responsabilidade civil pelo dano causado



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.1) Distinção entre Art. 50, Art. 167 e Art. 187 do CC/02 e
Art. 116 e §ún. do CTN

Simulação do Ato

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem
as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
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.”

- A desqualificação é do ato praticado e não da PJ

- Depende de regulamentação – não possui eficácia e não pode
ser aplicado



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.1) Distinção entre Art. 50, Art. 167 e Art. 187 do CC/02 e
Art. 116 e §ún. do CTN

Conclusões:

- A “descaracterização” da PJ deve ficar restrita ao que
estabelece o art. 50 do CC/02 – transferência de
responsabilidade para sócios/administrador

- Pode haver ato simulado praticado pela PJ; as consequências
ficam restritas ao ato dissimulado

- Pode haver ato ilícito por abuso do direito praticado por PJ; as
consequências ficam restritas à responsabilidade civil da PJ



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.2) Distinção entre Art. 50, Art. 167 e Art. 187 do CC/02 e
Art. 116 e §ún. do CTN

Conclusões:

- A “descaracterização” da PJ deve ficar restrita ao que
estabelece o art. 50 do CC/02 – transferência da
responsabilidade para sócios/administradores

- Pode haver ato simulado praticado pela PJ; as consequências
ficam restritas ao ato dissimulado

- Pode haver ato ilícito por abuso do direito praticado por PJ; as
consequências ficam restritas à responsabilidade civil da PJ



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.2) Precedentes Jurisprudenciais Relevantes

Caso Grendene - Acórdão nº 103-07.260

“IRPJ - Transferência de Receitas– Evasão Fiscal. Há evasão ilegal de
tributos quando se criam oito sociedades de uma só vez, com os mesmos
sócios que, sob a aparência de servirem a revenda dos produtos da
recorrente, tem, na realidade, o objetivo admitido de evadir tributo, ao
abrigo de regime de tributação mitigada (lucro presumido).”

- Tratamento dado pela então SRF: tributação de todo o lucro em
uma única PJ que é próprio de ato simulado (desqualifica-se o ato
simulado e se considera o ato que se queria encobrir) e não de
abuso de personalidade da PJ



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.2) Precedentes Jurisprudenciais Relevantes

Caso Kitchens - Acórdão nº 107-08.326 – Recurso nº 141793

“IRPJ E OUTROS - OMISSÃO DE RECEITAS - Constatada, ainda que
parcialmente, a falta de registro de receitas apuradas a partir de pedidos de
compra e ou prestação de serviços, sem que a autuada conteste a veracidade
dos referidos documentos, provado está a omissão de receitas que deve ser
imputada à empresa considerada como um todo.”

- Divisão da PJ industrial e a PJ de serviços

- Inexistência de estrutura operacional compatível

- Tratamento dado pela então SRF: tributação de todo o lucro na
PJ Industrial que é próprio de ato simulado (desqualifica-se o
ato simulado e se considera o ato que se queria encobrir) e
não de abuso de personalidade da PJ



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.2) Precedentes Jurisprudenciais Relevantes

Caso Kitchens - Acórdão nº 107-08.326 – Recurso nº 141793

“IRPJ E OUTROS - OMISSÃO DE RECEITAS - Constatada, ainda que
parcialmente, a falta de registro de receitas apuradas a partir de pedidos de
compra e ou prestação de serviços, sem que a autuada conteste a veracidade
dos referidos documentos, provado está a omissão de receitas que deve ser
imputada à empresa considerada como um todo.”

- Divisão da PJ industrial e a PJ de serviços

- Inexistência de estrutura operacional compatível

- Tratamento dado pela então SRF: tributação de todo o lucro na
PJ Industrial que é próprio de ato simulado (desqualifica-se o
ato simulado e se considera o ato que se queria encobrir) e
não de abuso de personalidade da PJ



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.2) Precedentes Jurisprudenciais Relevantes –
Contribuições Previdenciárias

- Acórdão n" 2301-01.402 – CARF

“Descaracterização de Vínculo Pactuado
É atribuída à fiscalização da SRP a prerrogativa de, seja qual for a forma
de contratação, desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurados empregados da empresa contratante,
desde que presentes os requisitos do art 12, 1, "a", da Lei n. 8..212/91.
Os elementos caracterizadores do vinculo empregatício estão
devidamente demonstrados no relatório fiscal da NFLD.”

- Terceirização simulada (art. 167, CC/02)

- Controle administrativo em uma única PJ



(b) A Questão da Prova da Existência da PJ e seus Reflexos
Fiscais

(b.2) Precedentes Jurisprudenciais Relevantes – Contribuições
Previdenciárias

- Acórdão nº 2302-002.800 – CARF
“Descaracterização de serviço prestado por pessoa jurídica - enquadramento como
segurado empregado. Presentes os requisitos previstos no art. 12, inciso I, alínea   a
da Lei 8.212/91, regular e legal se mostra a descaracterização de pessoa jurídica
com o efetivo enquadramento como segurados empregados, nos termos do §2º,
do artigo 229, do Decreto n.º 3.048/99. Fracionamento da mão de obra em
empresa optante pelo simples. O fracionamento da mão de obra necessária a
consecução dos objetivos sociais de uma empresa em outra optante pelo
SIMPLES se traduz em prejuízo para a seguridade social, devido ao não
recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, devendo o vinculo
se dar com a suposta tomadora dos serviços. É ilegal a contratação de
trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente
com o tomador. ”

- Terceirização simulada (art. 167, CC/02); PJ sem autonomia operacional,
administrativa e financeira

“Art. 229, §3º: § 2º 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. 9º, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento
como segurado empregado.”
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