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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia. Estamos cinco minutos 
atrasados. Olha lá, 8h15 da manhã é o horário de início.  

Na semana passada, eu cometi um engano, aqui, ao transmitir a pauta para a 
secretaria, e o Brandão tinha invertido, se prontificado a inverter a pauta por 
alguma razão de julgamento do momento de interesse. E, então, o assunto 
dele ficou excluído, mas é por ele que nós vamos iniciar hoje. Pequeno 
expediente, alguma comunicação? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Queria fazer uma pequena observação... 
Aquele problema que você trouxe, já umas quatro semanas, sobre o non olet, a 
tributação das atividades ilícitas quando decorrente de operações, não de 
apreensões, o acórdão foi publicado na íntegra.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Foi? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Já. Eu até tenho no pen drive. Eu até tenho 
ele comigo aqui, mas todo mundo pode... Só que realmente, agora, tem as 
razões do ministro, tudo mais que ele considerou para dizer que aquelas 
atividades de movimentação bancária...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com a chegada do Dr. Fernando, 
também posso comunicar a todos que conseguimos fechar o nº. 26 do Direito 
Tributário atual, que sairá em 30 dias. E é um número que está muito bom, 
tem a contribuição de todos os professores, quase todos os professores do 
congresso e mais outras colaborações. Está muito bom esse exemplar.  

Orador Não Identificado [0:02:42]: Eu só quero comentar que essa revista, 
além de todas essas características positivas que o Ricardo trouxe, ela agrega 
mais algumas que nós iniciamos a cuidar, nós começamos já a ter uma 
atenção maior com todas as regras do Qualis, visto que é uma revista 
científica, e recentemente o professor Schoueri trouxe uma antiga bibliotecária 
da USP, que muito vai nos ajudar nesse alinhamento da revista às condições 



do Qualis, o que... É preciso que não se confunda, não é um sinal de que só 
devem ser publicados artigos acadêmicos, porque isso já foi perguntado 
algumas vezes. Mas que nós estamos desenhando critérios até mais 
transparentes para todos os associados de publicação e de como deve ser o 
trabalho para que os associados se sintam estimulados a publicar tanto 
artigos de atualidades, como a característica da revista inicialmente, 
atualidades jurídicas, estudos, casos que são muito importantes, quanto, 
também, a contribuição de artigos de maior conteúdo doutrinário, acadêmico, 
e mesmo também para os nossos colegas estrangeiros, que eles também 
acompanhem essa tendência com seus artigos nos dois sentidos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nesse particular, inclusive, regras 
para notas de rodapé, não é?  

Orador Não Identificado [0:04:33]: É isso, isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, são coisas... são 
detalhes mesmo que a revista está cuidando de fazer o melhor possível.  

Uma outra novidade também, os textos do congresso que vieram em língua 
inglesa, a maioria, serão publicados no site do IBDT, na sessão de biblioteca. 
E ao contrário, alguns textos que foram feitos por brasileiros originalmente em 
português foram convertidos para o inglês e serão disponibilizados em língua 
inglesa, de forma que os leitores de fora do Brasil terão acesso a um texto 
mais legível para eles. E justiça também aos autores de língua inglesa que 
terão seus textos originais divulgados, porque por melhor que seja a tradução, 
por melhor que seja o tradutor, nunca se consegue exatamente transmitir em 
alguns pontos aquela ideia original. Então, realmente, nós estamos dando um 
passo importante com o nº. 26.  

Mais alguma coisa?  

[falas sobrepostas]   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos passar, então, ao primeiro 
assunto. Dr. Brandão, por favor.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Como eu havia dito na semana 
passada, o assunto não é novo, mas ele tem grandes repercussões até agora, 
porque até 2005 havia um entendimento dos tribunais no sentido de que não 
se aplicava o § 2º do art. 8º, da Lei 6.830, aos casos de execuções fiscais de 
natureza tributária, e sempre vinha à menção ao art. 174, 1º, do Código 
Tributário Nacional, cuja redação dizia que somente a citação do executado 
interrompia a prescrição. Alguns acórdãos, já, daquele tempo, alguns 
acórdãos traziam uma mensagem subliminar no sentido da combinação do 
art. 174, 1º, com o art. 219 do Código de Processo Civil. Mas eram casos, 
assim, en passant, raros, e os juízes todos sempre que se deparavam com essa 
questão seguiam a jurisprudência dominante e diziam: “Não, mais de cinco 
anos sem que o cartório tenha a culpa nas medidas processuais de citação do 
executado é culpa da Fazenda, está decretada a prescrição até o intercorrente, 
porque...” Não, não é nem intercorrente, é prescrição mesmo, porque desde os 
fatos até a citação já teria decorrido mais de cinco anos.  



Bem, para acabar com essa dificuldade de enquadramento do art. 174 com o 
219 veio a Lei Complementar 118 a propósito de definir essa situação. E a 
mudança na redação foi exatamente para trazer o 174, 1º, tal como está 
exposto na Lei 6.830, dizendo que o simples despacho judicial interrompe a 
prescrição. No caso aí, exatamente, está a execuções tributárias.  

Bom, essa Lei Complementar 118, em dois artigos, ela já provocou tanta 
polêmica, nós tivemos até fazendo um parêntese, uma discussão com 
referência aos efeitos dos cinco anos para a restituição, parece que o Supremo 
está revendo aquela posição daquele julgado para considerar as ações 
posteriores também e os fatos anteriores lá. O pessoal pode pedir tudo, não é? 
Mas, de qualquer maneira... Então veio a Lei Complementar 118, parece, para 
por fim a essa polêmica, no sentido de que, a partir dela, a simples, a 
propositura da ação com o despacho judicial interromperia a prescrição.  

Bom, vamos seguindo dessa maneira. Tinha algumas dúvidas, tinha uma 
posição do tipo: “Olha, os despachos de citação feitos pelos juízes até 9 de 
janeiro, junho, de 2008, ela ganharia força com a nova lei?” A posição, assim, 
da mesa foi no sentido de que não. Precisaria um novo despacho do juiz, uma 
nova atitude processual da Procuradoria. Eu me lembro muito bem que esse 
assunto foi bastante discutido aqui. Então, se o despacho de citação foi 
anterior a 9 de junho, estava correndo o prazo normalmente até a citação 
final. Assim foi caminhando, a jurisprudência também dos tribunais foi 
aceitando essa questão nova da lei... do art. 174, no sentido que, a partir da 
propositura da ação de 9 de junho, o simples despacho judicial interromperia 
a prescrição.  

Chegou... A Fazenda levou ao STJ, e num julgamento do ministro Luiz Fux, 
que deu, inclusive, efeito repetitivo, o especial nº. 1.120.295. Então, o que fez 
o ministro Luiz Fux num voto... Lógico, a ementa dele é o voto. Ele diz que a 
propositura da ação, a simples propositura da ação - já não é mais nem um 
despacho. A Fazenda, no último dia do vencimento da prescrição, entra com 
uma ação de cobrança, o juiz dá o despacho citatório 20 dias depois, quer 
dizer, já fora dos cinco anos. A rigor(F), levando o art. 174, do CTN, ao pé da 
letra, em tese, estaria prescrito. Porque ele deu o despacho... Se é só o 
despacho citatório que interrompe a prescrição, se ela entrou no último dia, 
demorou 20 dias, seguindo toda aquela carga doutrinária e jurisprudencial 
anterior, nós estaríamos com essa ação prescrita. Aí, no caso, aconteceu isso 
mesmo, a empresa... a Fazenda entrou, não com um dia, mas com alguns 
dias, foi, no caso, um mês de antecedência, o despacho citatório se deu três 
meses depois e a citação quatro anos depois. Então, para todos os efeitos, a 
ação, em tese, pelo rigor da jurisprudência do código, estaria prescrita. O que 
fez o ministro Luiz Fux? Ele entendeu que há de haver uma combinação do 
art. 174, 1º, do Código Tributário Nacional, com o art. 219, do Código de 
Processo Civil, que diz o quê? Que proposta a ação, se a parte não deu causa 
ao atraso na citação, a citação retroage a data da propositura da ação. Então, 
nesse caso em que a Fazenda entrou com um mês de antecedência, foi dado o 
despacho com dois meses após e citado quatro anos depois, esse ato 
citatório(F) retroage a data da propositura da ação e a ação prossegue 
normalmente. Quer dizer, onde está a nova Lei Complementar 118? Ela só 



veio para acordar o Judiciário que já havia uma posição minoritária no sentido 
e agora, com esse efeito repetitivo, com telegramas para todos os Tribunais de 
Justiça e para todos os Tribunais Regionais Federais, todos os despachos 
judiciais agora estão sendo nesse sentido: você entra com exceção de pré-
executividade, alegando prescrição, sai um despacho enorme já citando todos 
os acórdãos, principalmente esse daqui do TRF, fechadinho, no sentido de que 
a citação retroage a data da propositura da ação. Quer dizer, foi mais além do 
que próprio Código Tributário que está, não é? Então, dissesse o código: 
“Interrompe a prescrição à propositura da ação”. E ele diz: “Interrompe a 
prescrição ao despacho citatório”.  

Bem, esse recurso especial, ele está sob embargos de declaração, e acredito 
que a parte deva, ou então alguma entidade deva fazer uma ação direta de 
constitucionalidade do art. 174, no sentido de restringir, porque a 
Constituição, no caso do 146, ele diz que quem cuida de prescrição 
intercadência tributária é uma lei complementar. Já foi, já se discutiu se a lei 
6.830, que é anterior à nova Constituição, ela passou pela nova Constituição 
como lei complementar. Não, não passou, então é lei ordinária. Discutiu-se se 
outras leis no Supremo, ou o Decreto 1.569/77, que é bem anterior aí, se 
também ele poderia ter sido recepcionado como lei complementar. Também 
não. Só o Código Tributário Nacional dessa parte é que trata de prescrição 
intercadência.  

Bom, então, vindo para o código, o Código Tributário Nacional nessa parte, ele 
para nesse ponto, ele não vai além. Ele... Não há um complemento da frase, 
que está no Código de Processo Civil, no sentido de que essa interrupção 
retroage a data da [ininteligível]. Não existe isso no Código Tributário Nacional. 
E esse dispositivo do Código de Processo Civil é um dispositivo de ordem 
material. A parte de ordem processual é aquele caso que o juiz dá despacho 
etc. Mas a parte de prescrição intercadência é conteúdo material, e não pode 
ser no caso do tributo ser regulado pelo Código de Processo Civil, tem que ser 
regulado pelo Código Tributário Nacional. E mesmo esse Código de Processo 
Civil... Eu diria assim, nós precisaríamos ter a atenção da Lei Complementar 
95, mas, de qualquer maneira, o art. 202, do Código Civil, mudou a questão 
da citação e ele é exatamente igual ao Código Tributário Nacional. A redação, 
praticamente, é a mesma. Então, nós estamos diante de quê? Nós estamos 
diante de uma inconstitucionalidade, de fazer uma combinação de uma lei 
complementar, que é obrigatória para tratar desse assunto, com uma lei 
ordinária que serve para cuidar de outros assuntos, assim como a própria Lei 
de Execuções Fiscais também. Ela não é inconstitucional todinha aquele 
artigo. Ela é inconstitucional só para os tributos. Para as cobranças de 
autarquias de serviços administrativos, ela continua valendo, no caso Sunab 
etc. Para tributos, nós temos um Código Tributário Nacional seco. Então, essa 
marca dele que ele colocou nesse acórdão, que ele diz: “A entrega de 
declaração... ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever 
instrumental...), dispensando a Fazenda pública de qualquer providência 
conducente à formalização do valor declarado”. Isso tudo bem, isso nós... Já 
aceitamos isso. “Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o 
Fisco exercer a pretensão da cobrança judicial do crédito tributário declarado, 
mas não pago, é a data do vencimento da obrigação”. Tudo bem. “Cuida-se de 



créditos tributários atinentes a IRPJ (sujeito a lançamento por homologação) do 
ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido etc. Deveras, o 
Imposto de Renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de 
tributação, é devido mensalmente, à medida que os lucros forem auferidos”. 
Deixa eu achar o... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É na última página.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Na última, né?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Estou brincando.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É demais, né?  

Aí ele cita o nosso querido amigo, que escreveu sobre “Prescrição e 
Decadência”, o Eurico Marcos Santos (sic) Diniz, e “Destarte, a propositura da 
ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o 
termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no 
art. 174, Parágrafo Único, do CTN. Outrossim, é certo que ‘incumbe à parte 
promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a 
ordene, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
serviço judiciário’. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito 
de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal 
(30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos 
(30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o 
despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 
Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução 
fiscal”.  

Então, praticamente, é exatamente o que nós dissemos: a Lei Complementar 
118, nesse aspecto, piorou, dentro desse quadro, a situação de muitas 
empresas que estavam esperando para ser citadas, depois de ultrapassado 
esse prazo, e que surpreendentemente agora se veem diante de uma situação 
que não tem essa conotação, não é, se a Fazenda está fazendo alguma 
diligência no sentido de citar... Quando citar, pode citar dez anos depois, nós 
temos um caso lá de nove anos de citação, retroagiu a data da propositura da 
ação.  

Orador Não Identificado [0:19:37]: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Do acórdão? É, é 1.120.295.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pronto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Pronto.   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão, eu só queria... 
Exatamente a sua última afirmação é que me deixa assim, apenas curioso, 
porque evidentemente que existe consequências práticas, se a matéria 
constitucional pode ir ao Supremo, se não for, não vai ao Supremo. Por que 
você acha que está envolvido o aspecto constitucional e não de interpretação 
da lei complementar, e aplicação da lei complementar, que é o CTN, no caso?  



Sr. Salvador Cândido Brandão: Porque exatamente essa foi a tônica de toda a 
discussão que houve antes da Lei Complementar 118. O que prevalece no 
mundo jurídico? É a norma de direito material contido no art. 174, do Código 
Tributário Nacional, que se sobrepõe à Lei 6.830 em razão do art. 146, da 
Constituição Federal.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas aí não seria bem uma 
inconstitucionalidade da Lei Complementar 118, ou de qualquer uma dessas 
leis.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, seria uma ação direta de 
constitucionalidade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, sempre seria matéria 
constitucional ou não. A minha percepção disso, embora essa percepção 
também a gente tenha que reconhecer que ela é sujeita a todas as incertezas 
próprias da atualidade, porque o Supremo ora recebe recursos para tratar 
como se fosse constitucional de matéria que é só indiretamente 
inconstitucional, ora não e declara-se textualmente que essa inconstitucional 
seria indireta, a matéria é inferior. O que me parece que existe é: não está 
sendo discutida a constitucionalidade da lei. Me parece é: dentro do contexto 
de Lei Complementar 118, CPC, e agora mais um dispositivo do Código Civil, é 
como interpretar o 118 e aplicar. Evidentemente que – é na minha percepção 
também - a manifestação do ministro Luiz Fux - do STJ, não é só dele - é 
contrária à letra do 118. Se isso significa dizer que o 118 não está sendo 
aplicado, ou que ele é inconstitucional implicitamente... Mas eu não vejo 
nessa discussão um aspecto constitucional.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Professor... Salvador. Se a Constituição diz 
que tributariamente quem deve cuidar de assuntos materiais de prescrição e 
decadência é o Código Tributário Nacional, e se ele na redação anterior 
discutido, foi declarado que ele que é o mandatário dessa norma... É, a lei 
complementar. Daí veio a... É lei complementar. Veio uma lei complementar 
dizendo para que tal fato, ele produza aquele resultado que, entre aspas, a 
Fazenda queria. E simplesmente, agora, usa-se direito material do Código 
Tributário Nacional com direito material, que é uma parte que consta do 
Código de Processo Civil, que é de direito material, e combinar essas duas, ou 
a aplicação do Código Processo Civil é inconstitucional, e o Código Tributário 
Nacional é plenamente constitucional. Quer dizer, ele é constitucional, mas ele 
tem que ser interpretado com a restrição que ele impõe. Tá?  

Orador Não Identificado [0:23:23]: É, eu tenho as mesmas dúvidas que o 
Ricardo nesse aspecto. Eu não estou dizendo que é constitucional, não é 
constitucional, mas eu também acho que, assim, o cheiro é que a matéria não 
é de apreciação do Supremo Tribunal Federal se eles se preocupassem em 
apreciar a matéria estritamente, constitucionais... Porque eu concordo que 
quando se diz que o código vinha determinando essa questão, mas a Lei 
Complementar 118 é tão complementar quanto o código. Então, ao dispor de 
uma outra forma, dispor de uma maneira mais específica sobre o assunto, 
acho que o que o STJ tem que fazer é tentar interpretar esse conjunto de 
normas de modo adequado. Agora, o que me preocupa é assim, a 



interpretação equivocada e seguidamente equivocada do STJ, repetitivamente 
equivocado, inclusive considerando repetitivo o que não é muito repetitivo, não 
viria a ser apreciado pelo Supremo, que se tornaria uma matéria para 
aplicação das Cortes inferiores como mandatória. Então, isso me preocupa 
pelo fato de uma interpretação seguida, repetitiva e equivocada não ser objeto 
de revisão, mas isso é comum das Cortes superiores, não só aqui, como fora, 
mas é lamentável que isso ocorra. E continuo achando que, 
constitucionalmente, não tem muito que...  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Acrescentando o seguinte, nós aqui não 
estamos discutindo a Lei Complementar 118, porque ela realmente está 
cumprindo o seu papel. Esse acórdão tem reflexo e, infelizmente, você tem 
razão, porque o Supremo, eu acho que não discute matéria constitucional de 
lei já revogada, não é? Parece que tem uma regra nesse sentido. E como aqui 
se trata da redação anterior à Lei Complementar 118, que está em questão, 
porque depois da 118, o simples despacho citatório interrompe a prescrição, a 
gente não tem muito o que fazer. Se ele propôs a ação nessas condições, vai se 
aplicar a Lei Complementar 118... Apenas tem essa questão, não é, se 
acontecer isso aqui que aconteceu, de ele propor a ação com uma mês de 
antecedência, vai ter o mesmo problema. Mas esses casos são mais raros. Em 
geral, isso aqui é uma minoria. Mas esse Acórdão 1.120.295, ele discutiu o 
art. 174, 1º, na redação anterior, os efeitos que ele produzia até 2005. E, 
claro, nós temos um universo enorme de ações ainda em andamento nessas 
condições. Que essa matéria, como foi o caso do art. 45 e 46, da Lei 8.212, 
que definiu a questão dos cinco anos como prazo decadencial das 
contribuições sociais, foi ao Supremo, não é? Que foi discutido exatamente em 
razão do Código Tributário Nacional ser o único que poderia cuidar dessa 
matéria, onde se define que são cinco anos para prazo de prescrição e 
decadência.  

Então, o Supremo analisou uma lei ordinária em face do código, declarando 
que é aplicação do código. Seria a mesma coisa aqui, só realmente... eu tenho 
preocupação com referência à questão de subir isso ao Supremo em função do 
art. 174 não estar mais em vigor, embora seja ele o que estava sendo 
requerido aqui nesse acórdão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre o 
assunto? Eu acho que está... Quer falar, Fabiano? Eu acho que está bem 
[ininteligível], não é? O Supremo, realmente, o critério de conhecimento de 
recursos é uma coisa... uma caixinha de pandora. E, recentemente, ele anulou 
uma eleição de presidente de um clube de futebol. Quer dizer, isso é... É 
verdade porque é o clube mais importante do Brasil. Mas, de qualquer forma, 
isso não é matéria constitucional. 

[risos]  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]    

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos, então, para o segundo 
assunto, lamentando novamente a ausência de professor Schoueri, que está 
dando hoje uma aula na Sorbonne, que seja novamente repetido aqui, que é 
uma alegria para nós. E vamos passar a palavra ao Dr. João Bianco, que tem 



material, eu acredito, para falar. Eu já introduzi o assunto na semana 
passada, posso reintroduzir, então, João?  

Eu proporia que nós víssemos a questão em dois momentos, o momento de 
compreensão da Lei 12.402, para, posteriormente, sabermos se a IN 1.199 
contraria ou não a lei. A razão do primeiro momento é que a lei, em si, já é 
uma lei de interpretação conflituosa. Se puder por o texto legal, fica mais claro 
para nós entendermos essa introdução que eu vou fazer.  

As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 
279, da Lei 6.404, responde pelos tributos devidos em relação às operações 
praticadas pelo consórcio - operações praticadas pelo consórcio - na proporção 
da sua participação no empreendimento - na proporção da sua participação 
no empreendimento -, observado os dispostos nos §§ 1º ao 4º, que tratam de 
contratação em nome próprio, § 1º; o segundo trata de retenção de tributos; o 
§ 3º estende o disposto nos parágrafos anteriores às contribuições 
previdenciárias patronais – as contribuições previdenciárias -; e o § 4º limita o 
alcance do dispositivo in totum aos tributos administrados pela secretaria da 
Receita Federal, o que, portanto, numa primeira leitura, tendo em vista, 
inclusive, que ele se refere a consórcios constituídos nos termos dos arts. 278 
e 279, da Lei 6.404, isto é, dos quais cujos artigos eu extraio, principalmente, 
a regra de que o consórcio não tem personalidade jurídica e que não há 
solidariedade entre os consorciados. Além disso, que os consorciados cada um 
tem de acordo com o instrumento constitutivo do consórcio, cada um tem a 
sua participação definida, e providencia a entrega, a cobrança etc. da sua 
parte no consórcio ao contratante do consórcio.  

Então, tendo em vista que o 278 e 279 não estão evidentemente revogados, 
muito pelo contrário, estão reiterados no caput do artigo, eu só posso 
entender... a primeira norma do caput responde pelos tributos devidos em 
relação às operações praticadas pelo consórcio como uma norma de 
responsabilidade solidária, exclusivamente tributária, e exclusivamente no 
âmbito dos tributos da Receita Federal, portanto, não se estende a ICMS e 
outros tributos quaisquer fora da competência da Receita Federal. Norma essa 
que também numa primeira leitura de responsabilidade - norma essa que 
numa primeira leitura tem validade, porque não se choca com as disposições 
do 124, do CTN, que trata da solidariedade, especialmente com aquele inciso 
que diz que haverá solidariedade nos casos em que a lei o determinar, 
evidentemente aí poderia se questionar se a solidariedade estabelecida estaria 
dentro de uma razoabilidade, o que não seria razoável um de nós ser 
responsável solidário pelo tributo devido pelo outro só porque nós 
participamos da Mesa de debate. Mas aqui poderia se discutir, não é essa a 
propositura aqui, se a solidariedade dentro do consórcio é uma solidariedade 
razoável, vamos partir do pressuposto que sim, senão acabou a discussão. É 
inconstitucional a lei.  

Então, há uma responsabilidade solidária, aí se estabelece a seguinte 
indagação: de que maneira se calcula esta proporção de participação no 
empreendimento? Proporção em relação à receita bruta de cada uma - em 
relação à receita bruta de todas; proporção em relação ao lucro líquido, ou a 
receita líquida, ou ao lucro tributável, ou à base de cálculo de cada tributo, 



portanto, teria proporções diferentes de tributo para tributo, e assim por 
diante. E me parece que mais importante é estabelecer até que ponto existe a 
solidariedade dentro dos tributos federais. Isto é, não há dúvida nenhuma, 
pelos parágrafos, que os tributos retidos, no caso do § 1º, quando o consórcio 
fizer a contratação em nome próprio, que já é uma contrariedade com a Lei 
6.404, mas de qualquer forma admitindo que isso exista na prática, se 
ocorrer, se estabelece a responsabilidade das empresas consorciadas, caberá 
ao consórcio efetuar a retenção e às consorciadas responderão solidariamente. 
Está escrito no § 1º, não há dúvida nenhuma. A pergunta que a expressão 
“tributos devidos em relação às operações praticadas pelo consórcio”, que está 
no caput, suscita é: se são somente os tributos retidos na fonte, já que o final 
do caput diz “observado o § 1º a 4º”, ou são todos os tributos devidos e não 
retidos na fonte, que é o grosso da carga tributária, que são os tributos 
devidos pelos próprios consorciados nas operações que eles estão praticando 
em consórcio. Nesse caso, observado no § 1º a 4º, seria também no caso de 
responsabilidade pelos tributos que não são devidos pelo consórcio, são 
devidos pelos retidos, e o consórcio funciona apenas como coletor, 
colaborador, de acordo com aquele recurso extraordinário que lemos na 
semana passada.  

Então, são essas as questões que nós precisaríamos definir. Primeiramente, 
lembrando que se a interpretação for estreita, isto é, que a responsabilidade 
solidária é apenas nos casos dos §§ 1º, 2º e 3º, nem todos os tributos retidos 
na fonte entrariam na regra de responsabilidade, porque o § 1º refere-se 
apenas ao caso em que o consórcio contratar em nome próprio. E o § 2º aos 
casos em que a retenção couber à empresa líder, quer dizer, nos caso em que 
as empresas consorciadas fossem responsáveis pela retenção, que é o que 
deve ocorrer normalmente, não haveria a solidariedade. Então, esta é a 
colocação que eu faço.  

Antes de discutir, eu queria convidar o professor Fernando Scaff para sentar 
junto conosco, aqui, é uma alegria tê-lo conosco novamente, o nosso 
associado, o nosso grande colaborador nos nossos cursos, e só lamentamos a 
sua ausência...  

Sr. Fernando Scaff: Estou atendendo um pedido de V. Sa. para retornar à 
atividade.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Puxa vida, muito obrigado!  

Então, abro as discussões e pergunto a João Bianco, que é o meu co-
colaborador na colocação desse tema na pauta. Eu sei que os assuntos que ele 
quer discutir são mais relacionados com a IN, mas se você tem alguma 
colocação, se alguém da Mesa quer, e até não emitir minha opinião, só 
coloquei... só encaminhei o assunto. 

Sr. João Francisco Bianco: Ricardo, eu acho que pelo contrário, eu acho que 
a gente deve partir, pelo menos nesse momento, deixar um pouquinho IN de 
lado e partir para o exame mais detalhado aqui do que diz o texto da lei. 
Vamos estabelecer uma premissa inicial de entendimento da lei porque depois 
todo o resto é decorrente. Eu confesso que ainda não tenho uma opinião 
completamente fechada sobre o assunto, ainda estou em processo de 



amadurecimento do entendimento desse dispositivo. Agora, eu vou propor 
aqui uma interpretação desse art. 1º. Aliás, antes de entrar na questão do art. 
1º, vamos voltar um pouquinho à situação existente pré-artigo 1º, da lei 
12.402. Como que era antes? E se não existisse esse dispositivo? Como que 
era antes desse dispositivo? Oi? Agora, né, de 2011; 12.402, de 2011.  

Uma outra premissa também que eu gostaria de colocar é a seguinte: vamos 
discutir o consórcio na sua estrutura, vamos dizer assim, tradicional. Vamos 
delimitar a discussão, depois a gente pode abrir para outros tipos de 
consórcio. Mas vamos delimitar a discussão para os consórcios na sua 
estrutura tradicional, ou seja, existe um empreendimento para ser 
desenvolvido e cada empresa consorciada colabora com uma parcela da 
atividade para atingir esse objetivo final, que é a realização do 
empreendimento. Vou dar um exemplo prático. Tem uma... uma central 
telefônica para ser construída. Então, uma empresa vai fazer a obra de 
construção civil, a outra fazer o cabeamento e a outra vai colocar a central 
telefônica lá dentro. Quer dizer, são atividades independentes, mas que visam 
atingir a um objetivo comum de forma coordenada. É um empreendimento que 
tem começo, meio e fim, e cada empresa consorciada participa com a sua 
atividade própria para atingir esse objetivo comum. Então, vamos partir do 
pressuposto que nós estamos tratando desse tipo de consórcio, e numa 
situação pré-Lei 12.402. Como que era o regime tributário aplicável a essa 
situação? Bom, cada empresa consorciada participava do empreendimento, 
emitia os seus documentos fiscais, reconhecia as suas receitas e tributava os 
seus resultados sem solidariedade do pagamento dos tributos devidos. Porque 
eram atividades complementares, mas perfeitamente individualizadas e 
independentes, e cada empresa consorciada participava do... recolhia os seus 
tributos em função das atividades próprias e desenvolvidas.  

Bom, agora vem o art. 1º, e ele diz assim: “As empresas integrantes de 
consórcio, constituídos nos termos da Lei 6.404, respondem pelos tributos 
devidos em relação às operações praticadas pelo consórcio na proporção de sua 
participação de empreendimento”. Será que há alguma inovação nesse art. 1º? 
Eu não posso dizer que naquela situação tradicional cada empresa respondia 
pelos tributos devidos em relação às operações praticadas pelo consórcio, na 
proporção da sua participação no empreendimento? Quer dizer, a empresa de 
construção civil recolhia os seus tributos na proporção da sua participação no 
empreendimento, ou seja, naquelas obras de construção civil que ela 
realizava. A empresa que fazia o cabeamento participava, respondia pelos 
tributos devidos em relação às operações do consórcio, porque o consórcio 
apesar de não ter personalidade, e não ter uma atividade, ele não tem 
personalidade, não é uma sociedade, não prática operações diretamente, mas 
ele tem empresas consorciadas que atuam sob forma coordenada.  Então, 
existe, de uma certa forma, uma coordenação, e pode-se dizer que é o 
consórcio que está realizando aquelas operações. Agora, cada consorciada 
responde pelos tributos em relação às operações praticadas pelo consórcio na 
proporção da sua participação. Então, aquela empresa que fazia o cabeamento 
também respondia pelos tributos devidos na proporção da sua participação. E 
a outra empresa que vendia a central telefônica, igualmente, da mesma forma. 
Então, está me parecendo que esse art. 1º, ele não inovou, ele não trouxe uma 



grande novidade. Praticamente, ele está... Eu diria que ele está introduzindo o 
assunto em termos... matéria de técnica legislativa. Ele está introduzindo o 
assunto. Agora, a sua parte final diz: Ah, espera um pouquinho, observado o 
disposto nos §§ 1º e 4º. Quer dizer, tudo aquilo que era antes continua sendo 
como antes, mas agora vem a novidade, agora nós vamos ver os §§ 1º a 4º. E 
esses parágrafos, realmente, aqui, introduzem a grande novidade, que foi 
objetivo de legislador. Qual é a novidade? É a criação da solidariedade em 
situações muito específicas. Que são quais? Na situação em que o consórcio 
contrata em nome próprio pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem vínculo 
empregatício, para o desenvolvimento das suas atividades. Essa é a novidade 
do § 1º. Depois a novidade do § 2º: essa solidariedade se aplica, também, no 
caso de retenção de tributos e cumprimento de obrigações rescisórias 
realizadas pela empresa líder, ou seja, ainda que não haja uma contratação 
em nome do consórcio, mas uma contratação em nome da empresa líder para 
atuar no consórcio também há solidariedade na retenção dos tributos no 
cumprimento das obrigações rescisórias. Ou seja, a minha proposta aqui para 
a discussão é esse entendimento. Eu, em princípio, como eu disse no começo, 
ainda não estou fechado com esse entendimento, mas está me parecendo que 
o objetivo de legislador aí foi esse. Foi introduzir a novidade, que é a 
solidariedade na retenção dos tributos, no caso de contratação em nome 
próprio de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem vínculo empregatício, e na 
redenção dos tributos no caso de empresa líder.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou passar a palavra ao 
professor Fernando, que já pediu, depois para os demais. Só lembrando, 
então, que nós temos uma interpretação, que é essa do Bianco, no sentido de 
que o § 1º nada criou, não estabeleceu responsabilidade nenhuma, nada 
criou, simplesmente disse aquilo que já estava no ordenamento, que as 
empresas do consórcio respondem pela sua parte. Nós temos, então, que 
aceitar que essa expressão na proporção da sua participação no 
empreendimento é uma expressão infeliz, porque deveria ter dito cada um 
responderá pelas suas próprias obrigações. E aí nós temos que ler essa lei, 
esquecendo de ler a Lei Complementar 95 também. Aliás, isso nós vamos ter 
que fazer de qualquer forma, mas só para colocar assim. E lembrando que, 
quando esse assunto veio à baila pela primeira vez, duas reuniões atrás, o 
professor Gerd mencionou que a única finalidade do art. 1º era estabelecer 
uma nova relação de solidariedade de todas as empresas do consórcio, de 
todos os tributos devidos pelo consórcio, e não apenas nos casos dos §§ 1º, 2º, 
3º, de forma que nós temos duas interpretações distintas.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, eu pedi a palavra para lamentar que o 
Bianco errou num ponto só aqui. Ele, ao invés de ter ido para o Carf, ele 
deveria ter ido para o STJ, porque teríamos um melhor intérprete das leis. 
Nessa interpretação que ele fez do caput dos parágrafos, eu estava preocupado 
que ele ia seguir aquela orientação mais extensiva quando ele começou a falar, 
mas, ao ouvi-lo, ficou muito claro para mim, e, de fato, eu subscrevo 
integralmente o que ele está falando, é difícil a gente concordar, né? Eu 
subscrevo porque é assim que eu aprendi, é assim que eu também ensino aos 
alunos quando a gente fala de consórcio. Eu acho que o art. 1º, o caput, ele 
veio a esclarecer algo que a lei societária e a prática societária, a prática, vinha 



sofrendo uma distorção em função da fiscalização. Então, acho que foi 
necessário que a lei viesse, dissesse: Olha, do ponto de vista dos consórcios, é 
natural que a responsabilidade seja proporcional à participação do 
empreendimento. Você mencionou um caso que é muito típico, né, cada um 
tendo a sua atividade, mas a gente poderia até ter outros casos de consórcio 
que eles fazem a mesma atividade, só que contratualmente é dividida, 
[ininteligível] é a mesma, pode ser a mesma, a Linha 4 do Metrô cada um fica 
com um trecho. Não tiraria esta sua verdade em relação à interpretação. 
Porque o fato de eu fazer a mesma atividade... Então, eu falo assim: “Você vai 
daqui... da Vila Sônia até Pinheiros; você vai de Pinheiros até Jardins; vai de 
Jardins até Consolação. Essa é uma divisão contratual, porém, não tira que 
cada um, cada participante desse consórcio fique na proporção da sua 
participação no empreendimento, mesmo com atividades iguais, responsável 
pelo recolhimento dos tributos cada qual. Agora, justamente nessas atividades 
que você tem identidade de atividade, você só tem uma separação contratual, 
faz mais sentido a questão do consorciado líder, que perante a administração 
pública fica com determinadas funções de líder, por isso essa característica do 
art. 1º, e faz determinadas contratações, portanto, ele seria responsável pela 
retenção. Então, esses arts. 1º, 2º e 3º, principalmente [ininteligível], são 
esclarecedores dessa restrição e não de uma ampliação, como duas semanas 
atrás, [ininteligível] isso foi relatado, me pareceu ser essa opinião do professor 
Guerd. Então, eu estou de pleno acordo e não vejo como ser diferente a 
interpretação dessa lei.  

Fernando Scaff: Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para compor a 
Mesa. Ricardo, muito obrigado.  

Eu queria só destacar dois pontos aqui que me chamou a atenção. O primeiro 
está no caput, quando menciona nos termos do disposto no 278 e 279, da 
6.404, que é a Lei das S/A, aqui nós temos uma distinção que vale a pena 
fazer para efeito de análise, porque nós temos os consórcios que são feitos 
dessa maneira e temos uma figura que, popularmente, se chama de consórcio, 
mas que consórcio não é, que são as sociedades em conta de participação. As 
sociedades em conta de participação acontecem quando uma empresa é 
contratada e essa empresa subcontrata uma montanha de gente, mas o 
contrato é com essa empresa. Então, aqui, nós não temos tecnicamente, salvo 
o melhor juízo, um consórcio na forma do 278, 279. Então, é só para 
distinguir uma situação da outra para a gente... É aquilo que o Bianco falou, 
definir exatamente do que estamos tratando. Então, essa é uma primeira 
observação.  

O segundo é no § 1º, o verbo, o “poderá”. “O consórcio que realizar a 
contratação em nome próprio de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vinculo 
empregatício, poderá efetuar a retenção.” Ou seja, uma faculta, chama 
faculdade, é uma possibilidade. Ela permite que assim seja feito, mas não é 
obrigatório, não determina uma obrigação de reter os tributos e o 
cumprimento das obrigações rescisórias. Claro que, podendo fazê-lo de 
antemão, a empresa líder, as consorciadas serão responsáveis solidariamente, 
mas aqui é uma facultas agendi, e não uma obrigação.  



Portanto, eu queria destacar esses dois pontos, primeiro, pela abrangência, ou 
seja, tratamos só de algum tipo de consórcio e não daquilo que popularmente 
é considerado. E, segundo, pela possibilidade, não pela obrigatoriedade, o que 
dá um outro caráter a essa retenção. Porque a solidariedade ocorrerá somente 
se não houver o exercício da faculdade que está sendo permitida. Era só para 
destacar esses pontos que, talvez, sejam relevantes para a análise que virá. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Salvador. Eu também, ainda, não tenho a 
questão fechada sobre isso, mas tem um ponto de discordância com o João, 
acho que até com você, no sentido de que... É porque o professor Gerd tem 
uma questão importante. Ah, lógico! [risos] Eu vou dizer aí em público. O 
Ricardo falou que eu não tenho coragem de discordar dele. É verdade, porque 
falar depois do Ricardo é cantar depois do Sinatra, não tem condições.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não. Acontece que eu estava 
pensando em outra coisa.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Tá certo, então. Mas tudo bem. O professor 
Gerd tem uma questão antiga, e ele batalha bastante em cima disso, que é a 
questão da solidariedade, principalmente na sucessão. Ele não se conforma 
com o dispositivo do Código Tributário Nacional, que diz que se você fizer uma 
cisão ou uma sucessão de um centavo, a sucessora responde solidariamente 
pelos tributos devidos até a data da cisão. Então, ele não consegue se 
conformar com isso. E quando, então, ele lê esse artigo, ele acha...  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

[falas sobrepostas]   

Sr. Salvador Cândido Brandão: Desculpe. O fechamento do art. 1º, eu acho 
que realmente, até pela intervenção do professor Fernando, ficou claro que 
realmente a solidariedade se aplica a todos os tributos, porque o § 1º é 
optativo, então qual seria a função? Nenhuma... O § 1º é facultativo. O art. 1º, 
ele realmente veio, na opinião do professor Gerd, e, por enquanto, na minha, 
dar esse sentido, que a solidariedade não é total. Quer dizer, você tem um 
consórcio para fazer um empreendimento, no caso, a Linha 4 do Metrô, cada 
um tem a sua parte e, de repente, se via na condição de responder por todos 
os tributos devidos pelas demais empresas participantes que não recolheram 
os seus tributos. Ele vê exatamente esse art. 1º como um faceharbor(F) de 
cada empresa, ela recolhendo as dela, vai ser eventualmente solidária na 
proporção dos demais se os demais assim não fizerem. Mas proporcionalmente 
e não totalmente. É nesse ponto que eu queria ressaltar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hiromi, me dá um minutinho só. 
Só, também, para não se perder um pouco as intervenções aqui. Eu confesso 
que a interpretação que o Bianco deu é uma interpretação fascinante, ela é 
convincente. Eu vou acrescentar uma razão pela qual essa interpretação é 
muito sólida. Ela é tentadora. Depende de quem quer ser tentado, não quer 
ser tentado. Para a Receita Federal, talvez, não seja assim.  

Se nós notarmos aqui... se nós notarmos que o caput não fala em 
solidariedade, ou responsabilidade subsidiária, ou qualquer outra coisa, ele 
diz que “responde pelos tributos devidos em relação às operações praticadas 



pelo consórcio”. Se eu abandonar a pureza linguística, eu vou dizer também, 
não falou, portanto, a solidariedade, a solidariedade aparece nos parágrafos, e 
que seria restrito aos casos dos parágrafos. Só para encaminhar ainda, antes 
de passar, Hiromi, eu tenho que abandonar a pureza linguística por uma série 
de razões. Em relação às operações praticadas pelo consórcio não é bem assim 
que se fala dentro da sua interpretação, se fala em relação às operações 
praticadas em consórcio. Em cada consorciado, ela prática operações em 
consórcio com as demais, cada uma faz a sua parte, mas faz em consórcio 
com as outras, porque o contratante, ele não quer que eu entregue só o 
cabeamento, ele quer receber tudo. Por isso que a obrigação é em consórcio. 
Então, a primeira é a imperfeição linguística que eu tenho que relevar. A 
segunda é na proporção da sua participação, porque proporção pressupõe 
uma relação entre uma porção, uma parte, e um todo. Quando respondo só 
pela minha parte, eu respondo 100% integralmente.  

Então, na interpretação que o Bianco colocou, eu também tenho que 
abandonar essa expressão na proporção de sua participação. É exatamente... 
Respondem na proporção de sua participação que justifica numa observação 
da lei mais literal à posição do professor Gerd, com a qual eu, inicialmente, 
estava de acordo.  

E aí nós poderíamos, pegando a deixa do professor Fernando Scaff, dizer que a 
responsabilidade pelos demais tributos, não só os retidos, seria também 
solidária e também na proporção - depois a gente teria que ver como que é o 
cálculo dessa proporção. Em relação às operações praticadas pelo consórcio, 
aí se eu imaginar que é o consórcio que vai, que contrata, que é o consórcio 
que vai e que fatura... E aí eu vou, também, tal como no § 1º, afinar essa 
responsabilidade, por todos os tributos, e solidária. Há situações em que as 
operações são praticadas pelo consórcio, e não em consórcio, em que o 
consórcio se apresenta como uma verdadeira sociedade de fato. Como ele não 
personalidade jurídica, e conserva a ausência de personalidade jurídica, ele 
estaria agindo, isso nós sabemos que existem práticas assim, ele estaria 
agindo como uma verdadeira sociedade não personificada. Então, nesse caso, 
respondam todos. Já se eu pensar no parágrafo... na interpretação do Bianco, 
que mesmo um consórcio regular, que é aquele que nós nos propusermos a 
discutir inicialmente, ainda assim haveria a responsabilidade solidária pelos 
tributos retidos, porque isso está expresso no § 1º. Caso, e exclusivamente, 
professor Fernando Scaff, caso, e exclusivamente, se for o consórcio que 
efetuou a retenção dos tributos, e não na hipótese de cada um fazer as suas 
próprias retenções. É uma amplitude de possibilidades que a redação da lei 
coloca aqui, e nós temos que dizer que existe mais de uma interpretação 
possível, no mínimo. Hiromi.  

Sr. Hiromi Higuchi: Bom, eu entendo que essa lei, praticamente, é 
inaplicável, não tem aplicação. Porque o consórcio não pratica em nome 
próprio, na maioria das vezes. O consórcio é só para ganhar licitação. Por 
exemplo, aqui, tem bastante consórcio de ônibus, linha de ônibus. É 
consórcio, mas depois que vence a licitação, cada um tem a sua receita, o seu 
custo e a despesa. Ônibus funciona assim. Por exemplo, no caso... Me parece 
que na construção de Itaipu, as empresas consorciadas que ganharam, parece 



que constituíram uma empresa só para fazer a obra. Eu não sei se nas usinas 
lá de Belo Monte, essas coisas, também está se fazendo isso, ou cada empresa 
está executando. Mesmo com cada empresa executando, não há essa 
solidariedade, porque o consórcio não pratica em nome próprio. No estado de 
São Paulo, por exemplo, os órgãos públicos – eu não sei se agora mudou -, 
mas o faturamento é obrigatoriamente feito pela empresa líder. Não pode 
cada... Eu não sei se agora mudou, mas muitos órgãos públicos não 
permitiam que cada consorciada fizesse o faturamento. Eu acompanhei uma 
autuação da Receita Federal de um consórcio que o órgão público só permitia 
faturamento pela empresa líder. Então, a empresa líder, ela fez uma nota 
calçada. A primeira via é bem maior e a nota era bem menor. Então, essa 
diferença de receita, a Receita autuou as três empresas consorciadas, mas 
isso não tem cabimento, porque quem ficou com a parte do sonegado é a líder.  

Então, nesses casos aí, o custo e a despesa operacional, cada um arca com o 
seu. Eu não vi em nenhum, ainda, consórcio que custo e despesa seja rateado, 
todos os consórcios, o custo, o salário, essas coisas, despesas gerais, cada um 
arca com o seu. Quer dizer, o imposto sob salário é retido por cada empresa e 
recolhe normalmente. Agora, a Receita Federal estava distorcendo porque teve 
fiscalização da Receita Federal que pôs embativa(F) imobilizado, mandava 
contabilizar proporcionalmente ao contrário. Isso é um absurdo, porque 
aquele que disputa um tal serviço, ele compra um trator, essas coisas, deixa a 
empresa, não tem nada que... a [ininteligível] proporcional e contabilizar no 
artigo imobilizado proporcionalmente. Então, eu acho que esse... Aí a Receita 
Federal, o argumento era difícil cobrar tributo de débito do consórcio. Mas, na 
maioria das vezes, o consórcio não tem débito, porque ele não pratica 
operação imprópria.  

Agora, será que eu posso entrar na Instrução Normativa?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Daqui a pouco. Eu devolvo a 
palavra daqui a pouquinho para Instrução Normativa. Nós vamos fechar essa 
questão de interpretação da lei?  

Orador Não Identificado [1:04:46]: Só para fechar... tentando fechar a 
interpretação da lei, para discordar um pouco do professor Hiromi. Porque, de 
fato, esse § 1º e § 2º não são por acaso, há diversos consórcios, inúmeros 
consórcios, que praticam, sim, atos pelo consórcio, inclusive, em função dos 
editais. Em matéria de pesquisa de campo, por exemplo, são inúmeros os 
casos em que o consorciado líder fica responsável, perante a administração, 
por determinados atos que o forçam a contratar pessoas e aí o consórcio 
contrata. Então, aqui é uma outra... Quer dizer, não sei se é novidade, é uma 
anomalia que eu... Mas o fato é que acontece.  

Então... o que o Ricardo falou, que acaba fazendo com que o consórcio atue 
com uma sociedade não personificada, que vem sendo, inclusive, colocados 
manuais aí de direito empresarial, que agora estão saindo por aí, como uma 
sociedade não personificada. Consórcio é uma sociedade não personificada-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não era. 



Orador Não Identificado: --e equiparando consórcio como se fosse um 
condomínio, um condomínio, edifício, né? O que não é. Mas, pela distorção 
que vem sendo praticada no mercado, os consórcios contratam e, ao 
contratarem, se veem numa posição: o consórcio com o CNPJ, ele tem como 
contratar, inclusive para tentar obter vantagens fiscais de programas de 
governo. [ininteligível] mencionou outras obras aí, grandes obras Brasil afora, 
que estão sendo praticados consórcios como se empresa fosse. Então, eu acho 
que isso é uma distorção que a gente não pode deixar de analisar se a gente 
quer ver a lei. E a lei, na proposta que o Bianco trouxe, de fechar o raciocínio 
da lei, me parece mais adequado, senão a gente vai abrir muito, vão virar 
inúmeras hipóteses em que a gente não consegue analisar tantas quantas são 
possíveis.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Roberto. Fala o nome. 

Sr. Roberto Nunes: Roberto Nunes. Eu estou vendo a discussão se 
encaminhar, a gente está falando de grandes obras. Eu tive a oportunidade de 
acompanhar uma situação bem peculiar no setor de entretenimento, onde não 
havia nenhuma, vamos dizer, nenhuma intenção escusa, havia duas empresas 
que queriam fazer, efetivamente, um consórcio para operar uma determinada 
atividade. Cada um ia entrar com a sua expertise, espaço, e tinham as regras 
pré-determinadas. Mas já, naquele momento, havia também a decisão de que 
o consórcio com o CNPJ próprio, que seria constituído, registrado na Junta 
etc. e tal, ele contrataria, sim, havia estudos para quem emitiria as notas 
fiscais, como seria feita, inclusive, junto à prefeitura, como é que a prefeitura 
encararia isso. Então, efetivamente, o que me parece é que, no momento em o 
que consórcio começa a contratar, não havia uma previsão de quem é 
responsável por esse tributo no momento em que ele passa a emitir, inclusive, 
nota fiscal. Tem as retenções que estão aí tratadas, mas o que, naquele 
momento, acabou inviabilizando, e eu não pude ver na prática isso tudo 
acontecer, que eu queria ver as prefeituras como é que elas se portariam nesse 
assunto, é que houve um encaminhamento de uma outra forma em função da 
duração do contrato, da segurança que as partes pretendiam ter em relação ao 
consórcio. E o que me parece aí, quando a gente fala de participação no 
empreendimento, eu quero entender como o Dr. Ricardo falou, que é uma 
imprecisão. Eu acredito que quando o contrato de consórcio é registrado, 
existe lá uma regra que fala da participação de cada um nas receitas do 
empreendimento e, depois, também, no rateio dos resultados. Eu acredito aí 
que nós temos algum critério, que seria no mínimo da receita, porque o 
consórcio a ser contratado por um valor X, prevendo uma receita, e cada um 
sabe com quanto vai ficar no próprio contrato de consórcio. Me parece que é 
isso.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém quer falar sobre a lei 
ainda? Sobre a lei.  

Sr. Hiromi Higuchi: No caso aí, negócio de entretenimento(F), qual atividade? 
Atividade?  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  



Sr. Hiromi Higuchi: Sim, mas acontece que a lei, o art. 278, da Lei de 
[ininteligível], não permite fazer uma atividade... Aí falou atividade. Mas 
porque a lei fala em empreendimento. Empreendimento é uma obra, não pode 
constituir um consórcio para explorar, digamos, espaço, essas coisas, com 
prazo indeterminado. Porque o consórcio é só para executar determinado 
empreendimento, uma obra. É construir usina, construir ferrovia, construir 
rodovia, essas coisas. O consórcio que tem prazo indeterminado, como, por 
exemplo, explorar uma indústria, um comércio, um entretenimento(F), sem 
prazo, isso não é permitido pela lei. Aí é sociedade... 

[falas sobrepostas]   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Independentemente disso, eu 
reconheço, já vários, aqui, se manifestaram no sentido de que a palavra 
“consórcio” é empregada inapropriadamente algumas vezes. Por exemplo, 
consórcio da via Dutra não é um consórcio, ele foi consórcio para ganhar 
concessão, depois eles constituíram uma empresa, hoje a CCR, aliás, uma 
subsidiária da CCR, mas, então, aí eles têm uma pessoa jurídica. Pode até ter 
nome de consórcio, mas é uma pessoa jurídica. Então, isso não é consórcio, é 
uma sociedade de propósitos específicos, com prazo determinado, até o fim da 
exploração etc. etc. Aí não tem problema. Temos as sociedades em conta de 
participação, que também não são consórcios. O nosso ordenamento jurídico, 
ele prevê todas essas entidades: umas com personalidade jurídica, outras sem 
personalidade jurídica. Então, sabemos também que existe consórcios mesmo, 
não são sociedade de conta de participação, que não são sociedades para 
propósito específico, que são constituídas como consórcios, são levados a 
registro na Junta Comercial, para ser consorciado na execução de uma obra 
de construção civil, quer dizer, dentro da finalidade mais comum, pelo menos, 
que o consórcio é utilizado. E aí nós também sabemos que tem diversificações 
de atividades. A regra geral é cada um fatura o seu, fica com o seu, essa 
divisão que o Roberto Nunes mencionou, cada um fica com o seu lucro, com 
seu resultado, pode ser que uma até venha a ter prejuízo, não vai ficar com 
parte do lucro das outras, e assim por diante. Agora, é possível, existem casos 
em que o consórcio age pelo consórcio através da empresa líder.  

Então, eu queria propor, aqui, uma interpretação em homenagem a todas as 
interpretações possíveis, a literal, porque se começa a interpretação pela letra 
de lei, como diz o professor Geraldo Ataliba, porta de entrada da interpretação. 
E que também não transforme o § 1º, o caput do art. 1º numa norma 
simplesmente vazia de sentido, contrária às suas palavras, quer dizer, uma 
norma de introdução, como foi dito pelo professor Bianco aqui, ou então uma 
interpretação mais teleológica, objetiva, finalística. E aí, sim, também em 
homenagem ao princípio que não existe disposições que não inovem 
ordenamento jurídico, nós sabemos que existe, mas que não. O princípio, na 
verdade, é não deve haver disposições que não inovem, todas as disposições 
devem inovar o ordenamento jurídico, e aí nós daríamos, sim, uma inovação a 
esse § 1º. Tendo em vista, inclusive, a situação anormal que, muitas vezes, 
nós encontramos no consórcio. Consórcio, consórcio mesmo. Vamos esquecer 
os consórcios e os não consórcios. Porque eu até posso fazer uma sociedade, 
que na verdade seria uma sociedade não personificada, ou de fato, e dar 



roupagem jurídica de consórcio, estabelecer por instrumento particular de 
consórcio algo que, na verdade, pelas cláusulas do contrato, não são de 
consórcio, são de sociedade. Pode acontecer. Então, o título jurídico dado não 
é relevante. Então, se eu estabelecer um consórcio em que o consórcio vai 
faturar; o consórcio vai ter contabilidade; o consórcio vai dividir os resultados 
no fim do empreendimento, ou periodicamente... Claro, é uma sociedade de 
[ininteligível] específico não personificado.  

Para o Fisco - eu queria também trazer isso aqui, dentro da interpretação que 
eu quero propor. Para o Fisco, isso é relevante, porque a sujeição passiva 
tributária depende apenas de haver uma unidade econômica, ainda que não 
tenha personalidade jurídica, isso está no CTN, 126, Inciso II.  Então, para o 
Fisco, o que ele quer saber é de quem eu vou cobrar e quem responde por isso. 
Se ele já admitia CNPJ, e ele admitia CNPJ declarando que o consórcio não 
tinha personalidade jurídica, que o consórcio não devia fazer declaração de 
Imposto de Renda, que o consórcio tinha CNPJ apenas para cumprir a 
obrigação de reter tributos, recolher tributos e fazer os informes relativos à 
retenção, ele já admitia que essa entidade já estava fazendo alguma coisa que 
não devia fazer. Mas como foi falado pelo professor Fernando aqui, ela faz. É 
muito comum o consórcio ter um caixinha comum para algumas despesas de 
ocasião rápidas, e aí, se ela paga para alguém, ela recebe de alguém, e 
contrata alguém para fazer. Isso sim é rateado, né?  

Então, a interpretação que eu queria propor é o seguinte: a Lei 12.402 – não 
para vocês concordarem, a interpretação a qual eu estou tendendo aqui. A Lei 
12.402, ela criou uma responsabilidade na hipótese do consórcio praticar as 
operações, porque ele se refere a operações praticadas pelo consórcio, a 
responsabilidade não interessa a quem vai pagar, né, se eu de repente quem 
pega é a empresa A ou a empresa B do consórcio, mas se uma não pagar, o 
consórcio fica responsável. Como ele não tem personalidade jurídica, ele 
geralmente não tem patrimônio para responder por isso. O que adianta 
transformá-lo em responsável tributário se não tem de onde cobrar, tem que 
dividir essa responsabilidade entre os consorciados. Então, consorciados, se 
vocês fizerem operações pelo consórcio, saibam que, se faltar algum 
recolhimento, todos vão responder na proporção de sua participação. Vai ser 
curioso, né, porque um não paga ISS e, eventualmente, fica responsável pelo 
recolhimento de ISS que o outro era devedor, ou uma parte da operação era 
tributado pelo ISS, e assim por diante. E no caso em que o consórcio retiver 
tributos, a regra está expressa nos §§ 1º, 2º e 3º, ou a empresa líder, né? 

Então, eu acho, sim, que houve uma inovação, se criou uma regra de 
responsabilidade, mas não para todos os consórcios, seria para os consórcios 
que atuassem nessa maneira imprópria de ele praticar operações. Ainda 
assim, não fico satisfeito, viu, não pense que eu estou concluindo... estou 
propondo aqui uma interpretação, mas não sei se eu estou satisfeito. Porque a 
redação e o conjunto redacional do caput dos três parágrafos, dos três 
primeiros parágrafos, não dão conforto total para essa interpretação. Só para 
efeito. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]   



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aí que está, não é? Aí que está a 
novidade. Esse art. 1º, para ele não ser... deixar de ser uma regra inovadora... 
Ele é inovador nesse sentido. A ausência de responsabilidade, pelo menos na 
lei ordinária, eu poderia chegar a ela através do 126, do CTN. Poderia ter 
chegado a ela pelo 126, do CTN, não sei se foi invocado no auto de infração, 
ou não. Mas, em princípio, havia uma ausência de norma reguladora num 
plano ordinário. Aqui, eu tenho a responsabilidade plenamente estabelecida, 
na minha maneira de ver. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer falar?  

Sr. Hiromi Higuchi: Eu queria perguntar para o Dr. Ricardo. Mas no caso, 
por exemplo, de três consorciadas, uma não pagou o tributo, INSS, PIS/Cofins 
sobre a receita dessa consorciada, as outras consorciadas respondem 
solidariamente, ou não?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Veja bem, se eu estou em um 
consórcio puro, em que cada um faz as contratações, cada um faz os 
pagamentos, cada um faz as retenções, cada um fatura, cada um faz a sua 
parte, eu não estou vendo responsabilidade aqui. 

Sr. Hiromi Higuchi: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso. Então, nessa situação, eu 
acho que a norma não se aplica. Estou entendendo, caminhando para 
entender que a norma se aplica às situações para as quais não havia uma 
definição clara na legislação contra a responsabilidade. Você mesmo está 
manifestando. Você está manifestando uma discordância com o auto de 
infração. Tá certo? Preciso ver se o fato era de um consórcio puro ou de um 
consórcio que eu vou chamar de impuro aqui. Fernando Scaff.  

Sr. Fernando Scaff: Só para concordar com o Ricardo e dar um passo além 
na questão prática. Vamos ver um pouco de prática disto. Como é que em 
alguns consórcios isso funciona? Alguns cada qual dá a sua nota fiscal, e a 
coisa funciona dessa maneira, cada qual fazendo a sua contabilidade. Mas nós 
temos uma outra situação, bem pontuada pelo Ricardo, onde o consórcio 
emite uma única nota, correto? E essa receita é rateada entre as partes 
internamente na proporção e na forma estabelecida pelo contrato de 
consórcio. Vamos à prática para entender como é que essa norma pode ser 
aplicada. Na emissão dessa nota podem ser feitas as retenções, § 2º - 
“retenções de tributos ou cumprimentos de obrigações rescisórias”. Ok. Mas, na 
forma do § 1º, pode ser retido, recolhido, ter por essa empresa consorciada 
líder, vamos chamar assim, o PIS/Cofins, que é sobre o faturamento. Então, 
se o pagamento da nota é de mil, recolhe-se sobre mil. A apuração posterior de 
cada qual de Imposto de Renda, que aí vai depender lucro presumido, lucro 
real, apuração, forma, e cada qual tem as suas especificidades, estas sim, o 
consórcio central, a empresa líder, passaria para as empresas a apuração de 
Imposto de Renda e a forma que fosse. Mas é uma maneira esta minha de 
tentar operacionalizar a proposta da norma, ou seja, para alguns tributos que 
poderiam ficar sobre o faturamento, o líder determina. Até por isso é que tem 



o parágrafo - eu acho que é o 3º - que está ali colocado, sobre contribuições, 
avulsos e outras coisas semelhantes. Nessa situação, se houver, como obras 
ou outras coisas dessa natureza, se retém para todos e depois verifico o rateio 
quanto a isso. Agora, Imposto de Renda é outro procedimento. É uma 
sugestão de encaminhamento da questão, na sua linha.  

Orador Não Identificado [1:23:31]: Eu gostaria de concordar com o Scaff, até 
porque faz toda a lógica, do que a acontece na prática, mas não é o que está 
na lei, eu não consigo enxergar que isso esteja na lei, embora eu tenho visto, 
na prática, acontecer exatamente isso. O consórcio fatura, com o CNPJ, ele 
emite uma nota, recebe esse valor e sai pagando contribuições que ele julga 
que tem que pagar, muito embora a lei não diga isso. A lei diz que cada um 
pague na proporção da sua responsabilidade. Então, sobre a receita, é um 
pouco aquilo você falou, é um pouco de conta de participação que acontece na 
prática e chama de consórcio. Você recebe... o consorciado líder recebe a 
receita, recebe o valor, e, ao invés de dividir isso e cada um recolher os seus 
tributos, e se limitar dos termos da lei a recolher aqueles tributos de retenção, 
ou aqueles tributos que o sujeito [ininteligível] vínculo empregatício, ele já 
recolhe uma contribuição para o PIS/Cofins, o PIS/Cofins, que não seria 
próprio para ele recolher. Cada um deveria recolher o seu. E como você faz em 
relação a isso se o consórcio já recolheu essa contribuição social? O 
consorciado deve recolher novamente? Que essa é uma dúvida que surgiu, 
aqui, outra uma vez. Ele é obrigado a recolher? Porque ele tem a receita dele, 
ele vai receber a receita dele, e como tal ele deveria recolher a contribuição 
social que lhe cabe como membro do consórcio. Está tendo uma certa 
confusão aí, prática, no dia a dia.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria lembrar aqui a todos, 
porque a gente precisa ir devagarzinho para chegar lá, não é? Eu só queria 
lembrar a todos duas coisas. A primeira é que nós estamos tratando de 
sujeição passiva, seja originária, seja por responsabilidade. Sujeição passiva 
não é objeto de tratativa. As convenções particulares não são oponíveis ao 
Fisco quanto à sujeição e responsabilidade tributária, o que significa que eu 
não posso, fazendo contrato de consórcio de um jeito ou de outro, definir se há 
ou não há solidariedade, tá certo? Primeira coisa.  

Segunda coisa, voltando à lei, eu quero chamar a atenção de todos para um 
detalhe, se eventualmente passou desapercebido de alguém, que 
solidariedade, por definição, por conceito do que significa solidariedade, 
significa responsabilidade de todos por tudo, independentemente de ordem. 
Solidariedade está expressa nos §§ 1º e 2º. Não está referida no § 1º, onde se 
refere uma responsabilidade proposital, quer dizer, limitada. Não diz que são 
solidários, cada um responde na proporção da sua participação, então não é 
solidariedade plena, porque não pode exigir de qualquer um, tem que exigir de 
cada um na sua proporção. E se um, por acaso, não pagar, os outros, paguei a 
minha parte, está pago.  

Essas duas observações que eu estou fazendo vem no sentido de colocar mais 
peso na interpretação proposta, ou seja, o consórcio, ou melhor, o consórcio 
não existe, né? Os consorciados respondem cada um na proporção da sua 
participação? Isso aí a gente vai ver como calcula, caso o consórcio faça as 



operações, seja o consórcio que pratique as operações, aí a lei está definindo a 
sujeição passiva, e não é uma convenção particular, é um fato que existe, tá 
certo, e a lei que define. Vocês todos vão responder. Já que consórcio não tem 
patrimônio, não tem personalidade jurídica, se eu for acionar, ele é capaz de 
até alegar preliminarmente falta de capacidade processual, então vocês 
respondem em conjunto, cada um na sua proporção. E se o consórcio fizer 
aquilo que acontece na prática, mas que a rigor, a rigor não deveria acontecer, 
se ele contratar, efetuar o pagamento e fizer retenção; e se, por acaso, ele não 
pagar o tributo que ele reteve, como ele não tem personalidade jurídica e nem 
patrimônio para responder, e não sei também quem responderia pelo crime 
envolvido, ter retido e não ter recolhido, respondem todos, aí, sim, 
solidariamente. João Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que, não sei se é o momento, mas acho 
que, talvez, a gente pudesse fechar aqui a discussão, pelo menos, do 
significado, aqui, da lei. Eu estou entendo que existem duas interpretações 
que foram colocadas, aqui, na Mesa. Agora, está me parecendo que as 
consequências das duas interpretações são as mesmas.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Desculpe insistir, tem uma 
terceira, do professor Gerd, que não que está aqui para mantê-la, ou não, 
mas, apenas como hipótese, vamos mantê-la, ele foi muito enfático, e de que é 
uma responsabilidade plena, geral, e a norma só veio para isso.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas... Bom, independentemente dessa terceira 
interpretação, as duas que foram colocadas aqui... Quer dizer, porque também 
a gente teria que discutir um pouquinho mais essa terceira, não sei. Mas o 
fato é que, pelo que eu entendi das duas interpretações que foram colocadas, 
as consequências são as mesmas, ou seja, no consórcio puro que a gente está 
chamando de consórcio puro, chamado consórcio regular, digamos assim, ou 
puro, não há responsabilidade solidária em relação aos tributos devidos por 
cada uma das empresas, mas há responsabilidade solidária com relação aos 
tributos retidos na fonte.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Exclusivamente pelo consórcio, 
pelo seu CNPJ e pela empresa líder. Está escrito no § 2º. Ou você acha que a 
responsabilidade é geral pelos tributos na fonte? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, os tributos na fonte é responsabilidade... É--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A solidariedade.  

Sr. João Francisco Bianco: A solidariedade é de todas. Não existe 
solidariedade...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mesmo quando uma faz a 
retenção e deixa de recolher?  

Sr. João Francisco Bianco: Não, somente nos casos das pessoas jurídicas e 
físicas contratadas pelo consórcio. Mas aí você está chamando isso de um... 
Quando o consórcio contrata em nome próprio, você está chamando isso de 
contrato... de consórcio impuro? Porque aí seria um consórcio irregular, 
anômalo, e aí cairia na hipótese da sociedade de fato. Porque se é um 



consórcio irregular, aí ele resvala para a sociedade de fato, e aí a 
responsabilidade já é de todos mesmo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, espera um pouquinho. Não 
acho que nós precisemos chegar ao extremo de dizer que todos os consórcios 
impuros - impuro, por favor, não é um nome técnico, não é uma categoria 
jurídica - os consórcios impuros sejam sociedades de fato. Porque você 
também, todos conhecem, consórcios puros, em que cada um tem a sua 
participação, a sua responsabilidade, cada um faz o seu faturamento, fica com 
a sua parte, cumpre suas obrigações no plano civil, no plano trabalhista, no 
plano tributário, mas o consórcio faz alguns pagamentos. É por isso que a 
Receita Federal admitiu a existência de CNPJ. Isso é coisa velhíssima, certo? A 
existência de CNPJ nunca atribuiu a condição ao consórcio de sociedade de 
fato, a própria Receita diz isso. Diz que o consórcio não faz declaração, tanto 
quanto o condomínio.  

Então, os parágrafos iriam definir, exclusivamente, a situação em o que 
consórcio, mesmo sendo puro, pode ser impuro até, mas sendo puro ainda 
assim existem situações em que o consórcio contrata alguém e faz pagamento. 
Aí, nesse caso, sem chegar haver uma sociedade de conta de participação, 
porque não haveria uma sociedade de fato. Porque não haveria. A sociedade 
de fato pressupõe apuração de lucro da totalidade de um empreendimento e 
divisão por todos, não é o caso de um consórcio. Então, não chegaria à 
situação de uma sociedade de fato, mas chegaria a uma situação em que há, 
na realidade, prática, uma retenção por uma entidade inexistente 
juridicamente no ponto de vista de personalidade jurídica, e aí sim há 
solidariedade de todos, se o consórcio falhar no recolhimento.  

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, só para deixar bem claro. São três 
tipos de consórcio, então. A gente está chamando aqui um de puro - eu 
chamei de tradicional, mas pode ser chamado de puro -; o segundo, que é um 
puro, mas é com pagamentos centralizados, ou com pagamentos que 
correspondem a utilidades compradas pelo consórcio; e o terceiro, que seria 
uma sociedade de fato.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, sociedade de fato, João, se 
você me permitir, eu tiraria. Eu colocaria, dentro da categoria dos que nós 
estamos chamando de puros, o puro cujo consórcio não faz retenção, que eu 
não sei se existe, porque o puro, o puro, o puro quase sempre existe essas 
situações, por isso que todos são obrigados a ter CNPJ. É uma situação de 
fato, né?  

Então, eu acho que para efeito de responsabilidade tributária, a Lei 12.402 
veio regular, veio regular, e aí a IN – nós não estamos tratando dela -, mas a 
IN estabelece, inclusive, detalhes de cumprimento de obrigações acessórias. 
Mas eu limitaria a solidariedade prevista no § 1º apenas às situações em que o 
consórcio efetuar a retenção e não recolher, aí desencadeia a responsabilidade 
solidária. Porque se ele também tiver pago, o Fisco não tem a possibilidade de 
cobrar de novo, de alguém; ou a empresa líder, se ela fizer, porque muitas 
vezes não é o consórcio que faz, mas a empresa líder faz. 



Sr. João Francisco Bianco: Mas a responsabilidade solidária é sobre as 
retenções, e não sobre os tributos, os demais tributos devidos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agora, o puro e o impuro vai para 
o caput. Vai para o caput. O caput, sim. Se o consórcio fizer operações 
praticadas pelo consórcio, aí haverá responsabilidade não mais solidária, 
porque não está prevista a solidariedade, mas cada um responde por uma 
fatia das obrigações devidas pelo consórcio, fatia essa a ser estabelecida pela 
proporcionalidade.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu me concentraria no caput do artigo, porque 
a gente ficar procurando definições de consórcios puro e impuro, eu acho que 
a lei foi precisa, pelo menos nesse ponto, quer dizer, de considerar consórcio 
aquele constituído nos termos do art. 278 e 279 da Lei 6.404. Existem outros 
consórcios: consórcio de carro... O consórcio como é tratado pela lei 8.666, 
que é um consórcio... Queiramos ou não, a Lei 8.666 chama de consórcio algo 
que, talvez, não seja o consórcio - a Lei das Licitações - que dá um 
tratamento... Chama de consórcio, consorciado líder... E dá um tratamento até 
um pouco impreciso de consórcio, mas eu não posso dizer que a lei não 
delimitou o consórcio no seu campo de atuação para fins de licitação, de 
concorrência pública. Agora, para mim, está claro que nossa discussão está 
centrada no consórcio previsto no art. 278 e 279, da 6.404, que não é outro 
consórcio. É esse aí, pronto. Então, a gente fica fechado em cima desse 
consórcio, não chamaria os outros de impuros, nem de sociedade de fato, mas 
não é esse consórcio que nós estamos lidando, porque daí fica mais fácil de a 
gente poder avançar na--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, só para nós vermos todos... 
Você pode por o 278, 279?  

Fernando, o que acontece é o seguinte: eu conheço casos de consórcios 
impuros. E eu vou manter a expressão porque todo mundo está sabendo o que 
significa isso aqui. Consórcios impuros, que você vai na Junta, ela registra, 
está certo? E atua impuramente. Então, a norma vem nessas situações: 
anômalas, ilegais, ou seja o que você quiser, ela vem dizer quem é o 
responsável, quem responde. Porque a sujeição passiva, a responsabilidade 
tributária precisa ser estabelecida por lei, não é objeto de negociação. E não 
interessa também a legalidade. Não, eu queria só se você for abaixar... O mais 
é o 279. Olha... O 5º, “normas sobre o recebimento de receita e partilha de 
resultado”. Essa expressão é uma expressão vaga, ampla, que admite que 
quem vai receber as receitas seja líder ou consorciada. Nesse caso, na minha 
maneira de ver, a pureza jurídica vai agir como procuradora das consorciadas, 
a líder, ou qualquer uma que vai... Tá certo? Ou os administradores dos 
consórcios, na verdade, são procuradores, mas partilha de resultado. 
Suponha que alguém escreva lá: “Olha, líder - que é o mais provável - o líder 
vai faturar tudo, porque eu não faço contrato com a Petrobras de consórcios 
sem a líder faturar”. Então, o líder vai faturar, vai receber e vai partilhar. 
Agora, vai partilhar como? 10%, sendo 20 para ele, 40, 50, ou você tem 
direito, nessa receita, a 100%, porque essa receita é do seu fornecimento, da 
sua participação no empreendimento. Isso aí...  



Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas a qualidade de líder, Ricardo, foi 
introduzida pela Lei 8.666, ela é estranha ao 278, 279. Ela não é uma 
condição: Olha, existe uma consorciada líder. A designação líder foi trazida 
pela Lei 8.666 para determinar a vinculação do Estado, da autoridade 
contratante, com uma das consorciadas para fins do cumprimento da Lei 
8.666, e aí veio a figura do consorciado líder, atribuindo ao líder determinadas 
obrigações que são estranhas ao art. 278, 279. Na minha visão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você pode por o 278 agora? Esse é 
um detalhe importante também, puxando um pouquinho.  

Não há previsão da figura da consorciada líder, mas também não é 
contraditório, né? Você pode estabelecer... Você pode estabelecer...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, sem dúvida, é que a Lei 8.666 trouxe essa 
ideia... É obrigatório e tem até uma exceção. Eu pensava, antigamente, que 
era uma regra o consórcio na Lei 8.666. Não, é uma exceção. Ela excepciona 
assim, olha: “Não haverá licitação em consórcio, exceto na hipótese tal do 
artigo, que dá as características do consórcio para fins de licitação”. Então a 
administração admite contratar uma empresa em consórcio nas hipóteses 
previstas na Lei 8.666 em que se determina o líder, e aí traz a figura do 
consorciado líder, que é aí a previsão que está na lei que a gente está 
comentando. Se ele for líder, ele fica responsável em contratar, ele fica 
responsável--  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas o ponto de direito privado e 
de direito administrativa público não tributário é que essa exigências da Lei 
8.666, ela não é conflitante, ela acrescentou algo a mais, que não está no 279, 
nem no 278, mas não é conflitante.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não é conflitante, ela dá segurança à 
administração pública.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer, a administração 
pública já se garantiu de tratar e negociar só com uma empresa, uma empresa 
líder. Certo? O Fisco estava ali meio não garantido. Então, vem a Lei 12.402 e 
estabelece a garantia.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso, isso mesmo. Essa é a minha visão.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, na verdade, João, eu acho 
que nós temos três interpretações: a do Gerd, que é responsabilidade geral...  

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, pelo menos foi o que o Gerd 
falou aqui, aquele dia. Vamos admitir que exista essa interpretação, nós temos 
a interpretação que você encaminhou, no sentido que o § 1º não estabelece 
responsabilidade nenhuma em relação aos tributos devidos pelas 
consorciadas, que a responsabilidade seria solidária apenas com relação às 
retenções de tributos na fonte. E eu propus uma terceira interpretação, em 
que a responsabilidade dos tributos na fonte é exclusiva nos casos em que o 
consórcio faz a retenção, porque é o que está escrito lá, certo? Portanto, não se 
estende contrariamente à posição do professor Gerd, não se estende aos 



tributos retidos por uma consorciada qualquer, porque nesse o Fisco já tem 
garantia. Ele tem de quem cobrar, ele tem, inclusive, quem por na cadeia. Não 
precisa de mais garantia. E o parágrafo... o caput do art. 1º, na minha... nessa 
interpretação terceira que eu propus, sim, haveria uma responsabilidade não 
solidária, mas proporcional no caso de operações praticadas pelo consórcio, e 
não por cada uma delas sob o seus respectivos CNPJs e inscrições estaduais, 
até porque, segundo nós fomos informados, o tempo está extinto. Segundo nós 
fomos informados, a Secretaria da Fazendo negou – aqui, de São Paulo - 
negou inscrição para um consórcio. Então, fica complicado um consórcio 
pagar o ICMS em São Paulo.  

Eu agradeço a todos, e eu... Vamos manter esse assunto na pauta porque nós 
não entramos na IN, está certo? E aí o Schoueri vai chegar com uma quarta 
interpretação e nós voltamos tudo para trás. Muito obrigado pela presença e 
até quinta-feira.  

 

 

 

FIM 

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

habilidades, é fiel ao áudio fornecido. Revisado por ACV. 
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