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Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Prezados associados, caros associados, 
bom dia. Vamos dar início aos trabalhos da Mesa de hoje, pergunto aos Diretores 
se tem algum comunicado. Muito bom. Na pauta, nós temos um item 
apresentado pelo nosso prezado Hiromi Higuchi: Consórcios de Empresas, art. 1º 
da Medida Provisória nº. 510, de 28 de outubro deste ano, recentemente baixada 
pelo Presidente da República. Eu dou a palavra, então, ao Hiromi para... 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ah, sim, o texto, não é? 

Sr. Hiromi Higuchi: É. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Art. 1º, não é? 

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, esse art. 1º aí diz que: "Que os consórcios cumprirão 
as respectivas obrigações tributárias sempre que realizar negócio jurídico em 
nome próprio". Aí, eu acho que dá para interpretar, dá para dizer que os 
consórcios que realizarem negócios jurídicos em nome próprio cumprirão as 
respectivas obrigações tributárias. Essas obrigações tributárias aí estão ligadas 
às respectivas... Essas respectivas obrigações tributárias estão ligadas ao negócio 
jurídico em nome próprio. Então, tem muitos advogados que dizem: “Não, agora 
precisa tomar cuidado em escolher sócio, porque a parte primeira diz que tem 
responsabilidade solitária". Mas acho que pelo art. 1º, o consórcio só é 
responsável pelas obrigações tributárias do negócio feito em nome do consórcio e 
não em nome de cada empresa consorciada. Porque, na construção de uma 
usina hidrelétrica, por exemplo, o consórcio é apenas para a licitação. Já na hora 
da licitação, o consórcio não vai executar, ou constitui uma empresa temporária 
só para executar o sócio, entre participar do consórcio para executar aquela obra, 
ou cada empresa consorciada executa a sua parte. Então, eu acho que aí, esse § 



1, que diz que é responsabilidade solidária, eu acho que não se aplica, por 
exemplo, para a dívida de cada consorciado em relação àquela obra. Porque não 
tem lógica, eu acho que para dizer que uma sociedade responde pela sociedade 
de outra. É que a Receita Federal, eu acho que tem baixado instrução normativa, 
mesmo nessa redação dessa Medida Provisória, eu acho que foi muito mal 
redigida, porque aí não diz que é aquele consórcio do art. 278 da lei. O § 1º que 
diz, o artigo 1º teria que ter dito. Agora, a Receita Federal, por exemplo, manda 
na apropriação de receita que é proporcional à participação de cada um, 
conforme o contrato, e manda apropriar o custo também proporcional. Eu acho 
que isso aí é um absurdo, porque isso daí... A ineficiência de uma empresa 
prejudica a outra, não é? Agora, já teve uma fiscalização da Receita Federal em 
uma empresa, que mandou todos os ativos, máquina recém-comprada, cada 
empresa consorciada contabilidade proporcional. Mas isso daí não tem 
cabimento, porque a empresa que vai fazer terraplenagem contratou para 
executar a sua obra, então, não tem... Como vai contabilizar proporcionalmente, 
não é? E a Receita Federal, na instrução normativa, mesmo no caso de retenção 
na fonte, manda fazer proporcional à própria... Eu acho que não tem cabimento, 
porque quem paga tem que fazer o Dirf, informe de rendimento, então, não tem 
nada que distribuir proporcionalmente. Agora, a instrução normativa, eu acho 
que chega o absurdo de... Porque começou isso pela lei é para executar 
determinada obra, terminou aquela obra, acaba. Agora, pela instrução normativa 
da Receita Federal pode ter até indústria para fabricar... Sabe como é quando 
compra matéria-prima como é que apropria para ele? Não tem sentido, porque 
isso daí não é consórcio, é sociedade de fato, não é? Porque consórcio, pela Lei de 
S/A, executou aquela obra determinada, acaba. Então, eu acho que essa 
responsabilidade que é solidária aí, só se aplica em relação ao tributo devido pela 
operação feita em nome do consórcio. Se o consórcio não fez nenhuma operação, 
não tem nenhuma responsabilidade.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem, Ricardo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero falar, mas antes eu queria puxar 
aquele link da lei do art. 278, só para ficar claro aqui, a 6404. Lembram que a 
Medida Provisória 510, ela diz: “Que não se aplicando para efeitos tributários do 
disposto no § 1º”. Quer dizer, o § 1º diz aquilo que é realidade: o consórcio não 
tem personalidade jurídica e cada consorciado responde pelas suas obrigações. 
Na verdade, juntam duas, três empresas, geralmente empreiteiras e cada uma 
tem uma fatia do fornecimento. Elas podem ter uma... Podem, não, tem uma 
coordenação técnica, até aí dependendo do contrato podem responder 
solidariamente pelo desempenho do todo. O cliente quer receber a coisa 
funcionando. Não há uma presunção de solidariedade, conforme diz a lei, mas 
ela pode constar do contrato e, geralmente, consta. Mas o que é importante é que 
no Direito Brasileiro, o consórcio não é uma sociedade ou uma associação, não é 
qualquer tipo de agrupamento de pessoas com personalidade jurídica. E é assim 
que está regulado pela instrução normativa, que o Hiromi mencionou, tem lá os 
probleminhas da instrução normativa, alguns dispositivos até meio ininteligíveis, 
mas é assim que está funcionando. Embora, na prática, muitas vezes algumas 



empresas contratantes do consórcio exijam que seja emitida uma fatura pelo 
consórcio, porque quer pagar só para o consórcio, que é um desvio do sistema 
legal e que tem que ser ajustado na prática interna das empresas consorciadas. 
Agora, esse... Bom, visto isso, João, se quiser voltar lá para a Medida Provisória.  

Sr. João Francisco Bianco: Já voltei.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: --para todo mundo acompanhar. Eu quero 
chamar a atenção que essa disposição está expressa de uma maneira muito clara 
e é exclusivamente para efeitos tributários. Quer dizer, o consórcio continua a 
não ter personalidade jurídica e essa disposição somente se aplica aos tributos 
federais. Manda a conta para o [ininteligível]. 

[risos] 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: A cadeira está quebrada, mesmo. Nós já 
pedimos. Essa semana não veio e a pessoa que vai consertar, ficou de vir na 
próxima semana. Sabem, é que nem uma casa, problemas domésticos que têm 
que ser resolvidos com muita paciência, não é? Pode deixar--  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, para evitar algum acidente.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É preciso pôr um aviso aí que a cadeira 
está...  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, então, voltando aqui. O consórcio continua 
a não ter existência como entidade jurídica organizada, personificada, mas para 
efeitos tributários federais tem, passa a ter. Isso também não tem nenhuma 
ilegalidade, porque a sociedade em conta de participação também não tem 
personalidade jurídica, mas tem para efeitos de tributos federais, pelo menos de 
Imposto de Renda, CSLL, PIS e Cofins. Eu concordo com a colocação feita pelo 
Hiromi, de que a solidariedade só pode ser relativa aos tributos federais e nas 
operações em que o consórcio praticar em seu nome. Porque nas outras 
operações, a lei não esclarece claramente que não tem presunção de 
solidariedade. A exceção que está sendo colocada é só para efeitos tributários e 
mais para o § 2º, tributos federais. Então, eu não vejo possibilidade de haver 
uma responsabilidade por obrigações civis, ou por obrigação de tributos 
estaduais, ou municipais. O problema que se coloca é quando, na realidade 
prática, o consórcio vai poder assumir obrigações, ou melhor, realizar negócios 
em nome próprio. Se ele fizer um negócio em nome próprio, já que ele não tem 
personalidade jurídica, mas ele representa um agrupamento de pessoas e, no 
direito privado, ele é uma sociedade regular, não personificada. Só que a 
sociedade regular não personificada é reconhecida pelo art. 126 do CNT como o 
contribuinte tem capacidade tributária. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É uma unidade autônoma, econômica. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: O 126 diz que havendo uma unidade econômica, 
independentemente da sua regularidade jurídica, ele tem capacidade tributária. 
Então, um consórcio que faça isso, vamos admitir, que ele consiga assinar um 



contrato e cumprir esse contrato em nome dele. Eu se fosse o contratante dele 
não faria com ele, eu preferia fazer... Óbvio, vocês se reúnam aí e constituem 
uma pessoa jurídica ou vem todo mundo assinar aqui, como é o correto. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O grupo, não é? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, vamos admitir, porque isso tem um 
endereço, não é? Depois de a Receita ter lutado tantos anos para deixar a coisa 
clara e ainda recentemente, dois meses atrás, ainda fez uma pequena alteração 
da instrução normativa, onde finalmente conseguiu pôr as coisas no carro, 
dentro da lei na natureza jurídica do consórcio. Depois de tudo isso, sair uma 
Medida Provisória, estranha assim com um artigo tratando do assunto na 
contramão da lei civil, na contramão das práticas tributárias. Isso aqui tem 
alguma razão, pode ser essas grandes hidrelétricas, pode ser as obras da Copa 
do Mundo, pode ser muita coisa, eu acho que isso aí tem uma aplicação 
encomendada. A minha convicção, que nada justifica, na realidade nossa, que 
haja uma norma desse tipo. Agora, eu acho que se um consórcio conseguir, 
então, se isso é encomendado alguém vai fazer. Então, se o consórcio conseguir 
fazer um contrato em nome próprio, embora essa norma seja nitidamente de 
natureza tributária e exclusivamente federal, tal qual o da sociedade em conta de 
participação, aí precisa se tomar cuidado com as consequências, não é? Esse 
consórcio vai agir para efeito tributário como a sociedade em conta de 
participação? A distribuição de resultados de alguém, que é o consórcio ou líder 
do consórcio para os outros consorciados, será não tributada, porque é como na 
sociedade em conta de participação, que é dividendo, e aí dividendo não é, então, 
tributado. Ela vai ter que ter uma contabilidade própria, como tem a sociedade 
em conta de participação. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, tem um monte de coisas. Então, esse art. 1º 
criou uma nova personalidade jurídica, na minha visão, uma nova personalidade 
jurídica, porque senão não estava nem excepcional o § 1º, para efeitos 
tributários. Agora, uma nova personalidade jurídica tem consequências que não 
estão escritas aí. O problema da responsabilidade solidária, que o Hiromi 
trouxe... Bom, é um problema, claro, mas eu acho que existem muitos outros 
problemas mais complicados de resolver, porque a solidariedade eu acho que 
fica, mais ou menos, claro que é pelos tributos federais e naquilo que o consórcio 
fizer em nome dele. Mas os outros problemas, eu realmente não sei como 
resolver, não sei como resolver. Aliás, eu não sei como vai funcionar o consórcio 
dessa forma, que realize negócio jurídico em nome próprio, na órbita civil. Porque 
o que está dito aí só vale para efeito tributário, na órbita civil continua a ser 
consórcio. E se continuar a ser consórcio, na órbita civil, ele não pode fechar 
contrato, porque não existe, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Mas não é isso que está escrito aqui, hein? 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não? O que está escrito aqui?  



Sr. João Francisco Bianco: Posso falar?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pode.  

Sr. João Francisco Bianco: João Bianco. Olha, o art. 1º diz que os consórcios 
podem realizar negócios jurídicos em nome próprio, inclusive, contratando 
pessoas físicas com vínculo de emprego. 

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

Sr. João Francisco Bianco: É o que está escrito aqui.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Tem a parte...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é o que está aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Como não? 

Orador Não Identificado: Com vínculo empregatício. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é o que está escrito aí. Não está escrito isso, 
não.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, ele está dando regime tributário aplicável ao 
consórcio que realizar negócios jurídicos em nome próprio, inclusive, quando 
contratar pessoas físicas com vínculo de emprego. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele está dando personalidade jurídica-- 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Com ou sem vínculo empregatório(F). 

Sr. João Francisco Bianco: Ele está dizendo, se o consórcio contratar, realizar 
negócios jurídicos em nome próprio... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí, tudo bem. 

Sr. João Francisco Bianco: Bom, então, ele está admitindo ser possível que o 
consórcio. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ele não está autorizando. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas ele admite que é possível o consórcio contratar 
uma pessoa física em regime de emprego. Ele está dizendo isso.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: João, ele está pressupondo que se for feito para 
efeitos exclusivamente tributários e tributos federais o resultado será esse, o 
tratamento será esse que esta aí e não diz qual é. Mas ele será afinal de contas 
contribuinte, as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis, 
porque essa é a finalidade da norma, diz: "Olha, vocês fazem e vocês são 
responsáveis solidários pelos tributos federais". E está pressupondo que vai fazer. 
A norma poderia ter dito: "Olha, a partir de hoje, o consórcio passa a ter 
personalidade jurídica”. Porque não há nenhum impedimento dessa matéria ser 
regida para efeitos civis por Medida Provisória e poderia ter tido. Mas não é o que 



está escrito, não é? Ela diz assim: “Cumprirão as respectivas obrigações 
tributárias sempre que realizar negócio jurídico”. Excepciona a inexistência de 
personalidade jurídica e a inexistência de presunção de solidariedade apenas 
para efeitos tributários federais.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso falar?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não, Fernando, você tinha pedido 
mesmo.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu insisto, João, agora no microfone, que 
não é isso que a lei, a Medida Provisória não está autorizando os consórcios a 
praticarem atos. Ela só está dando um tratamento fiscal em termos distintos do 
que a doutrina e a prática defendem, em função da responsabilidade que ela 
considera das pessoas jurídicas contratantes do consórcio. Se o consórcio 
contratar... Então, a premissa é assim, se o consórcio efetuar negócios jurídicos 
em nome próprio, aqui o Ricardo dizia que não é de graça, inclusive na 
contratação de pessoas jurídicas e físicas, que eu acho que esse é um dos 
interesses, com ou sem vínculo empregatício. Então, desta contratação decorre 
responsabilidade para fins tributários de todos os consorciados. A exceção que 
ele faz no § 1º é em função do que a própria Lei das S/A dispõe, que não teria 
personalidade jurídica. Então ele não atribui também personalidade jurídica aos 
consórcios, faz uma remissão. Não está dizendo que consórcio tem personalidade 
jurídica, poderia até dizer, mas seria já questionável, porque não acho que é 
competência da lei tributária dar personalidade jurídica. Quem deveria dar é o 
Direito Privado, então, ele diz: “Para efeitos fiscais, o disposto na Lei das S/A, ou 
seja, na Lei de Direito Privado não vale”. Também corretamente, porque a lei 
tributária pode dizer: “Olha, eu empresto o instituto do Direito Privado, ou para 
fins específicos, eu não empresto”. O que é uma... Ela pode fazer: “Eu não 
empresto esse instituto”. O que não afeta o Direito Privado, não tem nenhuma 
relação com o Direito Privado, mas mantém o Direito Tributário com uma relativa 
autonomia para fins que são de sua competência, de definir consequências da 
obrigação tributária. Agora, o destino para mim é nitidamente: as empresas 
consorciadas, que elas nos negócios que estão realizando, saibam que serão 
solidariamente responsáveis e que não poderão dizer que a sociedade em 
consórcio é uma sociedade não personificada, lhes garante a não 
responsabilidade solidária, que é a defesa que se faz comumente. Para quem 
contrata, com as empresas consorciadas, tem uma atenção especial a esse 
dispositivo, para saber que estas empresas serão responsáveis individualmente 
pelos negócios contratados em conjunto, em nome do consórcio, e que isso trará 
consequências na relação entre as entidades privadas. Então, é um movimento 
que eu vejo, que até na Europa está se considerando como uma consequência da 
modernização das relações jurídicas e que o Direito Privado sofre com isso uma 
erosão, a teoria da erosão do Direito Privado. Por quê? O Direito Tributário 
acompanha as relações econômicas de uma forma muito mais dinâmica e adota 
conceitos, no campo do Direito Internacional Tributário, no campo do Direito 
Comunitário Tributário, no campo da Contabilidade e não toca no Direito 



Privado. Então, consequentemente, Institutos do Direito Privado perdem a sua 
importância no sistema. Então, não é o que a gente sempre discutiu e disse 
assim: “Olha, é a teoria da autonomia”. Então, você estaria afetando a questão da 
prevalência do Direito Privado sobre o Direito Tributário. Não, você não empresta 
o instituto, então, não há discussão sobre prevalência, mas há indiretamente 
uma erosão do Direito Privado, porque o Direito Civil passa a não ter a relevância 
que tinha antigamente no sistema. Essa é uma teoria interessante, porque é 
moderna em relação à globalização e os efeitos das... Principalmente, os efeitos 
das regras, que são adotadas internacionalmente, como o IFRS.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu concordo integralmente com o que o 
Fernando disse, realmente a lei fiscal aqui, ela não está conferindo 
personalidade, nem deveria e nem precisaria. Eu me lembro que na época que 
surgiu aquela regulamentação da tributação da sociedade em conta de 
participação, muito se discutiu na época se a lei fiscal estava dando 
personalidade jurídica à sociedade em conta, que não tem personalidade jurídica 
perante o Direito Privado. Houve um consenso no sentido de que não se estava 
dando personalidade jurídica à sociedade em conta. Aqui é a mesma coisa, a lei 
tributária está dizendo assim: “Se o consórcio contratar os negócios jurídicos em 
nome próprio, ele vai ser submetido a esse regime tributário”. Agora, o que eu 
estou achando estranho é que a lei civil não permite a contratação em nome 
próprio, isso é que está me parecendo estranho, como é que a lei fiscal está 
regulando algo que a lei civil não permite. Então, é como se ele dissesse assim: 
“Olha, você não pode, consórcio não pode contratar, realizar negócios jurídicos 
em nome próprio. Mas se você contratar, a natureza jurídica desse consórcio, 
então, vai ser a sociedade de fato e vai ser submetida ao regime de tributação 
próprio da sociedade de fato”. Eu acho que é isso que a lei está dizendo e 
regulando, especificamente, para efeitos tributários o regime de responsabilidade 
das consorciadas. É isso.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Com a palavra... Um instantinho, está 
na frente o Ricardo e, em seguida, eu já marco aqui.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Só para não perder esse detalhe que o João 
levantou aqui e para esclarecer por que eu acho que essa é uma norma de 
encomenda. Ela, a rigor, ela não precisava existir, ela não precisava existir. O art. 
126 diz: “A capacidade tributária passiva independe: Inciso II, de achar-se a 
pessoa... – desculpe - Inciso III: "De estar a pessoa jurídica regularmente 
constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional". 
Isso já é suficiente, para que se não houver uma sociedade organizada 
juridicamente,com personalidade jurídica, tributar como uma sociedade de fato. 
O art. 124 define a solidariedade tributária: “São solidariamente obrigadas: I - as 
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação tributária principal”. Então,a solidariedade que está escrita aí já 
estaria, já adviria do CTN e se nós formos às leis ordinárias vamos encontrar 



repercussões. Aquela contratação com o vínculo empregatício também não 
precisa estar escrito aí, porque a CLT já se encarrega de tornar todo mundo 
responsável, pode escolher quem vai reclamar ou todos. Então, essa norma não 
precisa existir. A minha convicção é bem ao estilo brasileiro, vamos fazer uma 
norma que vai acertar, vai dar uma cara de validade, para alguém que vai fazer 
um consórcio e o consórcio vai contratar. Porque sempre vão dizer: “Não, eu 
estou fazendo dentro do que estava escrito no art. 1º”. E a União Federal, ela se 
ressalva: “Olha, para mim eu não quero nem saber, vocês vão pagar 
solidariamente o imposto, façam do jeito que vocês quiserem”. Então, essa norma 
para mim parece ser uma norma para ajeitar alguma situação para alguém 
amanhã dizer: “Bom, mas o que você está fazendo está contra a Lei 6404. Está 
certo? Eu acho que o Poder Público, que é o autor dessa Medida Provisória, ele 
poderia ter tido mais coragem, ele poderia ter tido mais coragem. Porque como já 
mencionei, essa norma tem natureza fiscal, mas ela poderia ter uma natureza 
híbrida, tanto Direito Privado como Direito Tributário. Poderia ter alterado o 
Código Civil e ter dito: “Olha, a opção dos consorciados, eles podem fazer 
consórcio e ela passa a ter personalidade jurídica”. Daria tudo na mesma, pelo 
menos estaria mais coerente. Agora, como a matéria é só no âmbito federal e, 
evidentemente, o extravasamento dessa equiparação para fora do campo federal 
poderia suscitar outras questões, de ser necessária uma Lei Complementar, ou 
não, ficaria mais complicado. Eu acho que eles quiseram: “Olha, vamos dar o que 
querem, que é dar um jeitinho para poder amanhã algum consórcio contratar”. 
Ele vai lá: “Olha, eu estou lá no art. 1º da Medida Provisória 510”. Mais, olha, 
tributariamente é aquilo que está no Código já, não mudou nada.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando, em seguida eu darei a 
palavra ao Hiromi.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu queria, então, fazer a provocação aqui para 
todos, se foi isso que o João disse e me chamou a atenção. Ora, de fato, ele não 
disse o que o Direito Privado deve ou não tratar sobre a matéria, mas quando ele 
faz uma consideração como essa, ele precisaria que o Direito Privado regulasse 
esta situação. Se o Direito Privado não regula esta hipótese dos consórcios, da 
maneira como a Medida Provisória sugeriu, a remissão fica manca. Porque eu 
posso dizer assim: “Olha, os...”. Como o Ricardo também disse, para fins 
tributários, o condomínio tem personalidade jurídica, ou seja, pode contratar, 
pode praticar atos com consequências fiscais, que serão considerados para fins 
tributários, como pessoa jurídica fosse. Aí seria uma remissão sem retoques. 
Quiçá aí, como o Ricardo também disse, desagradaria a alguns ou não seria 
exatamente o que eles estão querendo. Agora, quando é feito desta maneira, aí eu 
entendo que a remissão fica manca, ou seja, ela está se remetendo a algo que o 
Direito Privado não considera como tal. Eu não sei se é sociedade de fato, porque 
para você... Tem um dispositivo expresso no Código Tributário Nacional sobre a 
sociedade de fato, mas aqui é uma sociedade não personificada, ou seja, uma 
sociedade contratual. Até para ser uma sociedade de fato deveria denominá-la 
como considera-se, então, como uma sociedade de fato, mas também haveriam 
outras consequências. Então, ficou uma norma que eu não sei se ela consegue 



acomodar os interesses que ela pretendeu acomodar. Porque você vai dizer: “Ah, 
está bom, então, foi direcionada àquelas pessoas jurídicas que falam assim: 
Então, eu já contratei”. Só que a contratação não dá ao consórcio... O simples 
contrato não dá ao consórcio personalidade jurídica, porque a lei faz a exceção. 
Quando a Medida Provisória fala: “Para fins de responsabilidade tributária não se 
aplica o dispositivo da Lei das S/A”. É simplesmente para fins de 
responsabilidade tributária. Quer dizer, não é suficiente para dar uma condição 
de personalidade jurídica, porque não foi plena, como seria no caso do 
condomínio.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Hiromi. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, é que em São Paulo, eu já encontrei consórcio que 
todos os empregados estavam registrados em nome do consórcio e teve também 
empresa que todo o ativo que comprava estava em nome do consórcio, sabe? Mas 
o problema, que eu acho que aqui vai dar muito problema nessa Medida 
Provisória é se ainda... Porque consórcio, na maioria das vezes, para construir 
usina, construir estrada, ferrovia, essas coisas, consórcio é só para participar da 
licitação e depois cada um cada um executa o seu, não é? Agora, eu acho que 
continua ainda, por exemplo, de acordo com o contrato cada um tem a sua parte 
da receita. Então, o PIS/Cofins continua sendo declarado por cada empresa, 
apresenta DCTF, essas coisas, Dacon e essas coisas. Então, essa 
responsabilidade solidária de uma empresa, se o consórcio não executa a obra, 
então, a empresa consorciada não vai responder solidariamente pela dívida de 
PIS/Cofins de outra empresa, daquela obra. Eu entendo que continua igual. Só 
se o consórcio tiver negócio jurídico, mas dificilmente o consórcio vai ter, não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Salvador.  

Sr. Salvador Brandão: Salvador. Nós já tivemos uma discussão há uns dois 
meses atrás fazendo com um colega, a respeito da possibilidade de fazer 
compensações, que na Instrução Normativa 900 só cuidava na parte da 
Previdência Social e não tinha essa questão da federal. Agora, está assim, eu 
estou gostando dessa discussão, mas acho que essa Medida Provisória não tem 
futuro, porque o Supremo há duas semanas resolveu que nenhuma Lei Ordinária 
ou Medida Provisória, principalmente, pode tratar de assunto de solidariedade(F), 
isso já está no Código Tributário e tem que manter a norma do Código Tributário 
Nacional. Então, essa regra, eu acho que foi até editada antes da decisão do 
Supremo, não vai ter sentido nenhum, porque se alguém for autuado 
solidariamente por alguma relação tributária decorrente dessa Medida Provisória, 
o Supremo vai dizer que essa regra não vale, vale o que está disposto no Código.  

Orador Não Identificado: Que é a mesma coisa.  

Sr. Salvador Brandão: Que é a mesma coisa, mas ela não tem... Então, você não 
pode usar essa Medida Provisória como fundamento para fazer algum negócio, 
não é? Ela, na verdade, está fora de questão.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ricardo.  



Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, veja bem, aquele § 2º é que é 
absolutamente inútil, não é? Dentro de uma Lei Ordinária federal poderia haver a 
atribuição para efeitos tributários de condição de contribuinte, como pessoa 
jurídica, equiparação à pessoa jurídica de alguém que não seja pessoa jurídica. 

Sr. Salvador Brandão: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Então, como tem pessoas físicas, que são 
pessoas físicas e para efeitos tributários são consideradas pessoas jurídicas, 
também. Ela continua a ser pessoa natural no Direito Civil, claro, mas 
claramente até que em uma sociedade em conta de participação. Agora, o que 
está escrito no § 2º é também não dizer nada, porque perante um tributo 
estadual ou municipal, caso haja a realização de um consórcio que faça o que 
está escrito no caput do art. 1º, a solidariedade haverá também. Não por força da 
MP, mas por força do art. 124, do CTN e do 126, III. Quer dizer, é por isso que eu 
digo, insisto que isso foi feito para atender alguma necessidade e eu acho que é 
pelo menos dar um manto assim, uma cara de legalidade. Se o consórcio 
contratar alguma coisa, eu já estou fazendo de acordo com a Medida Provisória 
ou a lei que vier a ser a de conversão. Agora, em termos práticos não aconteceu 
nada. 

Sr. Hiromi Higuchi: Eu queria saber, Dr. Mariz.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Estou ouvindo. 

Sr. Hiromi Higuchi: Se o PIS/Cofins, débito de uma empresa, a outra empresa 
responde, se esse débito de PIS/Cofins for dessa obra de consórcio.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Se a obra for feita, se o contrato for feito em 
nome do consórcio, responde. Porque acho que se for feito em nome do consórcio, 
o consórcio é o contribuinte, é o sujeito passivo. Ele vai ter que em algum lugar 
obter as inscrições, emitir nota fiscal, fazer os DARFs, as guias estaduais e etc. 

Sr. Hiromi Higuchi: Não, mas se as execuções--  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, se for feito o consórcio, como é 
naturalmente, cada um faturando a sua parte, cada um realizando a sua parte, 
aí não tem responsabilidade, cada um vai pagar a sua parte também, cumprir a 
sua obrigação tributária.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Zilveti.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu entendi a provocação do Hiromi. Eu sei disso... 
Mas eu entendi a provocação do Hiromi, no sentido da Lei 8.666, porém de uma 
forma que eu venho analisando que a Lei 8.666 dá um regime específico para as 
contratações com entes públicos ou entidades privadas nas quais o Estado tenha 
controle de capital. Então, quando se dá o consórcio, quer dizer, o regime jurídico 
da Lei 8.666 atribui ou define um consórcio para fins da licitação, para fins da 
contratação com entes públicos, que não necessariamente é o consórcio que se 
tem no Direito Privado, mas não afeta a definição de consórcio do Direito Privado. 



Ela também faz uma remissão, faz uma ficção, no sentido de dizer: "Olha, a 
contratação tem que ter um consorciado líder”. Quando se dá o contrato, depois 
de superada a fase de licitação, a contratação é feita cada qual com as suas 
atribuições, pela Lei 8.666. Então, quando você tem uma obra pública, superada 
a fase da licitação, o consórcio será contratado. Porém, o consórcio ganha, porém 
o contrato é feito de acordo com as regras do edital e da Lei 8.666, cada um com 
suas responsabilidades, cada um com o seu contrato. Então, o vínculo é 
independente. Aí entra o que o Ricardo falou, aí não se fala mais em consórcio 
como uma entidade única, que vai ser aquela que vai executar a obra, o que 
acontece, como dizem os italianos, spesso, com muita frequência, é que se 
entende o contrário. Então, que o consórcio seria então uma entidade de fato, 
que praticaria atos jurídicos com uma consequência como se fosse uma pessoa 
jurídica independente. Mas eu acho esta consideração imprópria, sem dúvida é 
imprópria e, então, eu não adoto.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Com a palavra, João.  

Sr. João Francisco Bianco: Deixa eu só... O Hiromi trouxe um dado da 
realidade aqui, que é a questão de que as empresas, apesar de não poderem, 
esses consórcio existem e eles contratam pessoas jurídicas, contratam pessoas 
físicas sob regime de emprego. Esse é um dado da realidade e isso já existia. Me 
parece aqui que a Medida Provisória teve um caráter didático, um caráter de 
regulamentar alguma coisa que já existe. Porque esses consórcios, que o Hiromi 
trouxe aqui, deviam enfrentar dificuldades de saber como é que eles iam lidar 
com essa situação, como é que eles iam recolher os impostos. Os consórcios, de 
acordo com a legislação, eles têm CNPJ, apesar de não entregarem Declaração de 
Imposto de Renda, eles têm CNPJ. Então, eles até poderiam recolher o PIS e a 
Cofins, preenche o DARF, em nome próprio, tem CNPJ e eles recolhem. Agora, eu 
fico pensando como é que fica o Imposto de Renda e a CSLL sobre esse resultado. 
Porque nos termos da MP aqui, como eles estão realizando negócios em nome 
próprio, vão pagar os tributos federais em nome próprio, eles vão ter que 
necessariamente fazer uma demonstração no resultado, apurar a base de cálculo 
do Imposto de Renda, do IRPJ da CSLL e vão ter que necessariamente apresentar 
uma Declaração de Rendimentos. Eu acho que nesse ponto está faltando a 
regulamentação da Receita Federal, mas como o Hiromi trouxe aqui, essa é uma 
situação que já existe a despeito de não ser regulado pela lei.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Hiromi, você é relator, você... 

Sr. Hiromi Higuchi: É que antigamente... Porque pela Lei de S/A, tem que ter 
uma empresa líder. A empresa uns 30 anos atrás, no consórcio, quem faturava 
era a empresa líder. Eu tive um caso aqui, faz mais de 30 anos, que só a empresa 
líder faturava de acordo com a Lei de S/A, porque Lei de S/A, no consórcio, é o 
resultado é que é distribuído e não é a receita. Então, a empresa líder... A 
primeira via da nota era um valor do contrato e a nota fiscal que ficava no 
talonário, para distribuir resultado para outra, é pequeno. Quer dizer, que deu 
um problema para todas as empresas, a Receita Federal atuou todas, não é? 



Mas, então, eu acho que pela Lei de S/A tem que ter uma empresa líder, pela lei, 
não é?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Muito bem. Parece que esse assunto já 
está devidamente examinado. A nossa pauta só tem esse item, portanto, se 
alguém quiser apresentar, verbalmente, algum problema, alguma questão está 
em aberto a palavra, portanto.  

Sr. João Francisco Bianco: Posso falar?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Pois não, João.  

Sr. João Francisco Bianco: Se não tiver outro assunto. João Bianco. Há 15 dias 
atrás, o Hiromi trouxe uma questão aqui sobre o regime de tributação de um 
possível ganho de capital, apurado pelo sócio de uma empresa, que teria sido 
objeto de uma incorporação. Aí nós começamos a discutir aqui a operação de 
incorporação de ações e, então, o assunto desviou um pouco, me parece, da 
pergunta original do Hiromi. Eu não sei se há sete dias atrás esse assunto voltou 
a ser discutido ou não. 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Não. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, eu acho que é uma questão interessante, que 
o Hiromi trouxe, que a gente poderia voltar para a questão original dele. Se eu 
bem entendi a questão... Hiromi, se você me permite eu vou... Então, por favor. 

Sr. Hiromi Higuchi: É que isso acontece mais em incorporação por banco, não 
é? Não, mas isso aí é uma coisa que eu não estou falando-- 

[risos] 

Sr. Hiromi Higuchi: Os dois bancos grandes fizeram a mesma coisa, a Bovespa e 
a Bolsa de Mercadorias fizeram a mesma coisa. Então, nas grandes empresas, 
por exemplo, usinas de açúcar, essas coisas, estão ocorrendo dezenas de fusão e 
incorporação. A questão é a seguinte: tem duas empresas, pode ser limitada ou 
S/A, consórcios diferentes. Só que digamos que ambas têm capital de dez 
milhões. Só que em uma tem um imóvel contabilizado por um milhão, que vale 
no mercado dez milhões e, na outra, não tem nada só aqueles dez milhões. 
Então, na hora de incorporação ou fusão, aquele sócio daquela empresa que tem 
imóvel e cujo valor de mercado é bem superior, vai receber mais cotas ou ações, 
não é? Vai receber, isso é normal, porque vai fazer um laudo de avaliação, que 
não vai ser contabilizado, mas na hora de distribuir cotas ou ações, vai levar em 
conta a variação da empresa, pode ter uma marca famosa aí que vale milhões. 
Então, nesse caso de imóvel, o ganho só vai ocorrer quando a empresa vender 
esse imóvel, não é? Se aquele sócio que receber maior quantidade de ação for 
tributado, na realidade, ele está tendo duas tributações, porque futuramente 
quando vender aquele imóvel, a empresa vai pagar imposto e a distribuição de 
lucro seria isenta, não é? Então, nesse caso a dúvida é: se aquele sócio que 
recebeu mais, porque o sócio que recebeu mais tem ganho e o outro que vai 
receber menos tem uma perda. Isso pode ocorrer tanto sócio pessoa física como 



jurídica. Agora, eu entendo que é tributável esse ganho, porque a única hipótese, 
por exemplo, se o sócio for pessoa jurídica, como está ocorrendo na maioria dos 
casos de grandes fusões ou incorporações, é pessoa jurídica, se for pessoa 
jurídica, digamos que tem cinco milhões de cotas e recebe oito milhões. Esses 
três milhões a mais, eu acho que não vai poder contabilizar custo zero, porque 
única hipótese de contabilizar custo zero está na lei, naquela hipótese em que na 
distribuição tem tributação, mas na capitalização é isento. Então, nesse caso, 
fala que a bonificação recebida tem que contabilizar custo zero, mas nos demais 
casos contabiliza pelo valor. Será que a empresa pode receber três milhões de 
cotas a mais no seu ativo e custo zero? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: João.  

Sr. João Francisco Bianco: O Ricardo quer falar?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O Ricardo pediu.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu pedi a palavra só para esclarecer, o João 
começou a falar em incorporação de ações.  

Sr. João Francisco Bianco: Não, deixa eu só... Não tem nada a ver com 
incorporação de ações. Na verdade, há 15 dias atrás, o Hiromi trouxe esse caso e 
a gente começou a discutir incorporação de ações, mas não foi o caso que o 
Hiromi trouxe. A notícia de jornal é que perturbou o andamento aqui, mas o que 
o Hiromi está dizendo é o seguinte: são duas empresas, com sócios diferentes, 
uma vai incorporar a outra ou as duas vão ser fundidas. Os atos societários são 
feitos pelo valor contábil, mas a negociação da incorporação e a distribuição das 
cotas da futura empresa são feitas pelo valor de mercado. Então, um dos sócios 
que tinha inicialmente um investimento avaliado por dez milhões, após a 
incorporação vai ter o investimento avaliado por 15 milhões. Ele vai ter um 
acréscimo no valor da avaliação do investimento. Essa é a questão. Por quê? 
Porque a relação de troca, entre as ações, é feita a valor de mercado e não pelo 
valor contábil. A incorporação, formalmente, é feita pelo valor contábil. Essa 
decisão acarreta um reajuste do valor do investimento final dos sócios. Um sócio 
acaba sofrendo uma valorização do valor de investimento e o outro acaba 
sofrendo uma perda. Essa que é a questão que o Hiromi está colocando.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Primeiro, Ricardo, você fala. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho... Eu não sei se eu estava na frente... 
Era só para fazer a pergunta, já que veio a palavra. Antes de a gente começar a 
debater, debater, debater, vamos lembrar que o art. 21, da 9.249, trata do 
assunto, pelo menos enfoca a questão e trata pela metade. Porque ela diz: "A 
pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de 
incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim”. 
Nós sabemos que ela tem que levantar um balanço e faz a sua Declaração de 
Rendimento Final. Agora que vem o importante: “No qual os bens e direitos serão 



avaliados pelo valor contábil ou de mercado”. Eu vou pular o § 1º, que é só uma 
questão do prazo do balanço. Aí vem o § 2º: “No caso de pessoa jurídica tributada 
com base no lucro presumido ou arbitrado, que optar pela avaliação a valor de 
mercado, a diferença entre este e o custo de aquisição, diminuído dos encargos 
de depreciação, amortização ou exaustão, será considerada ganho de capital da 
pessoa jurídica que está sendo incorporada no balanço de incorporação, que 
deverá ser adicionada à base de cálculo do Imposto de Renda e da contribuição 
social sobre o lucro”. Só fala lucro presumido ou arbitrado. O § 3 trata de um 
detalhe que não vem ao caso. O 4 diz que tem que apresentar Declaração de 
Rendimento. Não fala nada do que acontece com as pessoas dos sócios, não fala 
nada com a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, só fala o presumido 
ou arbitrado. Se nós lembramos que esse dispositivo aqui está em uma lei que 
introduziu, embora não em sua plenitude, a ideia da integração da tributação 
entre a pessoa jurídica e seus sócios, isto é, ou tributa em uma ponta ou em 
outra. Essa lei manda uma mensagem clara de que se for pessoa jurídica, ela 
será tributada, quer dizer, a pessoa jurídica será tributada, se ela incorporar por 
um valor superior ao seu contábil, porque está aumentando o seu patrimônio 
contabilizado. E os sócios, não está escrito aqui no 21, mas dentro do art. 10 da 
mesma lei, os sócios não serão tributados. Porque quando a tributação é da 
pessoa jurídica: os sócios, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliados no Brasil, ou no exterior, não são tributados. Esse passa a ser uma 
espécie de um lucro, que se tiver alguma repercussão nas pessoas dos sócios não 
seria tributado. Evidentemente, que nesse caso a pessoa jurídica que incorpora, 
ela recebe um ativo cheio do valor de mercado, para todos os efeitos fiscais dela: 
por ação de ganho de capital, futuro, quando alienar esses bens, depreciação, 
amortização e etc. Então, tudo bem, porque o imposto foi pago na empresa 
incorporada. Agora, e a pessoa jurídica, que é a regra, não é? Se ela for tributada 
com base no lucro real, a incorporada é tributada com base no lucro real. Ela 
pode, de acordo com o caput do artigo, avaliar valor contábil ou de mercado, só 
que não tem disposição legal sobre como ela deve ser tributada. Eu, 
pessoalmente, entendo que nem precisaria ter dito aqui o art. 21, porque a 
hipótese é nitidamente de reavaliação do ativo, para o qual já existe uma norma 
na legislação do Imposto de Renda, que é um dos artigos do 1.598, que atribui às 
duas pessoas jurídicas, à incorporadora e à incorporada, a opção de ou pagar o 
imposto de pronto ou tratar essa mais valia como reavaliação, controlando na 
empresa, que foi a incorporadora, essa mais valia como reavaliação e, portanto, 
neutra de efeitos fiscais. Me parece que, em qualquer dos casos, o acionista ou 
sócio, ele não sofre tributação, porque ele troca a participação societária que 
tinha na incorporada, pela prestação que tem na incorporadora. Se ele recebeu 
mais ações ou menos ações, isso não afeta a sua situação fiscal, o seu custo 
fiscal das ações que ele recebeu em substituição. A Lei 6.404 fala isso: “As ações 
recebidas em substituição mantém o mesmo custo da operação anterior”. A 
minha cabeça não vai lembrar o número do parecer normativo, mas tem um 
parecer normativo que analisou a operação de incorporação, isso nos anos 80, e 
ele vale perfeitamente até porque ele está lastreado, se não me engano, ele cita a 
doutrina do Direito Societário. Ele diz que a operação de incorporação gera uma 



situação de sub-rogação para a pessoa do sócio acionista. As ações que ele 
recebe em substituição daquelas que ele tinha ficam sub-rogadas nos direitos e 
obrigações. Naquele caso lá o que estava sendo analisado era o seguinte: havia 
uma isenção para ganho de capital na alienação de participação societária, havia 
tributação e havia uma isenção, quando a participação societária tivesse mais de 
cinco anos na propriedade do alienante. Então-- 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, o 1510. Então, o que vinha? A pergunta era: 
se eu entregar as minhas ações e receber outras, em virtude de uma 
incorporação, eu perco aqueles cinco anos. Os cinco anos começam a correr de 
novo? E o [ininteligível] diz que não. Não, porque aquelas ações são como se 
fossem as anteriores, elas são sub-rogadas para todos os efeitos. Então, o custo 
fiscal do acionista, eu penso que seja assim, ou até nunca, é neutro. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Posso falar? 

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Espera um instantinho, o Fernando 
Zilveti já está--  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não acabei ainda.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: O João. Então, o João.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não acabei. Já me deram a palavra e eu não 
acabei agora. Eu sei que tem mil maneiras de fazer. Eu posso fazer com 
valorização das ações, contabilmente, ou sem valorização. Eu posso estabelecer a 
relação de troca trabalhando com valor contábil. Isso dá para fazer e a Lei de S/A 
permite isso, então, eu não preciso valorizar. Nem sempre é fácil se fazer de uma 
maneira ou de outra, aí é um problema operacional de um caso ou de outro. 
Agora, eu acho que independentemente do que é feito na pessoa jurídica, não é 
porque eu usei um valor, ou não usei um valor, que eu vou ter um tratamento 
tributário diferente. Eu acho que os sócios estão sempre na mesma situação 
tributária, claro que não é uma questão tranquila. O Fisco vai chegar e vai querer 
tributar: “Ah, você teve um acréscimo patrimonial, você realizou um ganho”. 
Então, isso é outra coisa. Mas que é possível, sim, defender e explicar que não há 
tributação, eu acho que é sim.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Vai, João. Depois o Fernando, que está 
esperando pacientemente. 

Sr. João Francisco Bianco: João. Não, eu queria só dar um exemplo para a 
gente trabalhar um pouquinho em cima dos números, talvez para ficar claro a 
questão de fato. Vamos dizer que são duas pessoas jurídicas, que têm 
patrimônios líquidos cada uma delas de dez milhões. Então, elas decidem uma 
fusão entre as duas. O patrimônio líquido resultante final é de 20 milhões, cada 
um dos sócios, antigos sócios tem 100% do capital de cada uma das empresas. 



Então, teoricamente os sócios, antes da fusão, tinham um investimento de dez 
milhões, 100% do capital, 100% do patrimônio de uma pessoa jurídica no valor 
de dez milhões. Ao final, se eles combinam de cada um ter 50% da empresa 
resultante da fusão, eles vão ter 50% de 20 milhões, cada um vai continuar com 
dez milhões de valor de investimento. Aí não tem problema nenhum. A questão é 
que na fusão, os sócios podem combinar uma relação de troca diferente. Então, 
eles combinam que não vão ficar com 50% cada um da empresa resultante, um 
vai ficar com 60 e o outro vai ficar com 40. Então, aquele que começou, o sócio 
que começou, antes da fusão, ele tinha 100% de um patrimônio de dez milhões, 
ele vai ficar com 60% da empresa resultante de um patrimônio de 20 milhões. 
Ele vai ter um valor de investimento, então, de 12 milhões, ele começou com dez 
e terminou com 12. E o outro sócio, que tinha 50 de dez, ele agora vai ter 40% de 
um patrimônio de 20. Por quê? Porque a relação de troca combinada entre as 
partes foi essa. Apesar de o patrimônio líquido ter sido... A fusão ter sido feita a 
valor contábil, a relação de troca das ações foi feita a valor de mercado. Então, 
um sócio, ao final, tem 60% do patrimônio de 20 milhões e o outro tem 40% do 
patrimônio de 20 milhões. Então, a questão é: qual é a natureza jurídica desses 
dois milhões que um teve de ganho no valor do investimento e o outro teve de 
perda no valor do investimento? Eu vou propor duas coisas aqui. Primeira 
proposta: será que isso daí é ganho ou perda de capital na diferença de 
participação? Eu não estou me lembrando da expressão exata, da nomenclatura 
exata, está previsto no 1.598, expressamente, diferença, ganho ou perda de 
capital na diferença de participação, tem uma regra de isenção específica. 
Quando, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa, mas entra um novo sócio e 
eu tenho um ganho ou perda na variação da participação do investimento. Eu 
acho que essa é que a expressão, tem uma isenção expressa no 1.598. Será que é 
isso? Segunda proposta: eu alienei dez milhões do meu investimento e adquiri 12 
milhões de uma nova empresa. Então, eu paguei dez milhões por uma coisa que 
vale 12 milhões. Será que isso daí é um deságio na aquisição do investimento? E 
o outro pagou dez para adquirir algo que vale oito. Será que é ágio na aquisição 
do investimento? Eu só estou propondo, hein?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fernando.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. É, eu percebi que o João 
direcionou a questão com precisão, porque a tendência e a minha tendência até 
ter essa colocação do João era entender que a realização da renda só se dá 
quando há uma manifestação de riqueza inegável. Na hipótese que a gente estava 
discutindo, que o Ricardo relatou, eu não enxergo uma realização de riqueza pela 
simples troca patrimonial, ainda que seja imóvel, como foi o exemplo do Hiromi, 
imóvel com ações e que nessa avaliação você tem aí um aparente ganho, porque 
você tem ações que valem mais. Mas ali, se é esse o primeiro caso, eu não vejo 
realização da renda simplesmente porque o imóvel vale mais ou porque o 
resultado da troca de imóvel por ações veio com ganho. Nessa hipótese do João, 
eu já fico um pouco mais receoso de afirmar que não há ganho de capital. A 
primeira hipótese, eu acho que não é, João, porque você colocou as duas de 



forma marota. Você está tendendo a entender a segunda hipótese, vamos 
imaginar isso, pelo o que eu te conheço. Então, você está...  

Sr. João Francisco Bianco: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não sei posso estar errado.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: É um negócio jurídico.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora, eu acho que a tendência seria, então, você 
ter uma... Você está trocando ações de uma por ações de outra e você está 
recebendo mais por esse patrimônio. Então, você tem um... Ou de outro lado 
você está recebendo menos. Então, tem um deságio e um ágio. Mas ainda tenho a 
minha dúvida se naquele momento há realização da riqueza. Eu tenho a 
manifestação da riqueza, que efetivamente justificaria uma tributação. É natural 
que o Fisco vai dizer que sim, mas--  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Você tem um negócio jurídico a mais.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você tem um negócio jurídico, mas ainda não se 
completou a riqueza.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Perfeito. Não há uma realização muito 
clara da renda.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Porque quando a gente fala em realização da 
renda, ou princípio da renda líquida, que os alemães colocam muito e dão um 
peso muito forte a isso, é preciso que se complete a manifestação da riqueza. É 
que a gente não usa um termo, não há um termo próprio e eu me ressinto um 
pouco talvez, eu não conheço suficientemente o nosso idioma, para criar um 
termo próprio, como eles criam. Como se você tivesse um... Porque aí não há 
um... Talvez a teoria do destaque, no sentido do destaque, que há efetiva 
realização. Então, aqui não vejo que mesmo nessa hipótese, que o João 
mencionou, eu não vejo que ainda... Só pelo fato de haver uma diferença de 
avaliação na nova sociedade, se naquele momento já pode ser considerado que 
há o destaque. Eu acho que ainda o destaque será no movimento posterior, mas 
é que fica muito evidente que houve uma troca e da troca de ações houve uma 
diferença de valores para um e para outro. Mas eu ainda considero a realização 
como um fato completo e ali ainda não haveria o fato completo.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Com a palavra, Ricardo. Paulo, em 
seguida. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu quero responder para o João. Em primeiro 
lugar, não existe uma norma que diga que é tributada essa variação, nem na 
pessoa física e nem na pessoa jurídica. Nós sabemos que a pessoa física e pessoa 
jurídica, elas são tributadas pela regra daquele princípio da cláusula geral: tudo 
é tributado, salvo o que está excluído. Mas só se excluí o que for renda, o que 
não for renda não precisa nem norma para ser excluído, é a hipótese da 
incidência. Na incorporação, diferentemente do ato em que eu sou proprietário 



das ações e confiro as ações, por um valor maior ou menor. Na incorporação há 
um ato no qual o acionista, ele não confere nada, o acionista, ele não se desfaz 
do seu patrimônio. Eu quero insistir no parecer normativo da Receita de épocas 
boas, em que analisou corretamente, é uma situação de substituição, uma 
situação de sub-rogação. O acionista, ele não aliena a sua participação por um 
valor maior. Acontece que em um ato jurídico entre as pessoas jurídicas, não 
entre os sócios, entre as pessoas jurídicas, existe uma incorporação cuja causa 
não é transferência de propriedade da participação societária dos acionistas. A 
causa é a união das pessoas jurídicas por alguma razão qualquer e aí em 
decorrência disso, elas são uma coisa só ou respondem pelo passivo anterior e 
etc. Então, não há uma operação na qual alguém se desfaça do seu patrimônio, 
para poder ser tributado. Começa por aí, começa por aí. Por isso que eu insisto 
não há norma, precisaria haver uma norma e eu questionaria se essa norma 
poderia tributar nesse momento, porque não tem realização, porque não tem 
efetivamente situação tributável. Se as pessoas jurídicas adotarem valores 
superiores aos seus valores contábeis, elas têm que tratar essa valorização pelo 
princípio da neutralidade das reavaliações, neutralidade fiscal. Se não fizeram, 
eu falei há pouco, tem opção e se não fizerem vão ter que oferecer a tributação. 
Isso não afeta a posição do sócio, porque a tributação da pessoa jurídica livra o 
sócio automaticamente pelo princípio da integração de tributação. E ele fica lá 
com o quê? Neutro, também. O custo fiscal dele em um patrimônio maior, o João 
figurou até com números: “Ah, agora tem 60% de 20, antes ele tinha 100% de 
10”. Bom, o custo fiscal dele não muda, não muda, ele continua com o mesmo 
valor. Ele vai ser tributado, o Zilveti está insistindo aqui no princípio da 
realização com o realizar, se realizar. Se ele for pessoa jurídica, se o sócio for 
pessoa jurídica obrigado ao MEP, o próprio sistema do MEP se encarrega de 
desfazer a tributação, porque essa mais valia vai ser reconhecida como deságio, 
que é neutra fiscalmente, ela é eternamente neutra. Então, o próprio sistema 
mostra que não é para ser tributado. Agora, suponha o absurdo que seria eu ser 
uma pessoa jurídica, sujeita ao MEP, reconheço a minha valorização, porque eu 
sou obrigado pelo MEP a reconhecer a valorização feita lá na pessoa jurídica, lá 
no meu patrimônio, eu não sou tributado, porque eu reconheço essa valorização 
potencial, não realizada, como deságio. Agora, o outro que é pessoa física, ou 
uma pessoa jurídica, que não esteja sujeita ao MEP, ou um acionista no exterior, 
teria que pagar imposto de renda? Então, só por causa do critério contábil de 
um, ele se livra e do outro, não? Não é que um se livra. O MEP revela exatamente 
isso. O MEP revela o quê? Uma repercussão no patrimônio do sócio, pessoa 
jurídica, do que acontece no patrimônio da pessoa jurídica da qual ele participa, 
que é neutra, fiscalmente, porque essas coisas estão ocorrendo lá na pessoa 
jurídica e não nele. Então, eu não vejo possibilidade de tributação 
independentemente de como for feito. Claro, que se fizer de uma maneira ou 
outra, você pode se complicar para explicar perante o Fisco. Agora, também não 
concordo com alguns colegas nossos que sustentam que pode haver a valorização 
do custo contábil do acionista sem tributar, jamais. Isso aí tem colegas, gente 
que conhece bem a matéria e sustenta isso, mas eu nunca consegui que me 



dessem um fundamento adequado. Isso, eu não concordo definitivamente. Eu 
acho que a operação é neutra, neutra para todo mundo.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Ok, João.  

Sr. João Francisco Bianco: João. Eu confesso que eu nunca pensei 
profundamente sobre essa questão. Então, apesar do Zilveti achar que eu estou 
sustentando que é ágio ou deságio na aquisição aqui, eu realmente não tenho 
uma opinião segura sobre esse assunto. Eu estou tendente a achar que é ágio ou 
deságio, mas também não estou, assim, 100% ainda convicto, convencido dessa 
posição. Mas eu queria só provocar um pouquinho, já que o Fernando provocou 
outra hora, eu vou provocar um pouquinho essa questão, voltar ao assunto da 
variação no percentual de participação, que tem uma regra de isenção expressa 
no 1.598. Essa regra, ela se aplica na seguinte situação: eu tenho uma sociedade 
e eu admito um novo sócio na sociedade. Só que esse novo sócio, ao ingressar na 
sociedade, ele não coloca 100% da participação dele no capital social da empresa. 
Ele coloca uma parte no capital e uma parte em reserva de ágio na subscrição da 
nova participação. Em função dessa nova reserva, que é constituída com o aporte 
de capital, há um aumento do patrimônio líquido da empresa e esse aumento 
repercute no valor do meu investimento por força do método de equivalência 
patrimonial. Então, eu que tinha uma participação, no meu exemplo anterior, eu 
tinha uma participação de 100% no capital de dez. Em função dessa 
constituição, dessa reserva de ágio na subscrição dessas cotas, eu vou ter uma 
participação de 60% no capital de 20 e, então, eu vou ter um incremento na 
minha participação. Esse ganho ou perda de capital na variação do percentual de 
participação, por força do 1.598, ele está, mais ou menos, englobado dentro do 
regime de avaliação do MEP e ele tem uma isenção expressa. A isenção expressa 
é para efeito de Imposto de Renda. Aí surgiu aquela discussão: “Bom, mas para 
efeito de CSLL também se aplica a isenção?”. Nós discutimos, lembram? Há uns 
anos atrás discutimos no PET isso. Chegamos à conclusão que essa variação de 
percentual faz parte do regime da avaliação de equivalência patrimonial pelo MEP 
e também estaria isento de tributação. Mas será que esse caso, que o Hiromi está 
trazendo, não está próximo desse regime de isenção previsto no 1.598 e que é 
aplicável para os casos de constituição de reserva de ágio na subscrição de 
ações?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria saber como é que está escrito esse 
dispositivo 1.598, que agora eu não me recordo da redação dele. Eu lembro dele, 
mas não lembro da redação, que é importante. 

Sr. Hiromi Higuchi: [Pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É lá para frente do 30, não é? Não, João, eu acho 
que é no 31.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Trinta e um.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Depois que trata de ganho de capital. João, não é 
esse. É dali para frente. Ainda não é esse, mas está chegando, olha lá chegou, § 



2º. Eu só queria destacar as primeiras palavras, que eu não me lembrava, mas 
tinha assim uma intuição. Não fala que é isento, viu, João? Fala: “Não será 
computado na determinação do lucro real”. Eu ia dizer que se tivesse escrito 
isento era uma isenção explicativa, mas na verdade a hipótese é de não 
incidência. Mas ele, felizmente, fala: “Não será computado na determinação do 
lucro real”. É não incidência mesmo. Outra coisa, eu acho que o fato de haver 
esta norma não significa que quem não está no MEP tenha que ser tributado. 
Porque esta norma, ela está consciente da existência de um sistema contábil, que 
tem que ser neutro fiscalmente, embora, também seja em alguns casos uma 
neutralidade apenas aparente, algumas vezes tem efeito, mas em geral é um 
sistema neutro e aí ela está neutralizando. Eu acho que é uma norma, continua 
a ser uma norma explicativa, esclarecedora, didática, mas não está nem redigida 
errada, não é?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, está certo, mas a questão que eu coloco é o 
seguinte: o caso do Hiromi se enquadra aqui? Essa é que é a questão.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não sei, ele não falou se era sujeita ao MEP.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Se enquadra não por esse fato, se enquadra pela 
consideração que o João está também sendo... Posso falar?  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Fala ganho ou perda, não é?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não acho que ela se aplica a esse dispositivo, é 
que esse dispositivo, justamente por ser didático, nesse sentido que o João 
colocou, então, ele explica. Ele fala: “Não, é hipótese de não incidência, aqui não 
incide”. O que indica, o que ajuda nessa hipótese do Hiromi é que a operação, 
que o Hiromi mencionou, também é hipótese de não incidência. Ajuda pelo 
seguinte: quando eu leio esse § 2º, eu entendo que a intenção do legislador foi 
esclarecer. Ele fala: “Olha, é um caso de não incidência, para esse regime que a 
gente está tratando”. Então, esse regime pressupõe um tratamento contábil 
próprio, que deixa totalmente fora de questão qualquer incidência de imposto. A 
hipótese do Hiromi não tem esse tratamento previsto em lei, mas pode também 
ser entendido como não incidência.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Paulo-- 

Sr. Hiromi Higuchi: [Pronunciamento fora do microfone].  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Paulo.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Veja, bem o Hiromi está observando e está ali 
grifado, não é? A alteração do § 2º. O 1.648, ele veio assim logo a seguir do 
1.598, quando começou a funcionar o 1.598, ele já estava alterado para o 1.648. 
Eu acho que todo mundo sabe que essa norma foi feita pelo Bulhões Pedreira e 
eu acho que ele acordou, ele percebeu: “Não vai, o segundo não fecha, não fecha 
com o sistema jurídico e não fecha com o método de equivalência patrimonial”. Aí 
foi fácil baixar um decreto-lei, não é? Aliás, esse 1.698 alterou várias coisas que 
estavam na redação original do 1.598.  



Sr. João Francisco Bianco: Paulo, dá licença. Eu estou lendo aqui esse 
dispositivo, § 2º do art. 33. Realmente, ele fala de variação na porcentagem de 
participação do contribuinte no capital da controlada. Então, eu tinha uma 
participação em uma controlada e houve uma variação no percentual de 
participação.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Na mesma controlada?  

Sr. João Francisco Bianco: Na mesma controlada. Acho que essa é que é a 
chave pra não aplicar esse dispositivo no caso da Hiromi. Porque no caso do 
Hiromi, eu não tenho uma variação no percentual de participação na mesma 
controlada, eu tenho uma outra controlada. Eu tinha um investimento em uma 
empresa, que depois ela foi objeto de uma fusão ou de uma incorporação e, 
então, é um outro investimento, é uma outra controlada. Eu acho que essa seria 
a chave para não aplicar esse dispositivo.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Seria tributável. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não.  

Sr. João Francisco Bianco: Apesar de que...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não. Não aplica o dispositivo.  

Sr. João Francisco Bianco: Não aplica esse dispositivo. Apesar de que eu 
poderia contra-argumentar que não é o mesmo investimento, não é a mesma 
controlada, mas por força da incorporação e da fusão o que existe é uma 
sucessão de uma empresa pela outra. Então, é como se fosse o mesmo 
investimento agora sob uma outra roupagem, mas por força de uma sucessão de 
direitos e obrigações, mas não propriamente em uma alienação e na aquisição de 
um outro investimento. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. João Francisco Bianco: Esse dispositivo, ele se aplica assim: eu sou sócio de 
uma empresa, continuo sócio dessa empresa, não tomei nenhuma atitude, não 
coloquei mais dinheiro e nem tirei dinheiro. Vem um outro acionista, que 
participa do capital dessa empresa. Bom, em função da entrada do sócio, eu 
tenho uma variação do percentual e teve um ganho ou uma perda de capital. 
Agora, no seu caso, eu sou uma empresa, tenho um investimento, tenho uma 
participação e agora vem uma outra empresa e é incorporada no capital da 
minha empresa. Eu não mudei nada a minha situação, mas em função daquela 
incorporação vem um outro acionista de fora, participa no capital e, em função 
disso, houve uma variação no percentual da minha participação. Olha, cada caso 
é um caso, mas eu acho que você tem um bom argumento aí.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas veja bem, estará tratando da situação 
exclusivamente dos anteriores sócios da incorporadora, de forma nenhuma do 



sócio da incorporada. O problema não se resolve pelo § 2º. Os sócios da 
incorporadora... Digamos que o controlador da incorporadora seja sujeito ao MEP 
e ao fazer a incorporação há esse efeito de ganho de capital potencial, porque 
aumentou a participação dele ou pode até ter diminuído, deve ter diminuído, mas 
a pessoa com um patrimônio maior, então, digamos que ele apura esse ganho de 
capital. Para o sócio da incorporadora, o § 2º se aplica, mas para o sócio da 
incorporada, não. 

Sr. João Francisco Bianco: É que ele mudou a-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É, ele mudou a participação. Agora, os dois têm 
que ser tratados do mesmo jeito. Então, eu volto a insistir esse parágrafo é um 
parágrafo didático, não seria a rigor necessário, mas é extremamente útil e 
conveniente para quem está no método da equivalência patrimonial. Para: 
“Olha...”.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nem vem, que não tem.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. É o princípio não vem, que não tem. 

[risos] 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A pergunta que eu faço agora, eu vou fazer uma 
pergunta, se me permitir, para o Dr. João Bianco. O sócio que tinha participação 
na incorporada e que passa a ter na incorporadora, em condições que precisa 
avaliar investimento na incorporadora pelo MEP, independentemente dele... 
Provavelmente já tinha a obrigação na empresa incorporada. Como é que ele 
trata essa variação aí? Ele trata como um novo investimento, para efeito de MEP, 
um novo investimento, abre um ágio ou deságio? Eu fiz a pergunta para o João, 
mas vale para todos nós aqui, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Esse é o tema que nós estamos discutindo aqui, não 
é? Qual é a diferença na sua pergunta?  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: A diferença na minha pergunta é, que eu vou 
repetir novamente. Essa operação é uma operação não de alienação, não de 
aquisição para o sócio, hein? Mas é uma operação de substituição de 
participação societária com sub-rogação. 

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

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Se ele fizer a incorporação, se nesse momento, 
ele fizer uma avaliação da participação dele na nova pessoa jurídica, ele vai 
apurar ágio ou deságio. Mas a pergunta é: ele precisa fazer? Se ele não fizer a 
variação, ele vai apurar no próximo fechamento como resultado também neutro, 
fiscalmente, como resultado de equivalência patrimonial. Não é o § 2º, mas é o 
resultado, a participação dele no patrimônio não tributado do mesmo jeito.  



Sr. João Francisco Bianco: A diferença aí é a questão do custo, não é? Entre 
ágio, deságio e entre resultado de equivalência em uma futura alienação, um dá 
custo e outro não dá custo, não é? Então, é importante determinar essa 
diferença.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: É isso aí, eu não estou perguntando só por 
procedimento contábil. 

[risos] 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou falando para saber qual é a sua opinião 
sobre o que eu devo fazer.  

Sr. João Francisco Bianco: Olha, eu acho que se há sub-rogação, eu acho que 
você tem o argumento para dizer que tem uma continuidade aí no investimento e 
não tem-- 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Também acho.  

Sr. João Francisco Bianco: --para critério... Não tem alienação que justifique a 
apuração de ágio ou deságio, mas não tenho dúvida que é um assunto 
tormentoso. Agora, da mesma forma, eu posso dizer aqui também na 
incorporação tem uma sucessão, tem uma sub-rogação.  

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Eu não teria dúvida nenhuma de que precisaria 
fazer uma nova avaliação se houvesse não incorporação, mas uma conferência de 
bens, uma conferência das ações. Quer dizer, a pessoa jurídica A controla a 
pessoa jurídica B, confere as ações de B para C. Aí ela pode ter também uma 
variação e aí eu acho que há uma alienação, há uma transferência, mas ela vai 
apurar ágio ou deságio. Aí tem que fazer uma nova, porque é uma nova 
participação societária, ela vai ter que fazer uma-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vai ter um destaque aí. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Vai ter que registrar um novo investimento, não 
há mais simples substituição e aí ela vai apurar ágio ou deságio.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bem diferente. 

Sr. Ricardo Mariz de Oliveira: Bem diferente.  

Sr. Presidente Paulo Celso B. Bonilha: Meus caros, o tempo está se esgotando. 
Eu agradeço a presença de todos os associados e os convoco para a próxima 
Mesa, na quinta-feira, dia 18, nós teremos a próxima Mesa. Um bom dia para 
todos. 

 

FIM 

Eu, Jucineia Joaquim de Andrade, estenotipista, declaro que este documento, segundo 

minhas maiores habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por LB. 

 



 

 
Texto sem revisão dos autores.  

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de referência 

bibliográfica. 


