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Execução da Despesa Pública – Pagamento a Matriz ou Filial

A Secretaria da Controladoria Geral

do  Estado  (SCGE),  através  da  Diretoria

de  Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas (DOGI) – Coordenadoria de

Orientação  (COR),  no  exercício  de  sua

função,  vem  por  meio  deste  boletim

esclarecer  acerca  da  realização  de

pagamento a fornecedores, considerando

a empresa Matriz ou Filial, de acordo com

entendimento  firmado  pela  Procuradoria

Geral  do  Estado  de  Pernambuco  –

PGE/PE.

Preliminarmente,  com  base  no

sistema  de  perguntas  e  respostas   da

Controladoria  Geral  do  Estado  de

Pernambuco,  denominado  SCGEOrienta,

constatou-se  dúvidas  recorrentes  quanto

ao  pagamento  a  fornecedores/

prestadores  de  serviço  com  CNPJ

diferente  da  empresa  vencedora  da

licitação, conforme exemplos a seguir:

Pergunta 1:

A matriz vence o processo licitatório, porém

quem presta o serviço e emite a nota fiscal é

a filial, que possui CNPJ diferente. Além do

mais, consta no contrato que a filial emitirá

as  notas  fiscais,  pode-se  empenhar  no

nome da filial? 

Pergunta 2:

Temos  um  contrato  de  aluguel  de

impressora  e  impressão,  o  contrato  foi

assinado com CNPJ da matriz São Paulo e

a  nota  fiscal  para  pagamento  vem  com

CNPJ da filial  Recife. Gotariamos de saber

se posso pagar com o CNPJ da filial Recife. 

Vale registrar, que questionamento

análogo  foi  realizado  pela  Secretaria  da

Fazenda  –  SEFAZ/PE  à  PGE/PE,  nos

seguintes termos:

"Nas  análises  das  prestações  de  contas

enviadas a  esta  contadoria,  é  frequente  a

ocorrência  de  casos  de  notas  fiscais

emitidas  por  empresa  diferente  da

designada pela  contratada nos respectivos

contratos  para  fornecimento  de  bens  ou

prestação  de  serviços  .  É  comum,  por

exemplo,  que filiais emitam notas fiscais

que  deveriam  ter  sido  emitidas  pela

matriz  ou  vice-versa,  mesmo  não

havendo respaldo legal para a prática no

edital  da  licitação  ou  em  cláusulas

contratuais." (Grifo nosso).

Quanto ao fato acima descrito, por

meio do Parecer Consultiva nº 0027/2000,

a  PGE/PE opinou  pelo   pagamento ao

estabelecimento  cujo  CNPJ  conste  da

nota  de  empenho,  quando  empresa

contratada pelo  Estado  para  o



fornecimento  de  bens  e  serviços,  vem

atuando por meio de filiais ou vice-versa,

com base nos seguintes argumentos:

"No caso em exame, não há que se cogitar

em empresa  diferente,  está  cumprindo  o

objeto  contratado,  pois  a  filial  é  uma

extensão da matriz. Do mesmo modo,  se

foi contratada uma determinada empresa

e  é  informado  o  CNPJ  da  filial  e  se  a

matriz vier a executar o serviço, não cabe

falar  em  terceiro  prestando  serviço  ou

fornecendo  bens  para  o Estado.  Pois,

quem  está  executando  o  contrato  é  a

pessoa jurídica contratada, o que é existe é

uma  diferença  de  CNPJ,  pois  devido  a

legislação fiscal, a filial deve ser registrada o

que consequentemente a leva ter um CGC

diverso  daquele  da  matriz,  mas  isso  não

leva  a  conclusão  de  que  seja  pessoa

jurídica diversa não. E, v.g., é  celebrado o

contrato com determinada empresa e ela

informa  o  CNPJ  da  filial,  no  entanto,

quando da execução do contrato,  quem

vem efetuar o serviço é a matriz (que por

razões legais, tem CNPJ diverso da filial),

em  seguida,  ela  apresenta  nota  fiscal

com seu registro CNPJ que é diverso do

constante  do  contrato,  ela  age

devidamente,  pois  as  leis  tributárias

determinam que o prestador do serviço ou

fornecedor do bem tem a obrigação de dar

ao consunidor  nota  fiscal,  e  ela  não pode

apresentar  nota  fiscal  de  outro

estabelecimento." (Grifo nosso).

Diante do exposto, a PGE sugeriu

que  à  Administração  efetuasse  o

pagamento  ao  estabelecimento  cujo

CNPJ conste no contrato e em favor do

qual foi emitida a nota de empenho, vez

que indicar outro agir seria incompatível,

pela  impossibilidade  de  se  realizar  o

pagamento  havendo  divergência  de

CNPJ.

Demais orientações que se façam

necessárias, a Diretoria de de Orientação

ao Gestor e Informações Estratégicas  -

Coordenadoria de Orientação, coloca-se à

disposição  através  do  site:

www.scgeorienta.pe.gov.br.

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

