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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos!Esta é a última 
reunião do ano. Temos uma pauta extensa e vamos tentar esgotar a pauta, não 
é? Porque semana que vem nós estamos de férias. Vamos tentar, portanto, ser 
breve em todos os assuntos, na medida do possível. Temos aqui conosco o Dr. 
João Dácio Rolim, professor, amigo nosso, grande colaborador e professor dos 
nossos cursos. Por favor, gostaríamos de tê-lo aqui à mesa. No pequeno 
expediente queria fazer referência ao encerramento do curso de Atualização de 
Direito Tributário, módulo dois. Eu, infelizmente, não sei se você está com a lista 
dos nomes que tiraram nota dez. Você resgata? Porque eu acho que vale a pena 
fazer uma referência à alta qualidade desse curso. É um curso tradicionalíssimo 
já, todos sabem e nós contamos com a colaboração de muitos professores de 
fora, da casa. Esses professores, alguns fizeram comentário comigo sobre a 
excelência da turma. Quer dizer, foi um curso que aparentemente agradou a 
todos, professores e alunos. Nós devemos muito isso ao nosso querido amigo Luís 
Flávio Neto, que foi incansável, juntamente com o Fernando Zilveti, na 
organização e condução desse curso. Inclusive, tivemos um probleminha de data 
de exame final, que coincidiu com o exame de Ordem e foi devidamente 
equacionado. O número de participantes com 100% de presença foi muito 
grande. Isso é um índice, eu acho que muito característico de que o curso estava 
bom, não houve aquele esvaziamento ao longo do andamento do curso. Nós 
tivemos muitas notas dez, notas nove e meio, notas noves. Então, realmente, foi 
um curso... Parabéns, um curso muito bom.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Parabéns aqui ao Luís Flávio. Eu acho que o curso 
teve uma virada esse ano, muito em virtude dessa tenacidade do Luís Flávio, que 
é um rapaz que se cobra muito e até excessivamente. Eu falo para ele, às vezes: 
“Não se cobre tanto. Mas essa característica que às vezes nos traz dor de cabeça, 
traz também muitos frutos e vai trazer muitos frutos para você”. Eu fiquei muito 



contente com o resultado, eu fiquei mais contente ainda em saber que o Luís 
Flávio colocou uma meta, perseguiu essa meta e os resultados estão aí. Acho que 
o ano que vem ainda vai ser melhor ainda e nós vamos colocando, também, o 
outro curso de especialização em Direito Tributário Internacional, que é um 
sucesso. Então, os nossos cursos caminham para ser sempre uma referência, 
não só aqui em São Paulo, mas fora do estado, pois tem gente que vem de outros 
estados, tem gente que pergunta e tem gente que quer saber como está sendo o 
curso. Curiosamente, com a colaboração de professores, que não são 
remunerados, são voluntariamente cotados a virem aqui aos sábados, às vezes, 
com o sacrifício de um compromisso, vêm e dão o seu recado com muita 
competência. Isso tem sido a marca do curso e continuará sendo por um bom 
tempo. Obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Inclusive, o Luís Flávio... Nós não 
estamos jogando confete, não, realmente é um agradecimento e um registro do 
que está acontecendo. O Luís Flávio, inclusive, já nos apresentou um projeto 
para o próximo ano de uma reformulação em parte no programa e algumas ideias 
novas, que nós vamos discutir oportunamente. Olha, como os nomes são muitos,  
eu vou me limitar àqueles que tiveram cem e cem, aqueles que tiveram 100% de 
frequência e nota dez: Camila Serrano Santana, parabéns; Daniele Pellucio; 
Diogo Melo Maranhão; Júlio César Ferreira dos Santos; Rodrigo Batista Sales; 
Thiago Paranhos Neves; muitos com 9,5 e muitos com 9, momento que eu paro 
por aqui. Parabéns a todos e espero que tenham aproveitado. Luís, muito 
obrigado novamente. De pequeno expediente mais alguma coisa? Vamos à pauta: 
situação fiscal dos consórcios. Dr. João Bianco. Lembrando que nós discutimos 
aqui há um mês, mais ou menos, a interpretação de Lei 12.402, as várias 
interpretações que especialmente o caput do art. 1° propicia. Houve opiniões aqui 
muito divergentes e o prosseguimento do tema seria no sentido de uma análise, 
evidentemente, tem que ser perfunctória da instrução normativa, a Instrução 
Normativa n°. 1.199, a fim de verificarmos da sua compatibilidade com a lei. 
Evidentemente, aí vai depender da postura que cada um tem com relação à lei. 
Afinal de contas, resgatando o art. 1° da lei, ela diz que: “Os integrantes, as 
empresas integrantes do consórcio, respondem pelos tributos devidos em relação 
às operações praticadas pelo consórcio na proporção da sua participação no 
empreendimento”. Nós vimos que nos §§ 1°, 2° e 3°, inquestionavelmente, está 
estabelecida a solidariedade dos participantes com relação às situações em que o 
consórcio, pelo seu CNPJ, ou a líder do consórcio faça retenções, faça 
contratações, retenções de tributos e fique, portanto, obrigada ao pagamento. 
Nós verificamos que com relação a esses tributos retidos na fonte, quaisquer 
tributos no âmbito da Secretaria da Receita Federal há a solidariedade de todas 
as empresas do consórcio. Verificamos que a questão da responsabilidade 
solidária significa responsabilidade integral sem benefício de ordem. Já no caput 
do art. 1°, nós ficamos com a dúvida se o art. 1°, caput, simplesmente introduz 
as solidariedades referidas nos §§ 1°, 2°, 3° e 4°, ou se ele estaria criando uma 
nova hipótese de responsabilidade das consorciadas, e aí não mais solidária, 
porque ela é na proporção da participação de cada uma no empreendimento. Nós 



verificamos que proporção em que sentido? Proporção da receita bruta, no lucro? 
Enfim, mas esse é um detalhe. Então, a grande dúvida é se o caput simplesmente 
é uma introdução, sem conteúdo normativo, ou se ele estabelece uma hipótese 
em que quando o consórcio fatura e pratica operações. Como ele não tem 
personalidade jurídica, portanto, não pode ser sujeito do Direito no processo 
civil, no processo fiscal, também, e não tem patrimônio para responder pelas 
suas dívidas, se o que a lei estaria seria estabelecendo uma responsabilidade de 
cada consorciado na proporção da sua participação no empreendimento, que é 
diferente, portanto, da solidariedade dos parágrafos. Houve interpretações em 
todos os sentidos com relação ao que significa o caput. Agora, João, por favor, 
vamos à IN para ver o que a IN diz a respeito.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu fiz um exame aqui da IN 1.199... Está saindo? 
Mas comparando com a anterior, a IN 834, de 2008. Essa IN de 2008, ela é 
anterior à Lei 12.402 e anterior, inclusive, à Medida Provisória 510, que deu 
origem à Lei 12.402. Os problemas que eu identifiquei na IN 1.199, eles já 
existiam na IN 834 e os problemas existentes nessas duas INs foram levantados 
aqui pelo Hiromi, na primeira vez que nós discutimos esse assunto. O art. 3° da 
IN 834 diz o seguinte: “Cada pessoa jurídica participante do consórcio deverá 
apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos proporcionalmente à sua 
participação no empreendimento”. Isso eu acho que é um problema, porque nós, 
nas nossas discussões aqui identificamos aquilo que nós chamamos de um 
consórcio puro, em que para se realizar um determinado empreendimento cada 
consorciada tem a sua parcela nas receitas, tem as suas específicas despesas e 
os seus específicos custos. O que a IN 834 e a IN 1.199 estão propondo é que 
haja uma somatória de receitas. Essas receitas sejam centralizadas na empresa 
líder, depois sejam rateadas, entre as consorciadas, na proporção da participação 
de cada uma no empreendimento total, depois sejam somados todos os custos e 
todas as despesas e sejam rateados entre as consorciadas na proporção da 
participação de cada uma no empreendimento. Esse me parece ser o problema da 
IN 1.199, que já vinha na IN 834. Então, a 12.402, a meu ver, em nada alterou 
esse panorama. O regime previsto pelo Fisco nas suas INs, esse regime de 
apuração centralizada e proporcionalização de custos, receitas e despesas já 
estava na IN 834. A IN 1.199, o que introduziu de novidade foi a obrigatoriedade 
de haver uma empresa líder, para centralizar as receitas, os custos e as 
despesas. Porque o § 3° do art. 3°, da IN 1.199, prevê que na ausência de 
empresa líder, ou se não houver disposições legais exigindo a indicação de uma 
líder deverá ser eleita uma das consorciadas para os fins previstos no § 2°. O § 2° 
diz: “A empresa líder do consórcio deverá manter registro contábil das operações 
do consórcio por meio de escrituração segregada da sua contabilidade, em contas 
ou subcontas distintas, ou mediante a escrituração de livros contábeis próprios, 
devidamente registrados para esse fim”. Ou seja, o que a fiscalização quer é uma 
contabilização centralizada das operações do consórcio na empresa líder e, na 
ausência da empresa líder, uma das consorciadas vai ter que assumir esse 
encargo, imagina até que para facilitar a fiscalização das operações do consórcio. 
Mas o fato é que tem que haver essa centralização do registro das receitas, custos 



e despesas, depois cada consorciada vai apropriar proporcionalmente receitas 
que não são suas, custos que não são seus e despesas que não são suas. Então, 
esse me parece que é um problema que já existia na IN 834, que persiste na IN 
1.199, que a meu ver não tem base legal para ser feita essa exigência e muito 
menos a Lei 12.402, que a meu ver essa lei não prevê ou não dá fundamento 
legal para essa exigência das duas INs. Então, vamos dizer assim, esse regime 
previsto na IN, que é um regime problemático, a meu ver não tem muita base 
legal, ele já existia na IN 834. Eu acho que isso que eu queria chamar atenção 
aqui da Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É. A falta de base legal acaba por destruir qualquer 
argumentação favorável a essa IN. Eu comecei a fazer um exercício tentando 
imaginar por que seria isso, se afinal de contas na realidade das coisas cada 
consorciada, normalmente, tem os seus custos, a sua folha de salário, etc., tem 
os seus próprios gastos. É até normal que em um consórcio uma se dê melhor 
que a outra, porque uma conseguiu ser mais ágil do que a outra, ou seja, não 
existe uma razão por que a eficiência de uma seria dividida entre todos, já que é 
um mero consórcio. O que eu falei aqui o esforço como se enxergar um caráter 
antievasão mesmo e comecei a imaginar operações casadas, em que: “Olha, eu 
tenho muito lucro e você tem menos lucro. Então, vamos deixar que esta compra 
vá para você e não para mim, porque assim nós conseguimos de algum modo 
organizar os nossos resultados, para que ninguém pague muito imposto de 
renda”. Então, o único objetivo que eu posso imaginar nessa norma é para evitar 
esse tipo de conluio, o que pode até se justificar. Mas como o João disse: “Não há 
base legal para isso”. Então, acaba mesmo essa justificativa desaparecendo.  

Sr. João Francisco Bianco: Tem mais uma novidade aqui na IN, que eu queria 
registrar, que é o art. 4°. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É o que eu estou lendo aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Que diz que o faturamento correspondente às 
operações do consórcio será efetuado pelas pessoas consorciadas, mediante a 
emissão de nota fiscal própria, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento. Agora, vem o § 1°: “Na hipótese de uma ou mais das 
consorciadas executar partes distintas do objeto do consórcio, bem como realizar 
faturamento direto e isoladamente para a contratante...”. Que seria o caso do 
nosso contrato puro aqui, é o nosso consórcio puro. Aí vem a obrigação: “A 
consorciada que fatura diretamente remeterá à empresa líder ou à consorciada 
eleita de que trata o § 3° do art. 3°, mensalmente, cópia dos documentos 
comprobatórios das suas receitas, custos e despesas incorridos, para os fins 
previstos nos §§ 2° a 4° do art. 3º”. Que é justamente aqueles dispositivos que 
tratam da proporcionalidade de registro das receitas, dos custos e das despesas 
por cada consorciado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando?  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nós estamos comentando esse tema algum tempo 
e a gente em uma determinada reunião tratou de consórcios puros e impuros ou 
consórcios não tão puros, não é? A gente se fechou na questão da Lei das SA, 
que acho que ficaria muito mais adequada a análise. Lendo um pouco sobre o 
assunto, eu achei algumas classificações que ajudam a gente entender a Lei das 
SA e por que a gente trabalha dessa forma. Então, falando em Pontes de 
Miranda, ele trabalhou com as organizações verticais e horizontais em termos de 
consórcio. Então, nós estaríamos tratando de horizontais quando cada uma 
assumisse a responsabilidade contratual para cada etapa do trabalho e, vertical, 
quando uma delas assumisse a maior porção de responsabilidade de gestão e as 
demais, abaixo, estariam igualmente responsabilizadas, mas haveria uma carga 
maior sobre a primeira. Depois a questão dos limites, ele também trabalhou com 
duas classificações: a de primeiro grau e segundo grau. A de primeiro grau é 
cada empresa tem a sua organização e, contratualmente, define aquilo que lhe 
compete. A de segundo grau existe a criação de um organismo que centraliza a 
atividade. Esse organismo pode ser uma própria sociedade ou uma delas seria a 
consorciada líder, que aí e começa a fazer sentido aquilo que nós estamos falando 
sobre a Lei 8.666. Também começa a fazer sentido por que o Estado colocou 
desta forma que o consorciado líder teria algumas atribuições distintas dos 
demais consorciados. Me parece razoável, dentro desta lógica eu não vejo uma 
tentativa de evitar o planejamento tributário, pelo menos não vejo que seja uma 
norma antialusão, uma antievasão, acho que não é. Eu acho que é simplesmente 
dizer: “Olha, quando tiver um consorciado líder dentro de uma lei que trata desta 
figura consorciado líder...”. Que uma vez eu fui procurar e, realmente, a Lei 
8.666 traz esta figura do consorciado líder, que não está na Lei das SA. Aí dá a 
este participante do consórcio atribuições de coordenação, que caberiam dentro 
desses comentários, a Lei das SA do Pontes de Miranda, é de segundo grau. 
Então, ele é aquele para quem devem ser concentradas as maiores 
responsabilidades, prestação de contas perante a autoridade pública e perante o 
contrato celebrado entre o consórcio e o Estado. Então, a ele caberiam 
determinadas atribuições que aos demais não competiriam, sem prejuízo de 
apuração de responsabilidade perante a Lei 8.666, Lei de Licitações. Então, do 
ponto de vista fiscal eu achei que... Pelo menos eu vi nesta, tanto na IN quanto 
nas demais medidas relacionadas a esse tema que a gente vem tratado, uma 
tentativa da Receita de aferir melhor que cada um deve considerar como matéria 
tributável, sem prejuízo de ser responsável o consorciado líder por determinadas 
definições, que são muito mais próprias da qualidade do consorciado líder 
perante a autoridade contratante.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: O fato é que no regime anterior, ou no regime que a 
gente estava acostumado a lidar, como o Schoueri lembrou, você poderia ter uma 
consorciada com lucro e outra com prejuízo. Nesse-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Qual o problema? 



Sr. João Francisco Bianco: Nenhum problema. Nesse regime atual todas têm o 
mesmo resultado, o resultado do empreendimento, ele é rateado entre as 
consorciadas. Se o resultado for um prejuízo, o prejuízo é rateado, se o resultado 
for lucro, o lucro é rateado, porque existe um rateio de todas as receitas e um 
rateio de todos os custos e as despesas.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O único problema, Ricardo, é que não tem base 
legal para isso, não é? Ou seja, a questão básica é essa, se houvesse uma lei 
exigindo, eu insisto, seria uma norma antievasão. Porque existe uma 
possibilidade de uma evasão, quer dizer, de um conluio, existe esse risco de 
contribuintes que não têm mais o lucro, como havia a operação, é o tal do day 
trade. Day trade eram esquemas que se faziam em que um ganhava, outro 
perdia, de tal modo que aquela empresa que estava com prejuízo tinha o ganho, a 
outra tinha a perda e depois se acertavam por fora. Veio do legislador, eu quero 
insistir o nome legislador, veio e deu um tratamento próprio para o day trade, 
para impedir esse tipo de evasão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, era evasão, day trade era evasão. Aqui 
também, a hipótese que eu estou imaginando é de evasão. Eu estou imaginando 
uma hipótese em que alguém tem um custo e aloca para o seu parceiro aquele 
custo por conta de fugir da tributação, não que o custo seja do parceiro, foi 
alocado com essa finalidade e o termo correto, desculpe-me, Fernando, eu quero 
usar o termo evasão, porque seria próprio. Então, seria uma medida até 
interessante do legislador impedir esse tipo de esquema, ou seja, criar algum tipo 
de controle. Eu diria, seria justificado mesmo que contrariando a ideia de 
capacidade contributiva com o intuito de fugir, de escapar da evasão, se 
justificaria que o legislador restringisse a liberdade negocial. Eu insisto, o 
legislador poderia restringir a liberdade negocial, poderia restringir a liberdade de 
formação de negócios tendo em vista a possibilidade, a grande possibilidade que 
essa liberdade de negócios poderia dar para evasão. O que eu ponho como 
ressalva é que o legislador poderia restringir a liberdade negocial. O que me 
parece inaceitável é que a instrução normativa venha restringir algo que a lei não 
restringe. Ou seja, na atual moldura legal nada impede que cada consorciado 
tenha os seus custos, as suas receitas e não conheço lei que imponha a 
proporcionalização. Então, nesses termos é que me parece que a instrução 
normativa extrapola a lei.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos abandonar as hipóteses de 
fraude, não é? Eu acho que a lei não ia ser feita só para isso e ela não tem essa 
carta, não é? Eu concordo com o Schoueri, não existe essa norma. Nós temos 
que lembrar que a maior parte, se não todos os consórcios, dá lucro, ninguém faz 
consórcio para ter prejuízo. Como a grande parte dos consórcios se realiza em 
função de obras públicas, nós sabemos até de que quando vai dar prejuízo tem 
recontratações e não dá prejuízo. Não quero falar outra palavra, mas há sempre 
acertos para reestabelecer a economia do contrato, o equilíbrio econômico do 



contrato, econômico-financeiro de contrato, de modo que não dá prejuízo. Mesmo 
que houvesse o rateio, o rateio poderia produzir efeitos positivos em uma 
empresa e negativos em outra, depende da sua situação de lucro em outros 
negócios. Então, eu acho que não é bem o caso de pensar por aí. O que eu acho, 
na minha opinião e quero insistir nesse ponto, é que a instrução normativa não 
pode atribuir a responsabilidade à empresa líder. A líder, ela tem funções, ou 
contratuais ou legais, meramente administrativas. Ela não é possível de se 
enquadrar em nenhuma das hipóteses de responsabilidade tributária, que está 
no CTN e não está na Lei 12.402, também. De forma que realmente a instrução 
normativa, nesse ponto, vai adiante do que poderia ir. O que eu acho, você não 
estava aqui quando nós discutimos, o que eu acho é que o caput, ele trata de 
situações que ocorrem na prática, em que o consórcio funciona como uma 
verdadeira sociedade de fato, está certo? Aí ele tem, dentro do 126 do CTN, 
capacidade tributária passiva, porque ele passa a ser uma entidade produtora de 
circulação econômica. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Concordo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, aí na minha visão o caput do 
art. 1° vem estabelecer, neste caso, a responsabilidade de cada participante na 
proporção da sua participação. Agora, adotando a terminologia da reunião 
anterior, se o consórcio for puro, cada um tem a sua parte de fornecimento para 
o contratante, cada um fornece o seu, fatura a sua parte, tem os seus próprios 
custos e apura a sua própria obrigação tributária. Não é como transferir para os 
outros consorciados e nem para a empresa líder a responsabilidade de cada um, 
não existe isso. De forma que eu acho que nesse ponto a IN, se ela for aplicada só 
a situações em que o consórcio está agindo de uma maneira atípica, para não 
falar impura, eu acho que ainda poderíamos encontrar no caput do art. 1° algum 
fundamento, não digo para toda a instrução normativa, mas para boa parte das 
discussões dela.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só não vejo que a IN está tão agressiva assim, não 
é? Porque no art. 1° está expresso que dentro desse conceito de consórcio da Lei 
6.404, os consorciados respondem pelos tributos devidos, o que não precisava 
nem estar nesse caput, em relação às operações praticadas pelo consórcio na 
proporção da participação do empreendimento. Então, eu não vejo que isso seja 
uma imposição de que tenha que ser assim, mas sim, quando há uma disposição 
contratual de que cada consorciada, essa definição horizontal, tem uma 
atribuição, ele responde pelos tributos das receitas que ele aufere. Agora, aí vem 
o § 1°, quando ele realizar a contratação é um tipo de consórcio, que aí entendo 
eu vertical ou esse de segundo grau, que ele faz uma contratação e, então, ele 
assume uma responsabilidade em nome próprio, perante pessoas físicas ou 
jurídicas, com ou sem vínculo empregatício. Ele assumiu a responsabilidade, este 
consórcio assumiu. Porque ele pode ser atípico, como você bem disse, mas ele 
está ainda na função de um contrato que tem CNPJ, portanto, pode contratar 
pessoas físicas ou jurídicas e ele pode efetuar a retenção de tributos. Ele pode 
efetuar, é uma permissão, não é uma obrigação, ele pode... Então, eu não estou 



achando isso tão, assim, agressivo ou tão extrapolado, como se a IN quisesse 
impor obrigações aos consorciados. Porque se ele não fizer , supondo que ele não 
faça, esse consorciado não faça a retenção, caberá a cada consorciado fazer as 
retenções devidas. Só que fica um pouco estranho que você contratando como 
um consórcio, nessa categoria atípica de consórcio, contratando um terceiro, 
você não faça a retenção e deixe para o consorciado contratante ou o outro 
consorciado que não contratou esta pessoa física que faça retenções sobre 
pessoas que não contratou. Então, acho que até do ponto de vista lógico não faz 
sentido. Então, novamente é uma tentativa de você colocar ordem na coisa, 
porque já é sabido de todos que esses consórcios atípicos ou dando um jeitinho 
na lei passaram a contratar com terceiros. Quando o natural seria que eles não 
contratassem na qualidade de consórcio. Mas já que contrataram e contrataram 
pessoas físicas façam as retenções devidas. Não vi de novo como uma 
extrapolação e, também, não vi uma tentativa de você evitar a evasão, somente 
uma necessidade de você regular um fato, que está sendo levado adiante, Brasil 
afora. Aí de novo, se a retenção dos tributos ou o cumprimento das obrigações 
acessórias relativas ao consórcio forem realizados por sua empresa líder, aí entra 
a questão do consorciado líder, aí você tem a solidariedade do § 1°. Não estou 
vendo nada de excepcional nisso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação aos tributos retidos na 
fonte pelo consórcio não há dúvida, não é? O problema são os tributos devidos 
pelo consorciados sobre as suas receitas. Se há ou não a responsabilidade 
proporcional do art. 1°, caput. Antes de passar a palavra para o Hiromi, eu queria 
lembrar que eu falei uma coisa aqui, duas ou três semanas atrás, que eu estou 
me fixando nela. Não gosto de interpretação literal, mas eu acho que a palavra, 
no caso, é importante. A responsabilidade... “Responde pelos tributos devidos em 
relação às operações praticadas pelo consórcio”. É o consórcio que pratica. Da 
mesma forma que no § 1°, ele que contrata, ele que retém. “Não são praticadas 
em consórcio”. Quer dizer, o consórcio que nós chamamos de puro, que é o 
típico, as empresas agem em consórcio e cada uma assume as suas 
responsabilidades de execução do empreendimento, cobra, etc., etc. Aí não é, aí é 
o consórcio de uma maneira atípica, é que faz operações e que é uma verdadeira 
sociedade de fato.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sociedade de segundo grau.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É uma sociedade de segundo grau, como o Pontes 
de Miranda tratou isso aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ou não personificada, como diz o 
Código Civil. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, perante a Mesa eu sou um voto vencido, sabe? Mas 
eu continuo com o meu entendimento, porque como eu lidei com vários 
consórcios durante vários anos... Mas eu quero, principalmente, para os jovens 
que estão começando o Direito Tributário, eu acho que um pouco de experiência 
é bom passar, repassar. Eu acho que essa lei é, eu acho que é praticamente 



inaplicável, praticamente, essa lei. Porque pela ementa está dizendo que o 
consórcio que realizar a contratação de pessoas físicas ou jurídicas... Ele está 
dizendo o consórcio se contrata, porque se não fosse o consórcio já não 
precisava, isso aí é uma letra morta. Depois outra, o art. 1° está também dizendo 
em relação às operações praticadas pelo consórcio, não é? Então, o problema aí 
como o consórcio não tem personalidade jurídica, ele não pode emitir fatura, 
porque nem o estado nem a prefeitura vai dar inscrição para emitir fatura. Então, 
isso aí aqui não se aplica para o imposto de renda sobre o lucro, contribuição 
social sobre o lucro, PIS e Cofins. A única coisa se o consórcio contratar pessoal, 
mas nas grandes empresas que constroem metrô, por exemplo, nenhuma dessas 
contrata em nome do consórcio. Aqueles que contratam em nome do consórcio 
são pequenas empresas que fazem consórcio para fazer pequenas obras. As 
grandes obras não tem uma que contrata em nome do consórcio e cada uma 
contrata... Pela experiência eu não conheço, eu nunca vi um consórcio grande 
que contrata em nome do consórcio. Agora, a instrução normativa, mesmo que 
esse daí não fosse contratar pelo nome do consórcio, mesmo que fosse para 
contratar em nome da empresa líder, também é inaplicável na maioria dos casos. 
Tanto a instrução normativa é inaplicável na maioria dos casos, porque aqui no 
Brasil a formação de consórcio é mais para a concessão de serviços públicos, 
como rodovia, a usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica que está sendo construída 
[ininteligível] [00:36:11] agora, todos são para construção. Então, não há a 
possibilidade de uma... A concessão de serviço público não constitui uma 
empresa para operacionalizar. Então, as consorciadas participam do capital. Por 
exemplo, consórcio que tem concessão de Imigrantes, Anchieta e Dutra é a 
mesma empresa, mas é uma empresa de capital aberto, não é? Todo dia tem 
negociação grande nas bolsas de valores. Eu mesmo acompanho por vários anos 
uma concessionária de rodovia que também tem uma empresa constituída para 
operar. Agora, é impossível operar em nome do consórcio. Por quê? Por vários 
razões. Primeiro, porque a maioria das concessões para rodovia, usina 
hidrelétrica, aeroporto agora que está sendo tudo concessão, tem que fazer 
benfeitoria. Não há a possibilidade de cada empresa consorciada olhando, 
contabilizar no ativo o custo de construção de uma usina, uma rodovia, não é? 
Então, toda... Eu não conheço nenhuma concessionária de rodovia que está 
operando pelo consórcio. Agora, por exemplo, concessão de rodovia, se operar em 
nome do consórcio, o problema burocrático impossibilita. Por quê? Tem que 
ratear receita, custo e despesa, nesse caso, mesmo que a empresa líder faça a 
operação. Então, é impraticável. Agora, se alguém, digamos, operar em nome de 
empresa líder, a Receita Federal, como contraria a lei de consórcio, a Receita 
Federal vai dizer que é sociedade de fato e consórcio desse tipo não existe. Então, 
vai arbitrar o lucro. Então, por exemplo, hoje com exceção de linhas de 
transmissão de energia, tudo é concessão. Ontem mesmo deu a notícia que lá do 
Rio Madeira, a primeira turbina vai ser instalada agora, mas a concessão de 
transmissão de linha não foi ainda feita, porque não sai a autorização do Ibama. 
Então, a maior parte da energia vai ser perdida. Concessão de Usina de Belo 
Monte, por exemplo, o consórcio ganhou, mas constituiu uma empresa chamada 
Norte Energia para... A concessionária vai construir, porque a construção de 



usina que vai custar 30 bilhões não dá para cada empresa fazer o ativo e essas 
coisas. Então, esse do geral mesmo foi constituída uma empresa chamada 
Energia Sustentável Brasil. Em todas as concessões, por exemplo, agora estão 
concedendo para a construção de aeroporto, tem vaga mesmo e vai ser 
concessão. Mas então a maior parte dos consórcios é formada para ganhar o 
leilão, depois de ganho, eles constituem uma empresa, porque não há a 
possibilidade de operar. Não vai operar uma concessão de rodovia por 25, 30 
anos fazendo o rateio de receita e despesa. Então, por isso que eu acho que essa 
instrução normativa é inaplicável. Agora, quem escreveu, redigiu a lei e a 
instrução normativa deve ser a mesma pessoa, mas de consórcio acho que nada 
conhece, porque é impossível escrever uma coisa dessas, não é? Agora, no caso 
de instrução normativa tinha redigido aí e está equiparando consórcio com 
sociedade em conta de participação. Porque sociedade em conta de participação 
foi instituída pelo Código Comercial de 1850, portanto 160 anos atrás e, então, 
nada disso tinha. Sociedade em conta de participação é para fazer um a um, 
mais operações, mas o sócio ostensivo tem que ser um comerciante. Então, é até 
operação comercial. Lá falava tempo... Como é que diz mesmo? No Código 
Comercial está dito que a fim de momentâneo, não é? Está dito. Agora, o Código 
Civil agora revogou aquela parte do Código Comercial e fez um [ininteligível] 
[00:41:43] danado. Porque pelo Código Civil agora, a sociedade em conta de 
participação pode ser comércio, indústria, prestação de serviço, porque agora não 
exige que o sócio ostensivo seja comerciante e não tem prazo, o prazo pode ser 
indeterminando. Mas eu acho que esse foi um retrocesso, mas esse retrocesso eu 
acho que foi proposital, em benefício de uma categoria profissional, justamente 
aquele que redigiu o Código Civil, não é? Porque antes mesmo de sair esse Código 
Civil, alguma sociedade dessa categoria que tem 30, 40, 50 colaboradores, não 
poderia colocar tudo como sócio e nem como empregado. Então, teria que fazer 
sociedade em conta de participação, mas a lei impedia, porque tinha que ser 
comercial, agora até o Código Civil essa categoria pode, se tem 50 colaboradores, 
cada um que entra faz uma sociedade em conta de participação. Então, quem 
redigiu essa instrução normativa tinha que parar com a sociedade em conta de 
participação. Agora, como se fosse também a mesma lei, não mudou a lei, está 
proibido de... Pela lei de consórcio é para fazer determinado entendimento, ele 
não pode dizer: “Ah, então, fala que pode fazer indústria”. No caso de comprar 
matéria prima como é que já teve o crédito de IPI. Mas é um negócio que 
contraria a lei. Então, eu acho que essa instrução normativa, para mim é 
inaplicável na maioria dos consórcios, porque aqui no Brasil é concessão em 
serviço público. Agora, mesmo para construir esse metrô, por exemplo, consórcio 
para... Não é possível, seria [ininteligível] [00:43:56] como é que... Se leva três ou 
quatro anos para construir a linha do metrô, são toneladas de documentos, como 
é que vai ter a cópia? Porque a consorciada tem que contabilizar, também, a sua 
contabilidade. Como é que a empresa líder vai contabilizar, também, aquelas 
operações de consorciada? Eu acho que é um negócio tão absurdo essa instrução 
normativa, porque na instrução anterior, a 834, já é absurdo. Então, até eu 
escrevi no livro que quem lê Aquela Instrução Normativa 834 pensa que a gente 
ficou esclerosado, mas quem ficou esclerosado é justamente quem escreveu. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha eu vou... Eu acho que o 
assunto está bem debatido. Nós temos três itens na pauta e vamos... Alguém 
mais quer falar? O Fernando já pediu a palavra. Sendo rápido, fique à vontade.  

Sr. Erick Perin: Bem rápido, eu vou fazer só um pequeno comentário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seu nome? 

Sr. Erick Perin: Não só com relação à instrução normativa, mas esse tema, ele 
gerou bastante conflito com a criação do Sped PIS/Cofins, com a escrituração 
fiscal digital e o consórcio foi bastante debatido com relação à sua criação. A 
Receita entendeu que tem existir a pessoa da líder, para que ela receba toda a 
informação e faça essa escrituração fiscal digital. Tem que existir essa figura no 
consórcio e eles querem enxergar isso, para que essa pessoa faça toda a 
consolidação da informação e faça a escrituração fiscal digital. Então, tem que 
existir perante a Receita, no consórcio, a figura da pessoa líder, ela que tem que 
fazer a escrituração. Só esse comentário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só fazendo uma referência a 
propósito do que você está dizendo e o Hiromi, também, muitas vezes se usa 
impropriamente o termo em consórcio, não é? Então, três ou quatro empreiteiras 
se consorciam para construir uma estrada, uma rodovia e depois ficar com 25 
anos de concessão, de manutenção e pedágio. Fala-se consórcio tal, mas na 
verdade elas criam uma pessoa jurídica de propósito específico. Aí eu acho que 
não tem nada a ver com o assunto aqui. Agora, eu acho que a visão da Receita é 
esta mesma no sentido: “Olha, essa normativa conduz a isso”. É considerar o 
consórcio como uma entidade contribuinte. 

Sr. João Francisco Bianco: Independente, não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Independente dos consorciados. 
Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu gostei do comentário, porque de fato o que nós 
estamos tratando aqui, segundo a Lei 8.666, tem um artigo que determina a 
possibilidade da existência de um consorciado líder. A natureza desse 
consorciado, para fins do consórcio e das obrigações perante a autoridade 
pública contratante, é de mandato, tem que ter um mandato em relação aos 
demais consorciados. Eu estou entendendo que ele estava sendo enxergado pela 
Receita como mandatário. Não tem nada de errado nisso, ele é o consorciado 
líder e ele é mandatário. Então, se forem atribuídas responsabilidades fiscais a 
este mandatário, como foi dito, a criação do Sped, ele vai cumprir essas 
obrigações como um mandatário, o que não dá aos demais nenhum... Não gera 
aos demais nenhum problema ou alguma responsabilidade distinta. Por isso que 
o art. 1° dessa instrução normativa estabelece a responsabilidade proporcional às 
atribuições contidas em contrato e não tem nada a ver com esses consórcios que 
contratualmente, também até no edital, fica estabelecida a criação uma empresa. 
Isto é outra conversa, não é isso. Nós estamos tratando exclusivamente dos 



consórcios aqui classificados pelo Pontes de Miranda e seus comentários como 
consórcios horizontais.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aliás, diga-se de passagem, não há 
dúvida, não é? Porque a lei, já foi tirada da tela, mas ela se refere ao consórcio 
constituído nos termos dos arts. 278 e 279. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. Então, é isso mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, a hipótese fática é essa, 
não é de uma sociedade de propósito específico. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não.  

Sr. Hiromi Higuchi: Dr. Ricardo, mas é que a maioria... Não, no leilão atita como 
consórcio constituído na forma do art. 270 do SA. Para, por exemplo, aeroporto, 
usina hidrelétrica, todos participam, consórcio constituído na forma do art. 270. 
Depois que não ganha, ele cria uma empresa, porque não... Assim é impossível.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, participação em consórcio no 
leilão não gera obrigação tributária nenhuma. Se depois constituir uma pessoa 
jurídica e aí começa a gerar obrigações tributárias, já não se trata mais de 
consórcio. Olha, o assunto está bem debatido, não é? Bruno, eu vou te dar a 
palavra para você falar sobre o segundo assunto da pauta. Você quer falar e vai 
ser rápido, por favor.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno Fajersztajn. Um único comentário do consórcio. 
Se a instrução normativa for levada, a interpretação do fisco for para qualquer 
situação de consórcio eu tenho vislumbrado aqui uma hipótese de tributação de 
um lucro presumido, fictício e proporcional às participações de cada consorciado 
independente da realidade. Nós vimos aqui, semana passada, o que é necessário 
no juízo de proporcionalidade para criar um fato gerador presumido. Aqui nós 
estamos vendo um fato gerador presumido por IN e, mesmo que fosse por lei, 
teríamos que fazer aquele juízo de proporcionalidade, lembrando também que o 
fato gerador presumido no caso do imposto de renda, o lucro presumido é 
opcional. Só esse comentário final. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. O segundo assunto é de 
grande importância: responsabilidade dos gerentes de empresa por créditos 
tributários referentes a períodos anteriores à sua gestão: considerações sobre a 
Portaria da Procuradoria-Geral 713, Agravo Regimental e art. 135 do CTN. Eu 
acho que todos nós aqui já enfrentamos situações parecidas, não? O diretor de 
hoje ser enquadrado como responsável tributário por um fato de gestões 
anteriores das quais ele não participava. Pois não, Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Bom, o segundo assunto, como o Ricardo comentou, é 
bastante conhecido já e eu trouxe ele para a gente discutir, acho que 
rapidamente e por conta dessa Portaria da Procuraria 713, de 2011, que alterou 
um pouco a redação da Portaria 180, de 2010, que tratava desse tema. Essas 
portarias são editadas para fins de orientar o Procurador a quando 



responsabilizar o sócio, nos termos do 135 do CTN. O sócio, eu digo aqui o 
gerente, todo aquele que tiver poder de gerência, nos termos do 135. A alteração 
se deu especificamente em relação à hipótese de dissolução irregular. No caso de 
dissolução irregular... Bom, para começar a jurisprudência, como já comentado 
pelo Ricardo, já enfrentamos várias vezes a situação em que o sócio, o gerente 
não responde pela dívida anterior à sua gerência. Mas na situação de dissolução 
irregular o que acontece é que ele pode estar respondendo por praticar este ato 
de dissolução irregular ou estar compondo a gerência na época da dissolução 
irregular. Mesmo nesses casos, o precedente que eu citei aqui do Ministro Luiz 
Fux e mais outros lá do STJ, cito aqui agravos, todos em recurso especial, 
1140372, de São Paulo, de 2010, 115339, de São Paulo, de 2009, e o agravo que 
eu citei do Ministro Fux 1173644, de São Paulo, entendem que não basta haver a 
dissolução irregular para caracterizar ou para atribuir a responsabilidade para o 
gerente. Ele tem que ser simultaneamente gerente na época da dissolução 
irregular e da época do fato gerador. Com base no princípio de que ele não pode 
responder por dívidas correspondentes a períodos anteriores à sua gestão. A 
Procuraria, provavelmente, para combater essa jurisprudência alterou a Portaria 
180... A redação, também, não é 100% clara, mas está me parecendo aqui que a 
Procuradoria entende que ele sendo o sócio responsável, na época da dissolução 
irregular, ele já é responsável independente da questão do fato gerador, por conta 
do inciso I. Diz a portaria, o caput diz: “Cabe...”. Não está reproduzido aí, porque 
ele é da Portaria 180: “Cabe a responsabilização do sócio em quatro hipóteses: 
excesso de poderes; infração à lei; infração aos contratos ou estatuto; e, 
dissolução irregular”. São as quatro hipóteses que estão feitas com base no 135 
do CTN. O Parágrafo Único fala na dissolução irregular. Então, a redação antiga: 
“Na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os sócios-gerentes e os 
terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução, bem como 
do fato gerador, deverão ser considerados responsáveis solidários”. Agora, ele 
separou, a portaria separa duas situações. Primeira, falando de dissolução 
irregular: “Sócios-gerentes e os terceiros não sócios com poderes de gerência à 
época da dissolução regular – está se referindo ao fato gerador. Sócios-gerentes e 
os terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução irregular, 
bem como os da época do fato gerador, quando comprovado que a saída desses 
da pessoa jurídica é fraudulenta”. Então, o ponto aqui é, a questão que se coloca 
é: o sócio não era, ele estava presente à época da dissolução irregular, mas não 
era gerente na época do fator gerador. A minha opinião é que deve prevalecer 
esse entendimento do STJ, no sentido de que só responde pela dívida da empresa 
aquele que pratica ato legal que forma o tributo devido. O 135 do CTN até tem 
uma redação interessante, ele diz o seguinte, o caput: “São pessoalmente 
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes 
de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social e ao 
estatuto”. E dá as três hipóteses. Então, pelo CTN aquele que responde 
pessoalmente pela dívida é aquele que pratica atos dos quais resultam em 
obrigações tributárias. Por conta disso, então, não basta estar, a meu ver, não 
basta estar compondo a gerência da sociedade na época da suposta dissolução 
irregular e, sim, na época do fato gerador, ou ambas as coisas. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria para encaminhar o 
assunto, o Schoueri já pediu a palavra, mas em função do que você mencionou e, 
especialmente, do entendimento do STJ, eu acho que isso nós temos que separar 
duas situações bem distintas. O tributo pelo qual um determinado sócio ou 
gerente seja responsável no momento da prática do ato é aquela responsabilidade 
pessoal por excesso de mandato, ok? A outra é a responsabilidade decorrente não 
de excesso de mandato, mas de dissolução irregular, que pode atingir todas as 
obrigações tributárias da pessoa jurídica, mesmo que elas não carregassem uma 
responsabilidade pessoal de algum diretor. Porque o fato da responsabilidade não 
é concomitante ao nascimento da obrigação tributária. O fato que gera a 
responsabilidade é a dissolução regular, porque aí supostamente haverá 
distribuição de patrimônio, sem pagar os tributos, está certo? Eu acho que as 
coisas, na minha visão, têm que ser separadas. Agora, outra observação que eu 
quero fazer é que essa parte final, do Inciso II do Parágrafo Único, saída 
fraudulenta da pessoa jurídica e a saída do sócio-gerente, do sócio é uma 
situação completamente diferente, também. Então, isso aqui a gente teria que 
colocar para um debate em segundo tempo.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Schoueri. O que... Bom, o que causa aqui 
preocupação maior é que nós sabemos que o STJ tem firmado entendimento, no 
sentido de que uma vez feita a inscrição na dívida ativa, existe a presunção de 
legalidade dessa inscrição e, portanto, a execução se dá início imediatamente 
com base naquela inscrição. Então, é assim, o controle do que deve ser inscrito 
ou não passa a ser relevante, porque aqui essa portaria está dizendo quem vai 
ser inscrito, e uma vez inscrito já não há muito o que fazer, ou seja, eu tenho que 
começar a produzir a prova negativa. Ou seja, no processo judicial de execução, 
uma vez que o nome já consta da certidão de dívida ativa, a prova é negativa e eu 
tenho que provar que não participou, que é bastante difícil. Portanto, é muito 
importante esse ato e pode ser objeto até de um mandado de segurança 
específico com relação à própria inscrição. A inscrição se tornou ato coator, o ato 
do procurador que escreve é que deve ser objeto de controle. Quando nós lemos 
essa norma preocupa bastante, para começar, a ideia de com poderes de 
gerência. Poderes de gerência não é a mesma coisa que intervir no ato. Eu queria 
ainda ressaltar que o art. 135, como já foi dito pelo Bruno aqui, está falando em 
atos praticados: “Resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei”. Portanto, supõe-se que a pessoa praticou um ato. Mesmo o 134, 
Ricardo, eu queria chamar atenção que mesmo o 134, que não é excesso de 
poder: “Respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou 
pelas omissões de que forem responsáveis”. Portanto, não me parece, Ricardo, 
que a dissolução irregular seja suficiente para que haja a aplicação do 134. O 
134 parece exigir para a responsabilidade dois elementos: 1) a prática de um ato 
ou omissão; 2) a dissolução irregular. A dissolução irregular sozinha não faz com 
que todos os sócios respondam. Eles responderão pelos atos em que intervierem 
ou pelas omissões de que forem responsáveis. Portanto, ainda assim se exige 
esse segundo elemento com uma evidência de que esse diretor em questão, esse 
sócio em questão praticou um ato. Ainda que não seja... Insisto, a diferença do 



134 e do 135 é que no 135 houve excesso de poder e no 134, vamos dizer, um ato 
normal de gestão, mas é necessário um ato normal de gestão. Ter poder não é 
suficiente para identificar que há ato normal de gestão, ou seja, a Procuradoria 
está trazendo uma presunção, a presunção de que basta que você tenha poderes 
de gerência, para que você tenha praticado o ato. A crítica do Bruno está 
corretíssima ao dizer: “Se eu tenho poder de gerência, hoje, mas não tinha na 
época do ato, eu sequer posso ser responsabilizado”. Concordo e endosso a 
opinião dele. Eu dou um passo adiante, eu digo: “Mesmo que eu tivesse poderes 
de gerência, a minha inscrição na dívida ativa sem um processo, sem o devido 
processo legal me parece problemática”. Ou seja, eu estou trazendo a questão até 
constitucional admitindo que... Ou seja, se eu tenho o efeito das certidões, que 
são a negativa, é necessário um procedimento para que se verifique, processo 
pelo menos administrativo, para que se verifique se houve um ato que eu 
pratiquei, porque um mero... Insisto, não conheço dispositivo legal que gere uma 
presunção de que por que eu estou na gerência eu pratiquei o ato. Tem na falta 
de uma presunção legal, isso é praesumptio omnis, que deve ser no mínimo 
examinada no processo administrativo em que eu seja ouvido e que se verifique 
quais são os indícios que mostram que eu pratiquei o ato. A mera presença no 
contrato social não me parece indício suficiente.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri, estou de acordo com você 
até certo ponto, quero insistir nesse particular do motivo da responsabilidade e 
não mais do contribuinte, que é a empresa, mas do sócio, do gerente, seja o que 
for. O 134, ele estabelece a responsabilidade solidária, você tem toda a razão, nos 
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Até aqui 
estamos de acordo. Não basta estar no quadro social, pode ter um sócio 
discordante, pode ter um sócio absolutamente ausente, como eu tenho até um 
caso em andamento, de responsabilidade de um sócio que está no contrato social 
e nunca apareceu na firma, não sabe de nada, nem mora no Brasil. E na 
liquidação é a mesma coisa. Agora, a responsabilidade pela liquidação... O fato 
que dá origem à responsabilidade é: no caso, inciso VII, do art. 134: “No caso de 
liquidação de sociedade de pessoas”. Liquidação se entende liquidação irregular, 
está certo? Por quê? Como é que se extingue uma pessoa jurídica? Ela tem duas 
fases: o processo de liquidação e o processo de extinção propriamente dito. A 
extinção pressupõe uma prévia liquidação. A liquidação o que representa? 
Realizar os ativos, pagar os passivos e ratear o eventual líquido que sobrar entre 
os sócios. Esse é o processo de liquidação, está regido pelo Direito Positivo, a Lei 
6.404 e eu acho que o Código Civil também fala sobre isso. É nesse momento em 
que os sócios se procederem a liquidação irregular, isto é, normalmente o que 
acontece, fecha a firma e some tudo, está certo? Não tem liquidação, portanto, 
nem houve extinção. Mas vamos supor uma hipótese em que houve um processo 
de liquidação, se deixou o passivo fiscal, houve rateio do que sobrou e depois se 
extingue a pessoa jurídica. É tão irregular quanto na outra situação. Aí os sócios 
que participam, eles respondem, sim, porque o ato deles de liquidação sem a 
plena liquidação, isto é, o pagamento do passivo fiscal, os torna responsáveis, 
está certo? Essa é situação do 134. Na minha visão, essa segunda hipótese de 



responsabilidade não depende de haver lá no passado no nascimento do tributo 
alguma irregularidade praticada por esta pessoa ou por um outro sócio. Eu acho 
que são coisas separadas, o 135 é uma coisa e o 134 é outra. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois o Bruno.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Posso debater? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Combater? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Debater. Se eu puder debater, Ricardo. Embora eu 
possa concordar que isso seria uma solução até válida, até boa, de boa política 
legislativa, eu lendo o art. 134, que está projetado aqui, eu peço que você leia 
comigo. Todos os outros seis incisos, porque o inciso VII é um dos seis incisos, o 
seu raciocínio, ele implicaria também que o inventariante, o síndico, porque o 
fato de eu me tornar inventariante me tornaria responsável, o fato de me tornar 
síndico me tornaria responsável, o pleno raciocínio do absurdo. Pode dizer o 
seguinte: o fato de haver uma dissolução me tornaria responsável? Não. Eu quero 
dizer o seguinte: se eu for síndico e praticar um ato qualquer, ou seja, for 
responsável por um ato, pelo fato gerador eu respondo pelo tributo, porque eu 
sou: 1) síndico; 2) eu pratiquei o ato. Se eu for inventariante e incorrer em um 
fato, eu praticar um ato, eu responderei, porque: 1) eu sou inventariante; 2) eu 
pratiquei um ato. Eu quero insistir sempre, o caput deve ser lido junto com o 
inciso como duas condições. Primeiro é necessário que eu intervenha em um ato, 
ou que eu seja responsável pela omissão, isso é o caput, mas não basta eu 
intervir em um ato, ou seja responsável pela omissão, é necessário também que 
eu seja síndico, que eu seja inventariante, que eu seja tutor, que eu seja pai, que 
eu seja sócio na liquidação irregular. Ser sócio na liquidação regular apenas, sem 
que eu tenha intervido no ato, ou que eu seja responsável por uma omissão, não 
me parece que surja a responsabilidade. Então, eu devo a cada ato verificar se 
houve intervenção, ou omissão a cada ato e aí surgirá a responsabilidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estamos de acordo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, mudou de opinião. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não mudei de opinião, agora 
você falou o mesmo que eu falei antes. O inventariante, o fato de ele ser 
inventariante, ele não responde pelos tributos do de cujus, do espólio, está certo? 
Mas se ele fizer as declarações, fizer a partilha, der baixa do CPF do de cujus e 
deixar tributos sem pagamento distribuindo aos herdeiros o ativo apurado sem a 
redução desse passivo, ele responde isso, sim. Ele está lá para isso, responde, 
sim, ele está lá para isso. Não é pelo fato de ele ser inventariante que ele é 
responsável, é pelo fato de ele ter feito uma coisa errada, isso que eu estou 
querendo dizer. Mesma coisa os sócios, ninguém é responsável pelo passivo fiscal 
da empresa, é um passivo simplesmente inadimplido, não há nenhuma infração, 
além de falta de pagamento. Agora, no momento de liquidar a empresa, eu apuro 



os ativos, apuro os passivos, paga os passivos, mas não paga os fiscais. A 
responsabilidade decorre deste momento e não quando nasceu a obrigação 
tributária, porque essa dependeria do 135, que aí é diferente. Estou de acordo, 
acho que a portaria quer, como é praxe das Procurarias, é ver de quem recebe, 
não é? Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu ia fazer um comentário, mas essa Mesa 
está se transformando em uma confraria e não em uma Mesa de Debate, porque 
está sempre convergindo em determinadas questões. Daí eu pensei que ia 
começar um debate e estava até um pouco surpreso, porque eu entendi a 
intervenção do Bruno e do Schoueri, eu estou plenamente de acordo. O art. 134 
pressupõe que exista na qualidade representante uma ação ou omissão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É um pressuposto, não é o simples fato de eu ser 
inventariante ou de ser sócio. É que de fato quando há uma liquidação da 
sociedade, independentemente de ela ser irregular ou não, você vai para cima dos 
sócios, certo? Os sócios passam a responder pelos atos e omissões que 
praticarem, enquanto sócios, não só pelo fato de eles terem sido sócios. Então, aí 
é realmente um constante ataque da Procuraria, que ele procura distorcer a lei. 
Esse fato que o Schoueri mencionou me parece de extrema gravidade, porque 
uma vez inscrito, o responsável passa a ter uma dificuldade enorme de fazer 
prova negativa, o que é terrível no processo civil.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Um apontamento aqui interessante quanto a essa 
questão da prova. De fato, a portaria, o art. 2° que está sendo discutido aqui, ele 
regula a inclusão do responsável solidário na certidão de dívida ativa, que gera a 
presunção de responsabilidade, mas diz: “Somente ocorrerá após declaração 
fundamentada da autoridade competente da Receita Federal, do Ministério do 
Emprego ou da Procuraria acerca da ocorrência de ao menos um dos fatos”. 
Então, para gerar a presunção, o ato, tem que haver uma declaração 
fundamentada indicando a prática desse ato ilegal, não é? Então, não está 
previsto aqui no processo contraditório a respeito disso para gerar a presunção, 
mas tem que haver uma declaração fundamentada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se nós formos ao 201, se não me 
engano, o 210 do CTN, vamos verificar que a inscrição depende de um processo 
regular administrativo. Não nasce do nada. Se bem que na prática pode 
acontecer e a gente sabe que ocorre, aí que cabe o mandado de segurança. 
Brandão.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Só para complementar, Bruno, com 
referência a essa questão. Você vê que no inciso II, ele diz exatamente isso: “Os 
sócios que na fase da liquidação”. Quer dizer, quem está presente no momento 
da liquidação e que praticar irregularidade, como diz o Ricardo, é que responde 
pelos tributos devidos. E mais, ele coloca o sócio do fato gerador, no caso de que 



esse sócio que participou do fato gerador tenha saído com fraude. Bom, na 
verdade, parece que isso eles estão tampando os laranjas, não é? Porque há 
muito disso, você sai da sociedade, passa para um laranja, o laranja faz a 
liquidação e ficava com a responsabilidade que ele, na verdade, não tem. Quer 
dizer, não tem nem como ele ser responsável, porque não tem, não tem nada, é o 
Zé ninguém mesmo e nem sabe que a firma existia. Aí, sim, traz de volta aquele 
que praticou o fato gerador e não aquele que praticou o ato de liquidação 
irregular. É isso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jimir. 

Sr. Jimir Doniak: Bom dia, Jimir Doniak. Só uma observação. As considerações 
que o senhor fez, Dr. Ricardo, me levaram a ficar pensando e retomar melhor 
reflexão, mas sobre as reservas do Professor Schoueri quanto à redação da 
portaria, a questão da gerência, também a necessidade de ter um ato ou omissão 
de responsabilidade do sócio-gerente. Mas eu fico pensando se a solução dada 
pela portaria não está mais de acordo com o CTN do que as decisões do STJ. Se o 
STJ fala que o sócio-gerente é responsável, o sócio da empresa é responsável 
pelos tributos que deixaram de ser recolhidos em qualquer momento e não 
importa sobre qual razão. Mas quando esse tributo não foi recolhido e ainda 
depois quando há lá na frente à dissolução irregular, esse sócio não mais 
pertence à sociedade, mas ele será responsável por isso, eu estou exigindo, daí 
estou impondo uma responsabilidade sem estar prevista qualquer questão de 
excesso de poderes, infração à lei, infração ao contrato social, a qualquer ato que 
gere responsabilidade dele. Qual é o fato que geraria responsabilidade do sócio? 
É a dissolução irregular, mas essa pessoa não é mais sócio da sociedade, não 
participa mais da sociedade quando há a dissolução irregular. Então, colocar a 
ele, impor a ele a responsabilidade é ir além do que está no CTN. Quem é 
efetivamente, quem poderia ser responsável por esses tributos seria apenas o 
sócio vigente no momento da dissolução irregular. Então, aí me parece que a 
portaria estaria sujeita a uma reflexão melhor, mais de acordo com o CTN do que 
a posição do STJ. Inclusive, quando a portaria fala que os sócios... Ela até 
melhorou a redação, por conta da Portaria 703, de 2011, a redação foi melhorada 
em relação à redação original, quando ele fala que poderia ser exigido, também, 
dos sócios vigentes na época em que não houve o recolhimento do tributo, desde 
que seja comprovada que a saída desse sócio da pessoa jurídica é fraudulenta. 
Portanto, daí eu estou impondo algo a mais, tem que ter a saída fraudulenta para 
eu impor a responsabilidade a este sócio, que existia no momento em que o 
tributo não foi colhido. O STJ, não. O STJ simplesmente impõe a 
responsabilidade a essa pessoa, não importa se acontecer um excesso de 
poderes, infração à lei, infração ao contrato, basta não ter havido o recolhimento 
do tributo e aí estaria contrário ao CTN.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpa, só para me esclarecer, Jimir. Se eu não 
me engano, o STJ exige, sim, a prova do ato. O que acontece é que uma vez feita 
a inscrição na dívida, ele entende que há uma presunção legal de que o ato foi 
praticado. Então, até onde eu conheço a jurisprudência do STJ existem duas 



situações: uma, aquela em que o sócio está já na certidão de dívida ativa; e outra 
que ele não está. Se ele não está, o STJ, do que eu conheço da jurisprudência, 
exige a prova do ato sob pena de exclusão do sócio. Agora, o risco, o grande 
problema que vem acontecendo é que hoje em dia a Procuraria vem inscrevendo 
o sócio e uma vez feita a inscrição existe a presunção de veracidade daquele ato, 
então, inverte-se o ônus da prova. Por isso que eu disse que aí é o caso de se 
controlar quais são os critérios para a inscrição, inclusive, com mandado de 
segurança, o que for necessário para este ato, já que esta será a base para o 
passo seguinte. Não adianta eu, no STJ, discutir a inscrição, é importante eu 
discutir o próprio ato de inscrever.  

Sr. Jimir Doniak: Perfeito. Parece que os procuradores não seguem a norma, a 
que existe, a que a própria Procuradoria elaborou e daí é complicado mesmo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É curioso, se eu quiser impetrar um 
mandado de segurança, porque eu não participei do ato, eu vou ter dificuldade, 
não é? Porque o mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída e eu 
teria fazer a prova negativa no mandado de segurança. É complicado. A 
preocupação do Schoueri é absolutamente procedente. Está cá a falta de um 
processo regular administrativo prévio à inscrição. Jimir, obrigado. Alguém mais 
quer falar? Brandão?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, complementando aquilo que você falou. Na 
verdade, é isso, a portaria... Aliás, nem precisava prever, porque qualquer ato 
praticado por fraude anterior, ele é nulo. Se ele é nulo, ele não produz nenhum 
efeito, não é? Então, se ele não produz nenhum efeito, foi a saída daquele sócio e, 
realmente, quando praticou com fraude a sua saída, ele é responsável. É isso que 
você está querendo dizer? Não, está perfeito, obrigado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Em síntese, eu acho que realmente a 
portaria não está fora da realidade, não. A parte final com a lembrança, que foi 
feita pelo Brandão, de que o sócio se retira e deixa a pessoa jurídica aberta na 
mão de um laranja, esta seria a situação que ele continua a responder. Vamos 
passar para o outro assunto. Por mútua concordância aqui do Schoueri e do 
Ricardo, que se prontificaram a discutir o art. 5° da Constituição. Na verdade, é o 
prolongamento de uma rapidíssima discussão de um seminário que 
participamos, mas que eu acho que é muito importante. Vamos inverter a ordem 
e ir para a coisa julgada. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, esse assunto da coisa julgada talvez 
merecesse até ser discutido no pequeno expediente. Eu queria mais fazer o 
registro de umas decisões do STJ sobre o assunto da coisa julgada. Eu não me 
lembro se nós chegamos a discutir aqui o Parecer PGFN n° 492, de 2011.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós falamos.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas eu queria voltar com esse assunto aqui para 
tratar especificamente dos efeitos desse parecer, no caso da contribuição social 
sobre o lucro. A gente sabe quando foi criada a contribuição social sobre o lucro, 



em 1988, com a Lei 7.089, houve uma discussão no Supremo sobre a sua 
constitucionalidade. No final, o Supremo acabou decidindo que ela seria 
constitucional, porém, só inconstitucional a sua cobrança em desacordo com a 
anterioridade dos 90 dias das contribuições sociais. Agora, a despeito de ter 
havido essa decisão firmada final do Supremo pela constitucionalidade, houve 
muitos casos, pelos mais variados motivos, em que muitos contribuintes 
acabaram tendo decisões transitadas em julgado no sentido da 
inconstitucionalidade. Muitas vezes, muitos tribunais regionais reconheciam a 
inconstitucionalidade dessa contribuição e, por qualquer motivo, os processos 
acabaram não subindo para os tribunais superiores. Aí aquelas decisões dos 
tribunais regionais acabaram transitando em julgado. Então, houve muitos casos 
de empresas que tiveram para si reconhecida a inconstitucionalidade da 
contribuição social. Aí está se discutindo, no âmbito do STJ, a questão dos 
efeitos da coisa julgada, ou até que data, até que exercício prosseguiria aquela 
coisa julgada produzindo efeitos para aquele contribuinte que teve o 
reconhecimento de que para ele a contribuição seria inconstitucional. Essa 
questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 
1.118.893, que teve efeitos de recurso repetitivo e acabou firmando o 
entendimento de que, pelo menos nos exercícios de 1991 e 1992, os 
contribuintes permaneceriam com o seu direito aos efeitos da coisa julgada. Ou 
seja, a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da CSLL, para esses 
contribuintes, pelo menos continuaria produzindo efeitos nos exercícios 91 e 92. 
Por quê? Porque a Procuraria da Fazenda começou a sustentar a tese de que a 
Lei 8.034, a Lei Completar 70, a Lei 8.383 e a Lei 8.541 teriam modificado o 
regime jurídico previsto na 7.689. Essa modificação de regime jurídico, então, 
justificaria que os efeitos da coisa julgada não seriam mais produzidos para 
aquele contribuinte. Ou seja, a decisão judicial transitada em julgado, ela 
permaneceria produzindo efeitos enquanto aquele regime jurídico inicial 
produzisse efeitos. Como houve uma mudança de regime jurídico, então, 
cessariam os efeitos da coisa julgada. O STJ diante dessa situação disse: “Não, 
essas leis posteriores foram leis que mudaram pontualmente o regime jurídico 
anterior”. Não houve uma mudança propriamente de regime, mas sim, uma 
mudança pontal de alguns pontos, de alguns itens específicos da legislação 
anterior. Logo, os efeitos da coisa julgada se prolongariam pelo menos nos 
exercícios 91 e 92. Aí veio a Procuraria da Fazenda Nacional e disse o seguinte: 
“Não, os efeitos da coisa julgada cessam quando houver a decisão do Supremo, 
de qualquer tipo, seja em série de recurso extraordinário ou em série de ação 
direta de inconstitucionalidade, não importa”. Havendo uma decisão do Plenário 
reconhecendo a constitucionalidade de uma lei, daquela lei, cessariam 
automaticamente os efeitos da coisa julgada. A despeito de toda a crítica que 
pode ser feita a esse entendimento da Procuradoria, o fato é que eu queria 
registrar, na verdade, a existência de uma decisão do STJ nos Embargos de 
Divergência em Agravo n°. 991.788, que ela tem natureza de decisão, mas foi 
proferida por despacho. Por despacho, não, mas foi proferida monocraticamente, 
digamos, pelo Ministro Napoleão Nunes Maia adotando integralmente a tese 
sustentada pela Procuraria da Fazenda Nacional nesse Parecer 492. Então, na 



verdade, eu não sei se alguém quer comentar o assunto, mas na verdade eu 
queria trazer aqui mais para efeito de registro da existência dessa decisão aqui.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu teria uma pergunta. Com licença, 
eu teria uma pergunta. Nessa decisão monocrática se identifica o período a que 
se refere o tributo? 

Sr. João Francisco Bianco: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Também... Brandão, só pontuando 
aqui que as alterações posteriores na legislação, posteriores a esse período, 92 
para frente, também são pontuais, não é? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: São.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São tão pontuais quanto aquelas?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É. Na verdade, eu já há muito tempo venho 
estudando e ainda continuo a questão da coisa julgada. No Direito Tributário foi 
uma das mais importantes que a gente possa ter desde a manifestação do 
Professor Reale, aqui da USP, atendendo a um parecer proferido por um 
professor de Recife dizendo que a coisa julgada, no Direito Tributário, não tinha 
efeito futuro, só tinha efeito passado até a data da decisão. Isso aí foi uma 
espécie de revolução e a partir dela e nós sempre tomamos esse cuidado com os 
efeitos da coisa julgada, principalmente, a continuativa até a Súmula 239, que foi 
mal interpretada. Agora, praticamente nós já estamos em um caminho legal 
quanto a isso. Eu já manifestei aqui a minha opinião que eu sou favorável à 
relativização da coisa julgada, mas não está... Isso aqui eu sei. Não está em 
discussão a questão da relativização da coisa julgada e nem por que o parecer da 
Procuraria faz questão de dizer... Já dá dois litros de água para ele. Faz questão 
de dizer que ela não está tratando ali da relativização da coisa julgada. 
Realmente, esse parecer me pareceu muito, assim, prudente, até porque no caso 
específico da contribuição social sobre o lucro, outras situações que possam 
acontecer e que já aconteceram, tanto a favor do contribuinte quanto contra o 
contribuinte. No caso da contribuição social sobre o lucro, ao ler as conclusões 
desse parecer, se pode interferir que somente a partir dele, que foi este ano, 
fevereiro de 2011, é que as empresas deverão passar a contribuir. Aquelas que 
tiveram decisão favorável, transitado em julgado, que não foram objetivadas em 
ação rescisória e que continuam usando a imunidade da contribuição social, 
somente a partir de fevereiro desse ano é que efetivamente a Procuradoria e a 
fiscalização estão autorizadas a fazer autuação. Então, esse foi um ponto positivo 
que eu vi. João, não sei se você chegou a verificar isso. Nesse ponto é só mesmo a 
questão da vigência e da incidência desse parecer que me pareceu, assim, 
realmente bastante prudente nesse ponto. Ele foi muito mais além do que aquilo 
que eu penso, o que eu penso é que realmente a coisa julgada depois de uma 
decisão do Supremo, realmente, ela se dissolve, independentemente de 
rescisória. Tudo bem, é questão de opinião e que fica para uma outra 
oportunidade.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Fernando já se recuperou? 
Então, ele pediu a palavra.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, dentro dessa ideia de estudar a coisa 
julgada, eu sempre sugiro alguma leitura que eu particularmente gosto. Para 
mim, nesse assunto, tem o Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que 
escreveu algumas vezes sobre a matéria, mas com uma propriedade digna de 
registro. Então, eu recomendo para convencer você do contrário, querido 
Brandão, com todo o respeito e amizade que eu tenho por você, que você leia do 
processo legislativo do Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Embora seja 
um livro clássico dele, já em diversas edições, ele aborda essa questão da coisa 
julgada com uma maestria excelente. Nos próprios comentários à Constituição, 
ele faz referência à coisa julgada e ele tem alguns artigos sobre a matéria, 
inclusive, nos congressos que ele vem trabalhando o Direito Constitucional há 
mais de 40 anos do Instituto Pimenta Bueno.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Bruno. O que o parecer da Procuradoria diz é que a 
decisão de pleno do Supremo equivale a uma alteração na ordem jurídica, que 
modifica, então, aquela relação que foi determinada pela decisão transitada em 
julgado. Então, independentemente de rescisória, havendo a decisão do Plenário 
do Supremo há uma mudança na ordem jurídica e, logo, aquela sentença não 
vale mais. Foi isso que eu acho que foi acolhido pelo STJ nessa decisão 
monocrática. O curioso é que isso pode ser usado pelo lado inverso, não é? Se o 
contribuinte tem uma decisão dizendo que incide um tributo transitado em 
julgado, se o Supremo depois se manifestar contrariamente dizendo que não 
incide em sede de Plenário, indecentemente da rescisória, cabe a restituição do 
indébito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma pergunta, uma colocação aqui. 
Em qualquer matéria ou só constitucional?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O indevido pode ser por questões 
infraconstitucionais ou por inconstitucionalidade da exigência. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se for inconstitucionalidade da 
exigência, acho que sem dúvida, não é?  

Sr. Bruno Fajersztajn: Tem que ter havido alteração na ordem jurídica, acho 
que aí seria inconstitucionalidade mesmo.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas esse é o problema da alteração na 
ordem jurídica. Alteração na ordem jurídica do quê?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas uma ação direta de constitucionalidade seria.  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sim, constitucionalidade, sim. Agora, até nesse 
aspecto precisa ter um pouco de cautela ao dizer que houve uma alteração na 
ordem jurídica. Porque isso gera consequências não só de segurança jurídica, 
mas em relação a todo o ordenamento jurídico brasileiro, coisa que até choca um 
pouco em termos de Direito Constitucional Comparado, hein? Em outras 
jurisdições como se procede isso. Porque, lógico, que nada é definitivo na vida, é 
um pouco de filosofia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só a vida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Só a vida, exatamente, é só. Então, acho que o 
que precisa ser dito é que tem haver cuidado com essa relativização da coisa 
julgada.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma pergunta para você, Fernando, 
dentro da colocação do Bruno. A decisão transitada em julgado, ela cria uma 
norma particular para as partes da relação jurídica processual, certo? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Certo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É um problema particular. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Exatamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se essa norma particular for fundada 
em uma inconstitucionalidade, só para a gente ficar colocando o tema, em uma 
instância, em um tempo posterior e em outra ação o Supremo decide que é 
constitucional. Essa decisão, você está dizendo que não tem a capacidade de 
alterar aquela norma específica, particular?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Sem dúvida, uma vez transitada em julgado, essa 
é a posição. Isto é uma incoerência do sistema constitucional pelo fato, tanto o 
regime concentrado ou difuso, as jurisdições que têm essas duas formas de 
controle criam essas incoerências. Eu lembro de um jurista chamado Ellis Katz, 
que é da Universidade da Louisiana, nos Estados Unidos, ele disse: “Olha, isto é 
muito comum nos Estados Unidos”. Você ter diversas matérias sendo decididas 
de forma absolutamente diferentes, por supremas cortes de estados, isto ser 
considerado de forma natural ao mesmo tempo que gera uma certa insegurança 
jurídica para o constituído. Mas isto é uma característica do sistema. Você 
simplesmente falar: “Não, agora não vale, porque o Supremo Tribunal Federal 
muda a ordem jurídica”. Você está causando uma outra insegurança jurídica. Eu 
lembro que nesse simpósio que se tratou de coisa julgada, inclusive, houve um 
debate com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes reconheceu, porque nós estamos 
tratando de jurisdições parecidas semelhantes, o Brasil e os Estados Unidos, 
nesse aspecto de ter um duplo sistema de controle de constitucionalidade e não 
aquelas outras jurisdições que têm um sistema de controle único, na Alemanha, 
enfim, outras jurisdições dessa natureza.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Essa questão é uma questão 
realmente traumática, porque por um lado você tem a necessidade de defender a 



coisa julgada, mas por outro lado você pode criar situações díspares entre 
contribuintes ou pessoas em iguais situações, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Anti-isonômicas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Anti-isonômicas para um futuro 
indeterminado. Bruno.  

Sr. Bruno Fajersztajn: Também mais uma colocação, lembrando, estamos aqui, 
então, questionando o mérito do parecer, eu estava só dizendo o que o parecer 
dizia, não é? Entrando no bojo do mérito do que o parecer diz, não estudei 
também a fundo para falar com propriedade, mas é interessante que uma 
decisão do Supremo de 12 homens, 11 homens, que não foram eleitos e não 
houve processo legislativo regular, altera a ordem jurídica para todos os efeitos, 
também, não é? É uma questão para ser levada em consideração, a ordem está 
sendo alterada por uma decisão de pessoas que não foram eleitas para aquilo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se bem que o Judiciário, ele não faz 
a lei, mas ele interpreta a lei e diz: “A lei quer dizer isso”. Na verdade, a lei depois 
de apreciada pelo Judiciário é que se afirma como tendo determinado sentido. 
Então, eu fico aqui a pensar se uma lei, lei, norma jurídica voltada para o 
Parlamento, geral não revoga a particular, a menos que seja incompatível com 
ela? Onde entra esta consideração nessa questão de uma norma particular 
decorrente da decisão do processo específico do contribuinte e uma decisão 
genérica do Supremo Tribunal Federal? Não estou nem cogitando aqui da 
questão da revogação que tem que ser expressa, porque não vem ao caso.  

Sr. João Francisco Bianco: Sabe o que eu acho? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri e Bianco. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Claro que esse é um tema daqueles que a gente 
volta tantas vezes, sempre pensa e repensa a partir do que a gente ouve. Eu 
tenho um sentimento, só trago como reflexão, que a Constituição obriga os três 
poderes e, inclusive, a ideia de princípio da igualdade. Ou seja, eu não consigo 
conviver com uma ideia de privilégio eterno, não consigo achar que isto seja 
compatível com um sistema constitucional que se pretende no estado de direito. 
Ou seja, Fernando, mesmo a coisa julgada pode gerar um privilégio e é 
necessário que o ordenamento... O ordenamento tem que oferecer uma solução 
para o restabelecimento da igualdade. Se você... Ou seja, eu digo assim, algum 
mecanismo tem que existir para o reestabelecimento da igualdade. Eu não posso 
admitir uma desigualdade contínua e um privilégio irremediável, porque isso me 
parecer inconstitucional, mas é essa a ponderação por enquanto.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso faz todo o sentido, mas não por esse meio, 
certo? Nas discussões que eu presenciei e, inclusive, falando desse privilégio 
indevido. Eu vou falar, assim, por que um aposentado tem um privilégio no Rio 
de Janeiro diferente daquele privilégio que o aposentado tem em São Paulo? 
Porque lá no Rio de Janeiro teve um devido processo legal, correu ação de forma 



mais rápida e foi transitado em julgado. Isto gera uma incoerência e gera uma 
desigualdade. Esse foi o exemplo que foi o objeto do debate entre esses dois 
juristas: o Ellis Katz e o Gilmar Mendes. E isto a gente provocou: será que tem 
um remédio para isso? No nosso sistema existe uma ação de descumprimento do 
preceito fundamental, que é quase como achar cabeça de bacalhau, quer dizer, é 
difícil de achar enterro de anão, uma coisa assim. Então, é difícil, assim, você 
achar um tipo de ação dessas, porque seria um instrumento hábil para isto. No 
entanto, os Ministros do Supremo têm um certo comportamento refratário a 
sequer cogitar a aplicação desse tipo de remédio constitucional para não gerar 
outras antinomias. Eu vejo com bons olhos, que você está me dizendo, que você 
não deve ter desigualdade, mas nas federações as desigualdades são 
corriqueiras. Não estou justificando, apenas é um fato, as federações têm 
desigualdades corriqueiras pela estrutura federativa e em um estado unitário isto 
já não acontece, pelo menos dessa forma.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós estamos a um minuto do 
encerramento. João Bianco, eu quero falar um pouquinho mais e você tem--  

Sr. João Francisco Bianco: Eu vou falar 30 segundos. A nossa federação é uma 
federação sui generis, uma federação com cara de estado unitário, 
principalmente, tratando de um imposto federal, como é caso. Mas, então, a 
minha consciência jurídica não é agredida quando eu vejo uma decisão do 
Supremo reformar uma coisa julgada, eu não fico... Não me choca, eu não fico 
chocado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Para o futuro, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Para o futuro. Agora, o que me choca é a forma 
como essa revogação ou rescisão da coisa julgada acontece, está me 
incomodando o fato de uma decisão do Supremo provocar imediatamente efeito 
sobre aquela coisa julgada. Eu preferiria que houvesse ou uma-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Modulação. 

Sr. João Francisco Bianco: --modulação, ou uma reabertura de um prazo para 
uma ação rescisória, para que algum Juiz, no meu caso concreto, examinasse e 
dissesse: “Não, no teu caso houve... Não produz mais efeitos a coisa julgada”. 
Esse efeito imediato da decisão do Supremo é que está me incomodando.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que a solução deveria ser 
legislativa, viu?  

Sr. João Francisco Bianco: Também acho.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pessoal, nós estamos encerrando 
aqui. O assunto que está em aberto na pauta não vai haver tempo para discutir é 
o seguinte: o art. 5° da Constituição Federal, ele... Art. 5°: “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, à propriedades, nos termos seguintes...”. Aí 



vem todos aqueles incisos, que relacionam não exaustivamente as garantias 
individuais, mais ativamente porque se admite o princípios implícitos e lá no 150 
temos outros, também. A questão que se coloca é: o estrangeiro não residente. O 
Professor Schoueri disse na reunião aí que o turista que for assassinado aqui, ele 
tem direito, ou se estiver passeando por aqui, ele tem direito à proteção à vida. 
Como nós estamos aqui tratando de Direito Tributário, nós temos que pensar 
fora dele, também, surgem essas indagações, por exemplo, o habeas corpus no 
caso um estrangeiro é uma garantia que a lei infraconstitucional dá a ele, ou é 
uma garantia que é devida à Constituição. Na verdade, essa questão está sendo 
discutida em um momento em que se falava de capacidade contributiva, 
isonomia e tributária e outras coisa mais, estava se discutindo o Direito 
Tributário.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perguntava-se, só para lembrar, era a questão de 
discriminação entre dois não residentes: um não residente, que está em um 
paraíso fiscal; e, o outro não residente, que está em um país de alta tributação e 
eles têm um tratamento diferenciado. O Professor Ricardo me provocou na hora 
dizendo: “Olha, você não pode aplicar o princípio da igualdade entre não 
residentes”. Eu dizia: “Pode, você deve aplicar, porque a base do sistema é o 
princípio da igualdade e eu devo justificar o tratamento diferenciado mesmo 
entre não residentes”. Esse foi o nosso debate.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Esse era o caso específico, não é? 
Agora, podemos estender para outras coisas--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não, tem justificativa, mas eu apliquei-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, era genérico. Eu queria que 
alguém dos presentes se oferece para não ser convocado. Pronto, já temos. Dá 
uma estudadinha disso e nós vamos abrir as sessões do ano que vem com este 
assunto. Quero lembrar só no Direito Tributário, não esquecer da igualdade, que 
está no 150, inciso I, outras coisa mais e lá não se fala em residente. Mas uma 
análise abrangente eu acho que é interessante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ricardo, como mote para o Luís Flávio trabalhar, 
que foi uma outra nossa discussão, o caso Volvo foi discutido pelo STJ com base 
em chamado princípio da não discriminação e poderia trabalhar, também, com 
isso nesses termos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Conforme o [ininteligível] [01:42:52] 
levantou aqui, estaria sendo discutido o caso Volvo? Acho que podemos colocá-lo 
no debate.  

Orador Não Identificado: Vale a pena. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, porque eu acho que nós temos 
outras repercussões dessa questão. Até que ponto o estrangeiro não residente, 
uma pessoa jurídica no exterior, que não tem estabelecimento permanente aqui, 
ela tem proteção da lei brasileira, a nível constitucional, obviamente, não é? 



Então, acho que podemos encerrar o ano, não, a sessão de hoje. Agradeço a 
todos a presença hoje, nas semanas que passaram. Nós vamos agora ter a 
reunião de diretoria, vamos decidir quando vamos reiniciar e comunicaremos a 
todos via e-mail. Desejo a todos boas festas, um feliz ano-novo e espero vê-los 
novamente a partir de fevereiro, o mais tardar começo de março. Muito obrigado. 

 

 

 

 

FIM 

Eu, Nara Abdallah, estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 
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