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A celebração de tratados internacionais em matéria tributária tem se tornado 
cada vez mais freqüente entre os diversos países. Esses tratados, como se 
sabe, visam, especialmente, evitar (i) a dupla (ou múltipla) incidência dos 

tributos neles especificados e (ii) a evasão fiscal, por meio de cooperação entre os 
países contratantes. Essa cooperação - e esse é um dos pontos que trataremos neste 
artigo - se dá essencialmente por meio da troca de informações, procedimento 
este que, pelas razões que especificaremos mais adiante, tem tomado uma feição 
cada vez mais ampla. Porém, essa troca de informações se vê às vezes dificultada 
ou impedida quando uma das nações está proibida, pelo seu direito interno, de 
quebrar o sigilo bancário, nas situações especificadas nos tratados.

Portanto, este artigo, que terá cunho mais informativo do que científico, visa 
apontar algumas questões atuais e interessantes sobre os tratados internacionais em 
matéria tributária, especialmente no que toca (i) aos principais modelos atualmente 
existentes, (ii) à questão da troca de informações e da intercooperação entre os 
países, e (iii) à questão do sigilo bancário, especialmente à luz da visão suíça.

 
I - Os Tratados Internacionais Tributários:  
Conceito, Histórico e Principais Objetivos

Os tratados internacionais são, como se sabe, acordos celebrados entre 
dois ou mais países, visando alcançar determinados objetivos. Os tratados 
internacionais tributários visam, especialmente, evitar (i) a dupla (ou múltipla) 
incidência dos tributos neles especificados - normalmente os incidentes sobre a 
renda e o capital - e (ii) a evasão fiscal, por meio da colaboração administrativa, 
nas palavras de Betina Treiger Grupenmacher1 e de Alberto Xavier2, ou da troca 
de informações, nos termos utilizados tanto no modelo sugerido pela ONU3 como 
no sugerido pela OCDE4.

A dupla (ou múltipla) imposição tributária, a qual os tratados buscam evitar, 
dá-se quando um mesmo contribuinte é atingido, por dois (ou mais) Estados, 
sobre um mesmo objeto, durante o mesmo período de tempo, por dois (ou mais) 
tributos semelhantes5.

Considerando a soberania fiscal que têm os diversos países, a dupla 
incidência tributária internacional é permitida, em que pese ser esse um 
procedimento facilmente criticável. E é justamente por isso - aliado à outra razão 

1. Tratados Internacionais em Matéria Tributária e Ordem Interna. São Paulo: Dialética, 1999, p. 90.
2. Direito Tributário Internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1994, p. 88.
3. Organização das Nações Unidas.
4. Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
5. Em sentido semelhante: OBERSON, Xavier. Précis de Droit Fiscal International. 2.ed. Berne: Staempfli 

Editions, 2004, p. 2.

06



que apontaremos mais adiante6 - que esse tipo de tratado tem sido cada vez mais 
celebrado e estimulado.

Apenas como curiosidade, é interessante destacar que o primeiro tratado 
internacional tributário foi concluído em 1899 entre a Prússia e a dupla monarquia 
Austro-húngara. Mas, antes disso já havia alguns outros acordos envolvendo a 
Federação Germânica. Após este, muitos outros vieram, especialmente após a 
publicação do modelo de 1928 (conhecido como o Modelo de Genebra de 1928), 
elaborado sob os cuidados da Liga das Nações, a predecessora da ONU7.

II - Algumas Considerações Sobre os dois Principais Modelos  
de Tratados Internacionais Tributários

Nos seus primeiros anos de existência, a ONU não se preocupou em aprimorar e 
desenvolver o primeiro modelo de tratado internacional tributário, já acima referido, 
o que acabou sendo feito pela OCDE que, inicialmente em 1963 e posteriormente 
em 1977, publicou o seu próprio modelo de tratado internacional tributário, o qual 
rapidamente se tornou o padrão mundial para esse tipo de convenção8.

Ocorre que esse modelo sugerido pela OCDE era mais interessante e benéfico 
para os países desenvolvidos do que para os países em desenvolvimento, 
importadores de capital.

Em função disso, a ONU estava sendo pressionada a elaborar um modelo de 
acordo que não fosse mais vantajoso para os países desenvolvidos. Então, após 
um longo e profundo estudo do assunto por grupo independente de especialistas, 
vinculados a países de todas as regiões do globo, a ONU publicou o seu primeiro 
modelo, o qual foi fortemente inspirado no Modelo OCDE de 19779.

As diferenças entre eles, apesar de pouco numerosas, são bastante relevantes, 
pois, em linhas gerais, o principal objetivo do modelo da ONU foi permitir que um 
maior número de situações gerasse renda tributável no país onde ela foi produzida 
e não no país onde se encontra a sede da empresa a ser tributada, como acontece 
no modelo da OCDE.

07

6.  O combate à evasão fiscal.
7.  KOSTERS, Bart. The United Nations Model Tax Convention and its Recent Developments. 

International Bureau of Fiscal Documentation. Asia-Pacific Tax Bulletin, January/February 2004, p. 1. 
Disponível em <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/other/unpan014878.pdf> 
Acesso em 14 de junho de 2005.

8. Idem. Ibidem.
9. Idem. Ibidem. Um interessante estudo sobre a origem do modelo da ONU pode também ser encontrado 

nos seguintes endereços eletrônicos: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/
unpan004554.pdf> e <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan004555.pdf>



De forma resumida, entendemos que as diferenças mais significativas10 entre 
os dois modelos - já considerando, inclusive, as versões atuais (ONU 2001 e OCDE 
2003) - referem-se:

(I) à definição de estabelecimento permanente (art. 5°):
 
Considerando que nos termos do art. 7°, tanto do modelo da ONU como do 

modelo da OCDE, a renda é tributada no país em que se encontra o estabelecimento 
permanente, o objetivo do modelo da ONU foi ampliar as situações em que se 
considera existente um estabelecimento permanente em um determinado país, 
para que a renda ali produzida não seja tributada no país onde se encontra a sede 
da empresa tributada, mas sim no efetivo local onde ela foi produzida.

(II) aos lucros tributáveis no estabelecimento permanente (art. 7°): 

II.1 - Enquanto o modelo da OCDE prevê que somente o lucro que é atribuível ao 
estabelecimento permanente pode ser tributado no país onde esse estabelecimento 
está situado, o modelo da ONU prevê que outras rendas também podem ser 
atribuíveis a este estabelecimento permanente, tais como, nos termos do art. 
7, item 1, as decorrentes (i) de vendas feitas pela matriz (ou empresa coligada), 
no país onde se encontra o estabelecimento permanente, de produtos iguais ou 
semelhantes àqueles comercializados pelo estabelecimento permanente, ou (ii) 
do exercício, pela matriz (ou empresa coligada), de negócio igual ou semelhante 
ao exercido pelo estabelecimento permanente, no país onde este estabelecimento 
se encontra.

II.2 - Enquanto o modelo da OCDE prevê a possibilidade de dedução das despesas 
incorridas para a execução do negócio, o modelo da ONU, no art. 7°, item 3, veda que 
sejam feitas quaisquer deduções que se refiram a pagamento feito pelo estabelecimento 
permanente à sua matriz ou empresa coligada, a título de juros, royalties ou 
qualquer valor cobrado por prestação de serviços, a não ser que tais pagamentos 
se referiam especificamente a reembolso de despesas efetivamente incorridas. 
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10. Em que pese existirem outras diferenças entre os dois modelos, apenas apontamos com maior 
destaque as referidas no corpo do texto, pois acreditamos serem elas mais importantes ou mais 
interessantes. Mas, a título exemplificativo, é possível ainda encontrar, além das diferenças referidas 
no texto acima, as relativas (i) à tributação dos lucros atinentes às atividades de navegação marítima 
e aérea (art. 8° de ambos os modelos); (ii) às condições em que se faz (ou não) necessário o ajuste 
do lucro em função das regras de tranfer pricing, nos termos disciplinados pelo item 3 do art. 9°, o 
qual foi acrescido pelo modelo da ONU; (iii) ao ganho de capital, em alguns específicos, decorrente da 
alienação de ações (art. 13) e (iv) à tributação das outras receitas definidas no art. 21, onde o modelo 
da ONU garante também a possibilidade de pagamento do imposto para o país da origem das receitas 
não definidas anteriormente no tratado.



(III) à definição e à forma de tributação dos juros, dividendos e royalties 
(arts. 10, 11 e 12):

III.1 - Em relação aos dividendos e aos juros pagos, o modelo apresentado pela 
OCDE estabelece que o país credor do imposto é aquele onde está situada a empresa 
que receberá os dividendos ou os juros. Porém, ele apresenta a possibilidade de que 
haja um pagamento de imposto ao país remetente dos dividendos ou dos juros, 
desde que respeitado o teto máximo de taxação previsto nas alíneas a e b do item 
2 do art. 10 ou do item 2 do art. 11, respectivamente.

O modelo da ONU, por sua vez, em que pese ser bastante semelhante ao da 
OCDE, não coloca nenhum limite máximo de pagamento de imposto ao país de 
remessa dos dividendos ou dos juros, deixando com que esse critério seja fixado 
entre os países contratantes.

III.2 - Especificamente em relação aos royalties, as diferenças entre os dois modelos 
são bastante relevantes.

A primeira delas diz respeito ao país destinatário do imposto. Enquanto 
que no modelo apresentado pela OCDE o país credor do imposto é apenas aquele 
onde está situada a empresa que receberá os royalties, no modelo da ONU há 
a possibilidade de que haja um pagamento de imposto ao país remetente dos 
royalties, dentro de um limite a ser fixado entre os dois países, tal como se 
observa do item 2 do art. 12.

A outra diferença bastante relevante entre os dois modelos refere-se à 
definição do conceito de royalties, haja vista que o modelo da ONU, além de 
trazer a definição apontada pela OCDE, ainda considerou como royalties o uso 
ou o direito de uso de equipamentos industriais, comerciais ou científicos (ou 
seja, leasing).

Então, enquanto que no modelo da OCDE as receitas de leasing estão abrangidas 
pela norma do art. 7°, no modelo da ONU essas receitas são consideradas como 
royalties e, portanto, são reguladas pelo art. 12.

Pelas razões apontadas acima, além de algumas outras11, esse modelo 
sugerido pela ONU, como era de se esperar, passou a ser imediatamente utilizado 
nos acordos celebrados entre os países em desenvolvimento. Mas, não só entre 
eles. Isso porque, após aprofundado estudo feito pelo International Bureau of 
Fiscal Documentation, chegou-se à interessante conclusão que esse modelo da 
ONU tem sido cada vez mais utilizado também nas negociações entre os países 
desenvolvidos e os em desenvolvimento, o que demonstra a força e a importância 
que atualmente assumiu o modelo sugerido pela ONU12.
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11. Remetemo-nos à nota de rodapé anterior a esta.
12. KOSTERS, Bart. The United Nations... op. cit. p. 4-6.



III - A Troca de Informação entre os Países,  
o Sigilo Bancário e a Posição da Suíça

III.1 - Algumas considerações interessantes sobre a troca de informações

Aos olhos da ONU e da OCDE, tal como já brevemente destacamos acima, 
os tratados internacionais tributários têm também por especial objetivo evitar a 
evasão fiscal, razão pela qual, em ambos os modelos, há disposições expressas 
determinando que haja uma ampla cooperação entre os países, no sentido da troca 
das informações necessárias a se identificar os delitos fiscais cometidos pelos 
contribuintes dos países contratantes.

Essa diretriz encontra-se encartada no art. 26 dos dois modelos, sendo que o 
sugerido pela OCDE tem a seguinte e atual redação:

Article 26 - EXCHANGE OF INFORMATION
 
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information as is forseeably relevant for carrying out the provisions of this 
Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws 
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the 
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, 
insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The 
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
 
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State 
shall be treated as secret in the same manner as information obtained 
under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to 
persons or authorities (including courts and administrative bodies) 
concerned with the assessment or collection of, the enforcement or 
prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to 
the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such 
persons or authorities shall use the information only for such purposes. 
They may disclose the information in public court proceedings or in 
judicial decisions.
 
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so 
as to impose on a Contracting State the obligation:
 
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracting State;
 
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the 
normal course of the administration of that or of the other Contracting 
State;
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c) to supply information which would disclose any trade, business, 
industrial, commercial or professional secret or trade process, or 
information the disclosure of which would be contrary to public policy 
(ordre public).
 
4. If information is requested by a Contracting State in accordance 
with this Article, the other Contracting State shall use its information 
gathering measures to obtain the requested information, even though 
that other State may not need such information for its own tax purposes. 
The obligation contained in the preceding sentence is subject to the 
limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be 
construed to permit a Contracting State to decline to supply information 
solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit 
a Contracting State to decline to supply information solely because the 
information is held by a bank, other financial institution, nominee or 
person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates 
to ownership interests in a person.

Como se pode notar da leitura do artigo acima, e ao contrário do que constava 
da redação anterior ao modelo de 2000, o modelo sugerido pela OCDE já não 
restringe mais a troca de informações apenas aos tributos relacionados no tratado, 
mas sim a todo e qualquer tributo cobrado nos países contratantes.

Da mesma forma, também ampliou-se o campo de aplicação do artigo, pois 
a troca de informações não se restringe mais àquelas necessárias para a boa 
aplicação da convenção, mas também para a aplicação da legislação interna dos 
países contratantes, mesmo que, insistimos, o tributo a ser alcançado com aquela 
troca de informações não seja objeto do tratado.

Além disso, como se pode também perceber da leitura do item 5 do art. 26, 
a redação atual dispõe expressamente que o sigilo bancário não pode ser usado 
como fundamento para a negativa à colaboração administrativa. Por outro lado, 
dentre alguns outros fatores, os Estados contratantes não estão obrigados a fazer 
a troca de informações quando as informações trocadas revelarem um segredo 
comercial, industrial ou profissional ou mesmo um procedimento comercial.

É importante ainda destacar que, em abril de 2002, a OCDE tornou público um 
novo modelo de acordo especificamente sobre a troca de informações em matéria 
fiscal. Segundo esse novo modelo, que representou uma forte mudança na política 
de troca de informações até então adotada, essas são algumas das mais importantes 
mudanças em relação à forma como essa questão vinha sendo tratada:

1)  A responsabilidade de identificar a presença das razões necessárias para o 
pedido de troca das informações passa a ser do país requerente, o que evita 
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que o país requerido se negue a prestar as informações, sob o argumento de 
que não vê presentes as condições exigidas no tratado para a colaboração 
solicitada;

2)  A abolição do princípio da dupla incriminação, isto é, somente a noção de 
delito fiscal adotada pelo país requerente é que passa a ser considerada;

3)  E, como já destacamos acima, pela sua presença no art. 26 supracitado, a 
descaracterização do sigilo bancário como razão para a negativa da troca de 
informações.

Como se vê, todas as mudanças recentemente implementadas, no que se 
refere à colaboração administrativa, são no sentido de ampliar e de facilitar a sua 
aplicação, o que deixa bem nítida a importância dessa cláusula aos olhos da ONU 
e da OCDE.

Outrossim, adicionalmente à colaboração administrativa, já tradicionalmente 
existente, foi acrescido o artigo 27 ao modelo de 2003 da OCDE, abaixo citado (e 
em relação ao qual faremos comentários específicos mais adiante), que trata da 
assistência mútua entre os países para a recuperação dos créditos tributários que 
foram evadidos. Referido artigo tem a seguinte redação:

Article 27 - Assistance in the Collection of Taxes13

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the 
collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 
1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by 
mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term “revenue claim” as used in this Article means an amount 
owed in respect of taxes of every kind and description imposed on 
behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or 
local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to 
this Convention or any other instrument to which the Contracting States 
are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of 
collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the 

12

13. Há ainda, no modelo da OCDE, a seguinte nota de rodapé no referido artigo: “In some countries, 
national law, policy or administrative considerations may not allow or justify the type of assistance 
envisaged under this Article or may require that this type of assistance be restricted, e.g. to countries 
that have similar tax systems or tax administrations or as to the taxes covered. For that reason, 
the Article should only be included in the Convention where each State concludes that, based on 
the factors described in paragraph 1 of the Commentary on the Article, they can agree to provide 
assistance in the collection of taxes levied by the other State.”



laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, 
under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim 
shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted 
for purposes of collection by the competent authority of the other 
Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other 
State in accordance with the provisions of its laws applicable to the 
enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were 
a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of 
which that State may, under its law, take measures of conservancy with 
a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request 
of the competent authority of that State, be accepted for purposes of 
taking measures of conservancy by the competent authority of the other 
Contracting State. That other State shall take measures of conservancy 
in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its 
laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State 
even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is 
not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who 
has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue 
claim accepted by a contracting State for purposes of paragraph 3 or 
4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any 
priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by 
reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a 
Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that 
State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws 
of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of 
a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the 
courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting 
State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has 
collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned 
State, the relevant revenue claim ceases to be:

a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the 
first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and 
is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that 
State, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the 
first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, 
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take measures of conservancy with a view to ensure its collection the 
competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify 
the competent authority of the other State of that fact and, at the option 
of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or 
withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to 
impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre 
public);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all 
reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, 
available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden 
for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by 
the other Contracting State.

Como se vê, para a OCDE, a luta contra a evasão fiscal é uma das fortes e 
importantes características desses tratados internacionais.

A União Européia também tem caminhado no sentido de apoiar fortemente 
a luta contra a evasão fiscal por meio da troca de informações entre os países. 
Essa afirmação pode ser facilmente comprovada no Código de Conduta da União 
Européia, que convida os Estados Membros a cooperar plenamente com a luta 
contra a evasão e a fraude fiscal14.

Porém, apesar da importância mundial do combate à evasão fiscal, e da 
evidente importância da assistência administrativa entre os países para se alcançar 
esse objetivo, a Suíça vem reiteradamente se negando não só a acordar com os 
termos do art. 26, como também do art. 27, do modelo da OCDE. Quanto a essa 
nossa afirmação, é importante destacar, desde já - em que pese esse ser um dos 
temas que abordaremos destacadamente a seguir, que a Suíça nunca assinou um 
acordo internacional que contivesse a cláusula relativa ao art. 27, mas já o fez, em 
raros casos, em relação ao art. 26. Entretanto, mesmo nesses raros casos, a redação 
do artigo 26 não é a mesma que a acima citada, sugerida pela OCDE.

14

14. OBERSON, Xavier. Précis de Droit Fiscal International, op. cit., p. 248. A diferença entre os conceitos 
de evasão e de fraude fiscal, aos olhos suíços, será esclarecida mais adiante.



Mas, para que possamos entender as razões da Suíça15, é mister que, antes, 
façamos rápidas considerações sobre o direito ao sigilo bancário, pois esse é, sem 
dúvida, um dos principais fatores - se não o principal - que sustentam até hoje 
a posição da Confederação Helvécia quanto à sua reserva em relação à troca de 
informações ou à ajuda para a recuperação de créditos fiscais.

III.2 - O sigilo bancário

O direito ao sigilo bancário pode ser definido como aquele decorrente da 
obrigação de discrição dos agentes bancários em relação às movimentações 
financeiras de seus clientes ou de terceiros, das quais tenham tomado ciência em 
decorrência do exercício profissional16.

Percebe-se, pois, que o direito ao sigilo bancário, em que pese ser também 
indiretamente benéfico à instituição financeira, é um direito eminentemente do 
cliente, e não do banco.

Há quem sustente que, no Brasil, o direito ao sigilo bancário estaria 
assegurado no art. 5°, X e XII, da CF/88 e que, portanto, seria cláusula pétrea 
constitucional17. Há, por outro lado, aqueles que sustentam com ênfase que não 
há direito constitucional à inviolabilidade do sigilo bancário18.

Considerando que, como já destacamos no início, o nosso objetivo com esse 
artigo é mais informativo do que científico, não adentraremos nessa questão, 
até porque entendemos ser ela irrelevante para bom resultado desse trabalho. 
Passamos então agora a tecer rápidas considerações sobre o sigilo bancário 
na Suíça, sem também nos aprofundarmos em questões polêmicas, para não 
fugirmos do nosso objetivo.

15

15. Esclarecemos que escolhemos esse país como referência, não só pela sua posição dissonante em 
relação à matéria ora tratada, o que faz com que o exemplo da Suíça seja mais interessante do que os 
demais, mas também pela força e importância do sistema financeiro suíço no cenário mundial.

16. LANZ, Kathrin. Fiscalite de L’epargne: L’introduction de “Mesures Equivalentes” en Suisse. Disponível 
em <http://www.fontaneau.com/cfe755.htm> Acesso em 14 de junho de 2005.

17. A título de exemplo dos que advogam essa posição, podemos citar: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. 
Curso de Direito Tributário Brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.759-766 e FOLMANN, 
Melissa. Sigilo Bancário e Fiscal à Luz da LC 105/2001 e Decreto 3.724/2001. 2. ed. Curitiba: Juruá, 
2002, p. 95.

18. A título de exemplo dos que advogam essa posição, podemos citar: ROQUE, Maria José Oliveira Lima. 
Sigilo Bancário. Disponível em <http://www.aldemario.adv.br/sigilo.htm> Acesso em 9 de junho de 
2005; CASTRO, Aldemario Araujo. A Constitucionalidade da Transferência do Sigilo Bancário para o 
Fisco preconizada pela Lei Complementar n°105/2001. Disponível em <http://www.mundojuridico.
adv.br/html/artigos/documentos/texto010.htm> Acesso em 17 de junho de 2005 e LIMA, Josiberto 
Martins de. Quebra de Sigilos Bancário e Fiscal. Disponível em <http://www.aldemario.adv.br/sigijosi.
htm> Acesso em 17 de junho de 2005.



III.3 - A posição da Suíça em relação ao assunto ora apresentado

III.3.1 - O sigilo bancário na Suíça

Como é de conhecimento notório, o sistema financeiro suíço tem uma 
importância capital para a economia nacional. Apenas para que se tenha uma 
idéia, segundo as estatísticas19, os bancos e as seguradoras suíços são responsáveis 
por entre 10% e 13% do PIB nacional. Quase 6% da mão-de-obra é empregada no 
setor financeiro20. E, como é cediço, o sigilo bancário é um dos principais trunfos 
dos bancos helvécios.

O Embaixador suíço Jacques de Watteville, em palestra intitulada “The 
Protection of Privacy vs. the Prevention of Financial Crime”, dada na conferência 
sobre private banking, ocorrida em Londres em 18 de fevereiro de 200321, comentou 
- entre outros trechos a que faremos menção mais adiante - que a Suíça é tida como 
a líder mundial em private banking e que, de acordo com algumas estimativas, 
mais de um quarto de toda a riqueza mundial privada, que é gerenciada fora do 
país de residência do dono dos recursos, o é na Suíça; o que demonstra ainda mais 
a importância do sigilo bancário para a Confederação Helvécia, haja vista que, 
como já destacamos, esse é um forte fator de atração do capital estrangeiro.

É também interessante mencionar que o sigilo bancário na Suíça está protegido 
por lei e pode ser quebrado nos casos de fraude fiscal (escroquerie fiscale), mas não 
nos casos de evasão fiscal.

Para a legislação helvécia - e este também é, como veremos logo a seguir, um 
dos fatores que leva a este país a não aderir aos arts. 26 e 27 do modelo de acordo 
proposto pela OCDE - há uma diferença significativa entre os conceitos de evasão 
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19. Apesar dessas estatísticas não serem tão recentes, pois foram divulgadas em texto de 2002, cremos 
que elas podem nos dar uma boa impressão da força do sistema bancário suiço.

20. LANZ, Kathrin. Fiscalite de L’epargne... op. cit.
21. Disponível em <http://www.eda.admin.ch/sub_ecfin/g/home/docus/bank.ContentPar.0011.UpFile.tmp/

sp_030218_dwjbbaLond_e.pdf> Acesso em 15 de junho de 2005, p. 3.
22. Vejam, a título de exemplo, o que dispõe o art. 175 da Lei Federal sobre o Imposto Federal Direto (LIFD), 

de 14 de dezembro de 1990: 
Art. 175 Soustraction consommée
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas 
effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu 
de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu’un montant insuffisant, que ce 
soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient 
une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée, est puni d’une amende.
2 En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende 
peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que l’autorité fiscale en ait 
connaissance, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait.



e de fraude fiscal. Enquanto o primeiro é tido como uma infração administrativa e, 
portanto, punível pelas autoridades fiscais22, a fraude tributária é crime e punível 
pelas autoridades penais23.

Há escroquerie fiscale, para a legislação helvécia, quando o autor, por seu 
comportamento astucioso, subtrai dos poderes públicos um montante importante 
relativo a um tributo, a um subsídio ou a outra prestação, ou traz prejuízo, de 
alguma outra maneira, aos interesses pecuniários públicos24.

Então, duas são as condições essenciais para que se configure a fraude fiscal:

1)  Subtração, dos cofres públicos, de um montante importante. Apesar do 
conceito absolutamente impreciso de montante importante, a prática tem 
demonstrado que para que se considere como tal, para fins de solicitação de 
colaboração administrativa, é mister que o valor envolvido se apresente com 
mais de 6 dígitos25.

2)  A existência de comportamento astucioso - e destacamos que o silêncio também 
pode ser considerado como astucioso - que leve a erro as autoridades fiscais. 
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23. Vejam o que dispõe o art. 14, alínea 2, da Lei de Direito Penal Administrativo (DPA), de 22 de marco de 
1974, e o que dispõe, a título exemplificativo, o art. 186 da Lei Federal sobre o Imposto Federal Direto 
(LIFD): 
Art. 14 - I. Escroquerie en matière de prestations et de contributions
1 Celui qui aura astucieusement induit en erreur l’administration, une autre autorité ou un tiers 
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement 
confortés dans leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une 
concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une 
autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d’une concession, d’une autorisation ou 
d’un contingent, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. 
2 Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un 
montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter 
atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l’emprisonnement pour un an 
au plus ou l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs.
3 Si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dépourvues de 
caractère astucieux, un maximum de l’amende plus élevé, celui-ci est également applicable dans les 
cas prévus aux al. 1 et 2.
Art. 186
Usage de faux
1. Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art.175 à 177, fait usage 
de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, 
des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de 
tromper l’autorité fiscale, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende jusqu’à 30 000 francs.
2. La répression de la soustraction d’impôt demeure réservée.

24. OBERSON, Xavier. Précis de Droit Fiscal International, op. cit., p. 260.
25. Idem. Ibidem.



O Tribunal Federal suíço, levado a apreciar algumas questões semelhantes, 
chegou a afirmar que há a fraude fiscal, dentre outras situações, quando o 
contribuinte: (a) por meio de manobras fraudulentas, tenta criar uma visão falsa 
da realidade; (b) entrega às autoridades fiscais títulos falsos ou incompletos; ou 
(c) quando presta declarações falsas. Ainda para o Tribunal Federal Suíço, para 
que a indução em erro das autoridades fiscais seja considerada como astuciosa, 
deve ser impossível à vítima de verificar a veracidade das informações falsas, 
seja pelo fato de que a verificação demandaria um esforço excessivo, seja pelo 
fato de que, em razão das circunstâncias, não se deveria esperar da vítima uma 
verificação como essa26.

Então, voltando ao curso do nosso raciocínio, o sigilo bancário na Suíça não 
pode ser quebrado no caso de evasão fiscal (“simples” não pagamento do tributo), 
mas pode nos casos de fraude tributária. E esse, como já dissemos acima, é um fator 
importante para que possamos entender a forma com que a Confederação Helvécia 
vem tratando a questão dos arts. 26 e 27 do modelo de tratado da OCDE.

Mas, antes de passarmos ao item subseqüente, gostaríamos de destacar novo 
trecho da palestra do Embaixador Suíço Jacques de Watteville, por meio do qual a 
afirmação por nós feita acima resta claramente confirmada:

“A obrigação de discrição por parte dos bancos a favor de seus clientes, 
a qual está ancorada em uma séria de previsões legais suíças, nunca foi 
absoluta. A Suíça coopera efetivamente com outros países na luta contra 
o crime organizado, e a privacidade financeira pode ser desconsiderada 
em situações de assistência judicial para os casos de corrupção, lavagem 
de dinheiro e fraudes tributárias, entre outros - mas não de evasão fiscal.” 
(tradução e destaques nossos)27

III.3.2 - A Troca de Informações e a posição da Suíça

Como já dissemos, a Suíça fez uma reserva em relação aos arts. 26 e 27 
do modelo da OCDE. Dentre as razões que ela apresenta, podemos apontar três 
como sendo as principais: a) as informações a serem trocadas devem se referir 
especificamente aos tributos tratados na convenção, e não a todo e qualquer 
tributo cobrado em um dos países contratantes; b) os tratados internacionais 
tributários visam essencialmente evitar a dupla incidência de tributos e não a 
evitar a sonegação fiscal, pois esta, na visão helvécia, pode ser combatida por 
outros meios; e c) o sigilo bancário é considerado como segredo profissional e, 
portanto, não seria passível de ser quebrado para fins da troca de informações nem 
mesmo à luz do art. 26.

18

26. OBERSON, Xavier. Droit Fiscal Suisse. 2.ed. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 2002, p. 511.
27. The Protection of Privacy... op. cit. p. 4.



A fim de demonstrar que a Confederação Helvécia, via de regra, não é muito 
flexível quanto a essa questão, podemos destacar que a grande maioria dos 
tratados por ela celebrados sequer faz referência à troca de informações. Dentre 
outros vários, podemos citar os seguintes exemplos: Suíça/Áustria, Suíça/Albânia, 
Suíça/Argentina e Suíça/Equador.

Mas, é imperioso que mencionemos que a Suíça recentemente vem deixando 
de lado uma posição mais radical e celebrando alguns tratados, nos quais já há 
previsão da troca de informações. Dentre esses, podemos citar os celebrados com 
os E.U.A.28 e com a China. Porém, mesmo nestes tratados, a previsão da troca 
de informações é substancialmente diferente da forma sugerida pela ONU e 
pela OCDE.

Dentre outras, destacamos essas como as mais importantes diferenças:

1) Segundo o novo modelo da OCDE, as informações a serem trocadas são as 
necessárias para aplicar as disposições da convenção ou outras disposições 
previstas na legislação interna do país contratante. Segundo os acordos 
firmados pela Suíça, as informações a serem trocadas são apenas as necessárias 
para aplicar as disposições da convenção.

2) Segundo o modelo da OCDE, as informações a serem trocadas podem ter por 
objetivo alcançar não só os tributos previstos no acordo, mas qualquer outro 
tipo de tributo. Segundo os acordos firmados pela Suíça, as informações a 
serem trocadas só podem ter por objetivo alcançar os tributos previstos no 
acordo.

3) Segundo o modelo da OCDE, as informações podem ser solicitadas nos casos de 
evasão fiscal. Segundo os acordos firmados pela Suíça, a troca de informações 
só é possível nos casos de fraude tributária e delitos semelhantes.

4) Segundo o modelo da OCDE, o sigilo bancário não pode ser utilizado para 
a negativa da prestação das informações solicitadas. Segundo os acordos 
firmados pela Suíça, “il ne pourra pas être échangé des reseignements qui 
dévoileraint un secret commercial, d’affaires, industriel ou professionnel ou un 
procédé commercial”. Considerando que a Suíça sustenta que o sigilo bancário 
está inserido no sigilo profissional, o sigilo bancário continua estando 
protegido, mesmo nos convênios celebrados com a China e com os E.U.A.

A fim de reforçar que, para os suíços, o sigilo bancário está mesmo inserido 
no conceito de sigilo profissional, é mister destacar as seguintes palavras do 
Embaixador suíço Jacques de Watteville, em outro momento de sua palestra:

 
“Entre as várias características do centro financeiro suíço, uma das mais 
conhecidas fora do país é provavelmente a privacidade financeira. A 
proteção da esfera privada, a qual inclui aquela dos clientes dos bancos, 
é algo tradicionalmente considerado como de grande importância na 
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28. Já na sua versão atual, que foi a celebrada em 1996.



Suíça. Este segredo profissional - comparável ao aplicável aos advogados, por 
exemplo - está sujeito a regulamentações específicas e é protegido por 
previsões legais. Para alterar essas leis seria necessário a aprovação do 
Parlamento Suíço e muito provavelmente do povo suíço, por meio de 
referendo.” (tradução e destaques nossos)29

E mais adiante ele complementa, deixando ainda mais evidentes as razões 
suíças para não assinar o referido art. 26, que:

“Nós cooperamos ativamente com a luta contra a fraude tributária, 
provendo assistência judicial e desconsiderando o sigilo bancário. Para 
prevenir e combater a evasão tributária, o melhor modo, ao nosso ver, é 
operar um sistema que imponha tributos moderados, assegure utilização 
eficiente e apropriada dos recursos do governo, e use um método eficiente 
de arrecadação de tributos, que utilize o imposto retido na fonte sobre 
a renda, junto com a cooperação efetiva na luta contra o crime fiscal, 
incluindo a imposição de severas penalidades. Por outro lado, a Suíça 
não apóia a criação de um sistema de larga supervisão estatal sobre todas 
as transações financeiras levada a cabo por seus cidadãos. Nós achamos 
que o nosso sistema atual, que é baseado em nossas tradições liberais 
e democráticas, assegura um equilíbrio apropriado entre a proteção da 
esfera privada e a salvaguarda dos interesses do Estado. É claro que nós 
não reivindicamos que o nosso sistema é perfeito e que não pode ser 
melhorado. Mas, existe um sistema perfeito?
(...)
Em nossa visão, baseada em experiências passadas e presentes, o imposto 
retido na fonte é uma ferramenta para assegurar a tributação efetiva dos 
rendimentos financeiros [interest on savings], o que é pelo menos tão 
eficiente - se não mais - que a troca automática de informações. 
Primeiramente, a troca automática de informações até hoje não se mostrou 
ser tão eficiente na prática. Além disso, enquanto a troca automática de 
informações provê meramente informações, o imposto retido na fonte, na 
realidade, gera receitas.
(...)” (tradução nossa)30

Outra questão bastante interessante, também relacionada a essa questão do 
art. 26, refere-se ao atual art. 27 do Modelo da OCDE31, que prevê a ajuda mútua 
dos países contratantes para a recuperação dos créditos tributários.

A Suíça, ao contrário do que fez em relação ao art. 26, nunca, até hoje, 
celebrou qualquer tratado internacional que contivesse alguma cláusula nesse 
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29. The Protection of Privacy... op. cit. p. 3-4.
30. Idem. p. 10 e 12.
31. Cuja redação, já transcrita anteriormente, foi acrescida em 2002, passando a fazer parte do Modelo da 

OCDE de 2003.



sentido32, exigindo-a a colaborar para a recuperação de créditos tributários de 
outros países contratantes.

Em que pese a Confederação Helvécia sustentar fortemente que, apesar do 
seu rigoroso respeito ao sigilo bancário, isso não significa que ela está protegendo 
o terrorismo, o crime organizado ou qualquer outra forma de atividade criminal, 
especialmente pelo princípio do “conheça o seu cliente”, adotado na Suíça pelo 
sistema financeiro33, fato é que a Confederação Helvécia vem sofrendo cada vez 
mais pressões internacionais no sentido de uma mudança de comportamento e de 
uma maior flexibilização de suas regras de respeito ao sigilo bancário; pressões 
essas que, sem dúvida, intensificaram-se muito após os atentados terroristas de 11 
de setembro de 2001 e os demais que lhes seguiram.

Porém, tal como bem destacou o Embaixador Jacques de Watteville, após 
analisar pontualmente algumas questões importantes no contexto internacional, 
tais como a lavagem de dinheiro, o terrorismo, a corrupção e a sonegação fiscal, a 
Suíça mantém-se firme em suas convicções, pois, tal como já comentamos, ela está 
segura de que o seu comportamento não está favorecendo o exercício de qualquer 
atividade criminal.

Aliando essas razões ideológicas acima destacadas à (i) importância do 
sigilo bancário para as atividades financeiras helvécias, (ii) a importância dessas 
atividades financeiras para a economia do país e (iii) o fato de que uma alteração 
nas regras do sigilo bancário demandaria a aprovação direta do povo suíço (em 
função do regime de democracia semi-direta vigente no país), não acreditamos em 
uma mudança substancial de comportamento suíço num curto espaço de tempo.

IV - Conclusão

Considerando que o tema acima exposto é evidentemente apaixonante, o que 
naturalmente já nos levaria a querer tratar cada um dos pontos com a máxima 
profundidade possível, e que muitas das considerações expostas acima, se não 
tratadas com imparcialidade, necessitariam de um profundo esclarecimento de 
nossas opiniões pessoais, optamos por abordar o assunto de forma mais objetiva e 
pontual, para que pudéssemos, sem muito alongar este artigo, trazer a V.Sas. algumas 
questões interessantes e atuais sobre os tratados internacionais tributários.
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32. Além das várias pesquisas que fiz em diversos e recentes tratados internacionais celebrados pela Suíça, 
para poder certificar-me da afirmação supra, essa conclusão foi também alcançada por Xavier Oberson, 
conforme se observa da página 263 de sua obra, já citada, Précis de Droit Fiscal International.

33. WATTEVILLE, Jacques de. The Protection of Privacy... op. cit. p. 7.
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A negociação de empresas ou grupos econômicos é fenômeno cada dia mais 
freqüente, colocando em evidência não só os aspectos societários destas 
operações (cisão, fusão, aquisição, incorporação, transformação), como 

também aqueles relacionados à responsabilidade delas decorrentes.

Dentre o grande leque de responsabilidades que podem ser visualizadas, 
destaca-se, para o presente estudo, a tributária, mais precisamente sob o aspecto 
das multas fiscais de caráter eminentemente punitivo, decorrentes de lançamento 
de ofício realizado após a operação societária, nos casos previstos pelos artigos 
132 e 133 do Código Tributário Brasileiro.

Assim, embora se possa discutir acerca do caráter punitivo da multa 
moratória, esta não será objeto da presente abordagem. Da mesma forma, não será 
analisado o tratamento dispensado às multas lavradas anteriormente à ocorrência 
do fenômeno sucessório. Além disso, os presentes comentários não englobarão 
as hipóteses de aplicação de cada uma das hipóteses de sucessão previstas em 
nosso Código Tributário, nem, tão pouco, o conceito de fundo de comércio ou 
estabelecimento para fins de sucessão tributária.

Desta forma, sem pretender esgotar essa fascinante matéria, mas com 
a intenção de provocar o debate, tanto em vista da sua importância em nosso 
ordenamento jurídico, quanto considerando sua aplicabilidade prática na área 
de fusões e aquisições, seguem considerações que, a despeito de serem breves 
e pontuais, ganham contornos relevantes a depender dos negócios jurídicos de 
caráter sucessório aos quais se apliquem.

I.  Da Previsão Legal

A Constituição Federal - CF - estabelece os princípios norteadores do sistema 
tributário nacional e das garantias individuais a serem utilizados como base para a 
instituição e interpretação das normas jurídicas. Neste sentido, estabelece, em seu 
artigo 146, que cabe à Lei Complementar (dentre outras atribuições) estabelecer as 
normas gerais em matéria tributária. 

Fazendo às vezes de Lei Complementar (posto que assim recepcionado 
pela Constituição de 1988) o Código Tributário Nacional - CTN - (Lei 5.172/66) 
estabelece as seguintes regras gerais quanto à sucessão em matéria tributária1:

“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos 
tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
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1.  Sem olvidar da importância das demais hipóteses de sucessão previstas no CTN, o presente estudo se 
restringirá à análise dos dispositivos transcritos, dentro do escopo esclarecido anteriormente.



Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção 
de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva 
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu 
espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.” 
(destacamos)

“Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir 
de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, 
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, 
devidos até a data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, 
indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade 
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de 
alienação judicial:
(...)” 
(destacamos)

Da simples leitura dos dispositivos, é possível observar que neles não 
consta menção expressa à operação de cisão. Contudo, embora não mencionada 
expressamente, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente - com o 
qual compactuamos - é de que a cisão está sujeita às referidas regras de sucessão. 

Assim, para a presente análise, parte-se do pressuposto de que os dispositivos 
acima indicados aplicam-se:

(i) Às operações de cisão, fusão, incorporação e transformação de empresas; 
e
(ii) Às operações de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento.

Observa-se, também da análise da legislação, que no mesmo sentido das 
normas gerais do CTN citadas acima, existem outras previsões que, norteadas pelos 
referidos dispositivos (vale dizer, regras gerais em matéria tributária), prevêem, 
igualmente, a sucessão tributária.

Dentre estas disposições, e à guisa de exemplo, merecem destaque o artigo 
5º do Decreto-lei 1.598/77, os artigos 207 e 208 do Regulamento de Imposto de 
Renda - RIR (Decreto 3.000/99), aplicáveis ao Imposto de Renda - IR e, em âmbito 
estadual, a título exemplificativo, tratando da sucessão quanto ao ICMS do Estado 
de São Paulo, o artigo 12 (c/c artigo 11) do Regulamento de ICMS do Estado de 
São Paulo - RICMS/SP (Decreto 45.490/2000). Os demais tributos também devem 
seguir a mesma orientação do CTN.
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Numa análise preliminar destes dispositivos, é possível verificar que neles há 
referência à responsabilidade tributária em relação a tributos e a impostos. Não há, 
em tais dispositivos, menção a outros créditos de natureza tributária, o que poderia 
ser o caso das multas punitivas.

Embora se verifique a utilização destas duas terminologias, cabe observar 
que imposto é espécie do gênero tributo, de forma que a questão apresentada pode 
ser analisada com base na expressão mais genérica - tributo - que é justamente a 
utilizada pelo CTN. 

Acerca do fato de estar o imposto compreendido no conceito de tributo, 
confira-se o que esclarece Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário. 
12ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 36): 

“Sendo assim, podemos definir imposto como o tributo que tem por 
hipótese de incidência (confirmada pela base de cálculo) um fato alheio 
a qualquer atuação do Poder Público. Tal enunciado concerta bem com a 
definição que o Código Tributário Nacional nos oferece: ‘Art. 16. Imposto 
é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente 
de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte’.”  
(destacamos)

O tributo, por sua vez, tal qual definido pelo artigo 3º do CTN, não inclui, em 
si, as multas fiscais, possibilitando a formulação de entendimento no sentido de que 
a sucessão tributária estaria limitada apenas aos impostos, taxas e contribuições 
(acrescidos de juros, se cabível). Esta conclusão seria cristalina, não fosse o artigo 
129 do CTN, determinar que as disposições previstas na seção na qual se inserem 
os artigos 132 e 133 do referido Código também são aplicáveis aos “créditos 
tributários”. Confira-se:

“Art. 129 - O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos 
tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição 
à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos 
mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a 
referida data.”

Neste sentido, cabe observar que o conceito de crédito tributário é mais amplo 
que o de tributo. Segundo o artigo 139 do CTN, o crédito tributário decorre da 
obrigação principal, a qual, por sua vez, nos termos do §1º do artigo 113 do CTN, 
“surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente”.

Desta forma, a previsão contida no artigo 129 do CTN poderia eventualmente 
levar à conclusão de que há a possibilidade de inclusão da multa punitiva na 
sucessão tributária. Contudo, como bem esclarece Hugo de Brito Machado2 este 
dispositivo legal há de ser apreciado com atenção:
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“Na verdade a norma do art. 129 há de ter seu alcance definido em 
cada caso, em consonância com o dispositivo especificamente aplicável. 
Os elementos tópico e sistêmico devem ser sempre considerados pelo 
intérprete e aplicador da norma. Não apenas com relação ao conteúdo 
tributário, a saber se inclui ou não as penalidades, mas também com 
relação a aspectos temporais relacionados a sua constituição, vale dizer, 
à oficialização do conhecimento de sua existência.”

É esta necessidade de análise atenta que impulsiona o presente estudo.

Entretanto, antes de prosseguirmos, vale registrar que a disciplina apontada 
no Código Tributário Nacional, por estabelecer, nos termos da CF, as normas 
gerais em matéria de legislação tributária, é aplicável tanto aos tributos federais 
quanto aos estaduais e municipais. No mesmo sentido, quanto às contribuições 
previdenciárias, pode-se entender haver aplicação subsidiária do CTN, conforme 
bem ilustra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a 
seguir transcrita:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SEGURO DEACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI Nº 8.112/91 
E DECRETOS REGULAMENTARES (NOS 356/91, 612/92, 2.173/97 E 
3.048/99). DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, 
TIPICIDADE, ISONOMIA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
(...)

4. Já o princípio da capacidade contributiva (CF, art. 145, parágrafo 1º, 
“d”) diz respeito a uma espécie tributária específica, qual seja os impostos. 
Apesar de sua natureza tributária, a contribuição social não se sujeita 
ao mesmo s.istema jurídico dos impostos, das taxas e das contribuições 
de melhoria, pois se distingue destas espécies tributárias, exigindo às 
vezes uma regulamentação própria, mas com respaldo na constituição. e, 
conforme o texto constitucional (art. 149), a contribuição social sujeita-
se aos princípios da legalidade e da anterioridade (ressalvando, quanto a 
este último, a regra especial referente à contribuição de seguridade social 
- CF, art. 195, parágrafo 6º) e, inexistindo normas jurídicas específicas, às 
normas gerais de direito tributário. Destarte, impertinente a alegação de 
afronta ao princípio da capacidade contributiva.(...)”3 (destacamos)

Ademais, a este respeito, vale assinalar a existência de corrente doutrinária, 
da qual é adepto Paulo de Barros Carvalho4, segundo a qual as contribuições 
sociais têm natureza tributária. 
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Ainda quanto a estas contribuições, é possível observar a existência de regras 
específicas de sucessão (artigo 750 e 751 da Instrução Normativa 3, de 14 de julho 
de 2005) que, no esteio das determinações contidas no CTN, fazem menção apenas 
à sucessão em relação às contribuições, sem aludir expressamente - tal qual o CTN 
- às multas de caráter punitivo.

II.  Da Interpretação das Normas de Sucessão

A interpretação das normas de sucessão, no que diz respeito às multas 
punitivas, não encontrou, ainda, unanimidade na doutrina e jurisprudência.

Contudo, embora não exista tal unanimidade, debruçando-nos sobre a 
doutrina e a jurisprudência, pudemos catalogar a existência de três principais 
correntes que denotam a tendência de interpretação de tais normas, quais sejam: 

(i) Não transmissibilidade das multas punitivas; 

(ii) Transmissibilidade das multas punitivas lavradas antes de concluída a 
operação societária; e 

(iii) Transmissibilidade das multas punitivas, independentemente do momento 
em que tenham sido lavradas.

A primeira corrente citada - da não transmissibilidade da multa punitiva - é 
a mais tradicional e mais antiga. Segundo ela, o CTN dispõe acerca da sucessão 
apenas em relação aos tributos, nos quais, como dito anteriormente, não se incluem 
as penalidades (artigo 3º do CTN).

Entende-se ainda, segundo essa corrente, que são aplicáveis, às multas 
tributárias, os princípios de direito penal que repelem a transmissão de penalidades 
a terceiros que não a pessoa do próprio infrator (princípio da pessoalidade e 
individualização da pena).

Partidário desta corrente, Ives Gandra da Silva Martins5, ao comentar o artigo 
133 do CTN, afirma: “A extensão da responsabilidade está limitada aos tributos, pelo 
princípio da personalização da pena, conforme variadas decisões judiciais citadas”.

Além de encontrar amparo na doutrina, esta primeira corrente também foi, 
em diversas oportunidades, albergada pelos tribunais judiciais e administrativos. 
Neste sentido, confira-se, a título ilustrativo, decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal - STF:
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“MULTA FISCAL. SUCESSOR - O SUCESSOR, ADQUIRENTE DO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RESPONDE PELOS TRIBUTOS 
DEVIDOS PELO ANTECESSOR, NÃO PORÉM POR MULTAS PUNITIVAS, 
SOBRETUDO SE IMPOSTAS POSTERIORMENTE A AQUISIÇÃO 
- PRESCENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”6

Embora tenha encontrado adeptos na doutrina e na jurisprudência, a corrente 
da não transmissibilidade da multa punitiva vem cedendo espaço para a segunda 
corrente, qual seja, a da transmissibilidade das multas punitivas apenas quando 
lavradas antes da sucessão.

Esta corrente, por sua vez, mais recente e mais moderna, é mais razoável que 
as demais, posto que inclui na responsabilidade do sucessor as multas que tenham 
sido lavradas antes do fenômeno sucessório e que, portanto, eram conhecidas 
quando da sucessão, já integrando o próprio patrimônio do contribuinte, e 
configurando obrigação tributária lançada. Neste sentido, cabe verificar, ainda, que, 
em observância da melhor técnica contábil, tais multas devem estar aprovisionadas, 
ressalvadas as hipóteses em que se possa dispensar tal procedimento.

Como adepto desta corrente, é possível citar, por exemplo, Luiz Alberto Gurgel 
de Faria7, o qual, ao comentar o artigo 132 do CTN, esclarece que:

“Não se pode deixar de considerar a questão das multas. Apesar de 
controvérsias no âmbito doutrinário e jurisprudencial, vem se firmando, 
nos tempos atuais, a tese de que a responsabilidade dos sucessores 
se estende às multas, tendo em vista que estas já integram o passivo 
da empresa sucedida. (...) Caso estas venham a ser impostas após a 
sucessão, em decorrência de infração cometida pela sucedida, não se 
admite a extensão, pois, na hipótese, inexiste a justificativa da multa já 
integrar o passivo da empresa.
Necessário se faz renovar que o tema não é pacífico, elencando-se, até por 
tal motivo, decisões nos dois sentidos. Todavia, a posição mais moderna 
se inclina pela continuidade das multas (já aplicadas) por ocasião da 
sucessão de empresas.”

E, quanto ao já citado artigo 133 do CTN:

“Quanto às multas, há de se renovar o que já foi dito por ocasião dos 
comentários ao art. 132, no sentido de que vem se formando, nos tempos 
atuais, o entendimento de que a responsabilidade dos sucessores se 
estende às penalidades, tendo em vista que estas já integram o passivo 
da empresa sucedida. Caso a penalidade venha a ser imposta após a 
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sucessão, em decorrência de infração cometida pela sucedida, não se 
admite a extensão, pois, na hipótese, inexiste a justificativa da multa já 
integrar o passivo da empresa.”

No mesmo sentido, Rubens Gomes de Souza8 argumenta:

“(...) multa aplicada antes da ocorrência do fenômeno sucessório se 
incorpora, como um elemento passivo, ao patrimônio do contribuinte, 
podendo ser exigida do sucessor”

Além da doutrina, parcela relevante das decisões judiciais e administrativas 
mais recentes tem demonstrado clara inclinação à transmissibilidade das multas 
punitivas apenas se lavradas antes da sucessão. A título de ilustração, confira-se a 
seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EMPRESA INCORPORADORA. SUCESSÃO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUCESSOR. MULTA FISCAL 
(MORATÓRIA). APLICAÇÃO. ARTS. 132 E 133, DO CTN. PRECEDENTES.

1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão segundo o qual não 
se aplicam os arts. 132 e 133, do CTN, tendo em vista que multa não 
é tributo, e, mesmo que se admita que multa moratória seja ressalvada 
desta inteligência, o que vem sendo admitido pelo STJ, in casu trata-se 
de multa exclusivamente punitiva, uma vez que constitui sanção pela 
não apresentação do livro diário geral.
2. Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade 
integral tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa 
decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes 
da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do 
sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 
responsável. Portanto, é devida a multa, sem se fazer distinção se é de 
caráter moratório ou punitivo, visto ser ela imposição decorrente do não 
pagamento do tributo na época do vencimento.
3. Na expressão “créditos tributários” estão incluídas as multas 
moratórias.
4. A empresa, quando chamada na qualidade de sucessora tributária, 
é responsável pelo tributo declarado pela sucedida e não pago no 
vencimento, incluindo-se o valor da multa moratória.
5. Precedentes das 1ª e 2ª Turmas desta Corte Superior e do colendo STF.
6. Recurso provido.” 9 
(destacamos)
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Também a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, já 
mencionada anteriormente, conduz a tal entendimento:

“MULTA FISCAL. SUCESSOR - O SUCESSOR, ADQUIRENTE DO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RESPONDE PELOS TRIBUTOS 
DEVIDOS PELO ANTECESSOR, NÃO PORÉM POR MULTAS PUNITIVAS, 
SOBRETUDO SE IMPOSTAS POSTERIORMENTE A AQUISIÇÃO 
- PRESCENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” 10

No mesmo sentido, veja-se decisão proferida pelo Conselho de Contribuintes 
Federal:

“SUCESSÃO. - RESPONSABILIDADE. - MULTA DE LANÇAMENTO “EX 
OFFICIO”. - “Ex vi” do disposto no artigo 132 do Código Tributário 
Nacional - CTN, a responsabilidade da sucessora se limita aos tributos 
devidos pela sucedida. No entanto, quando a multa de lançamento de 
ofício tiver sido aplicada em data anterior à prática do ato sucessório, 
a sucessora assume, integralmente, o débito de natureza tributária, 
traduzido como passivo da sociedade sucedida. (...)”11

Por fim, embora a doutrina e a jurisprudência majoritárias se demonstrem 
adeptas às correntes acima, cumpre citar a terceira corrente, que considera como 
regra a sucessão integral e que, por exemplo, tem como adepto Zelmo Denari12, o 
qual defende que:

“(...) em se tratando de sanções tributárias propriamente ditas, ou seja, 
de multas fiscais, a transmissibilidade é a regra.
(...)
Tenha-se, portanto, em definitivo, que o sucessor responde solidariamente 
pelas infrações fiscais cometidas pelo antecessor, sendo irrelevante, para 
efeito de fixação de responsabilidade, a data do provimento administrativo. 
Não importa que a penalidade pecuniária tenha sido aplicada antes ou 
depois da sucessão.”

Da análise da jurisprudência13, não se identifica a existência de decisões do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que tenham dado 
guarida a esta terceira corrente. De outro modo, existe ao menos um possível 
precedente de adoção desta corrente pelo Conselho de Contribuintes Federal.  
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Confira-se:
 
“COFINS. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
SUCESSORA. A exegese do art. 132 do CTN deve ser alcançada por meio 
da interpretação sistemática com o art. 129 deste diploma legal, de tal 
sorte que o disciplinamento constante na Seção II - Responsabilidade dos 
Sucessores - diz respeito a “créditos tributários”, incluindo-se as multas, 
sejam elas moratórias ou punitivas, e, ainda, aplicando-se por igual aos 
créditos tributários já constituídos, bem assim àqueles constituídos após 
o evento da sucessão. Recurso de ofício provido.”14

Esta decisão, entretanto, é isolada, não refletindo o entendimento majoritário 
atual do Conselho de Contribuintes, o que pode denotar a existência de elementos 
específicos, no caso concreto julgado, que pudessem ter motivado um entendimento 
dissonante dos demais emitidos pelo referido Conselho. Um potencial fundamento 
para a sucessão integral poderia ser, por exemplo, a tentativa de utilização de 
mudanças societárias com o intuito de elidir penalidades fiscais. Este tipo de 
operação já foi rechaçado, em oportunidades anteriores, pelo Conselho de 
Contribuintes, senão vejamos a seguinte decisão:

“COFINS. MULTA - RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. Responde 
o sucessor pela multa de natureza fiscal. O direito dos contribuintes 
às mudanças societárias não pode servir de instrumento à liberação de 
quaisquer ônus fiscais (inclusive penalidades), ainda mais quando a 
incorporadora conhecia perfeitamente o passivo da incorporada. (...). 
Recurso negado”15

Nestes casos, a operação acabaria configurando espécie de simulação, sendo, 
portanto, eivada de nulidade, nos estritos termos do artigo 167 do Código Civil. 
Assim, a suposta “sucessão” seria, na realidade, a atribuição da responsabilidade 
àquele que pretendeu apenas dela se furtar com a referida operação. 

III.  Das Conclusões

Diante do exposto, podem ser identificadas três principais correntes 
doutrinárias e jurisprudenciais acerca da sucessão tributária no que tange às 
multas punitivas, quais sejam: (i) não transmissibilidade; (ii) transmissibilidade, 
se lavrada antes da sucessão; e (iii) transmissibilidade integral, ainda que lavrada 
após a sucessão. Da análise destas três correntes, parece mais razoável a segunda, 
que permite a transmissibilidade das multas que tenham sido lavradas antes do 
evento sucessório.
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De outro modo, parece ser aplicável a sucessão integral quando restar 
demonstrada a existência de simulação, vício que fulmina o negócio jurídico 
com nulidade. Neste caso, tratar-se-ia, na realidade, de uma falsa hipótese 
de sucessão.

Embora seja este um entendimento possível, decorrente de uma análise 
eminentemente jurisprudencial, trata-se de conclusão hipotética. Ressalta-se que a 
questão da sucessão deve ser analisada sempre considerando as peculiaridades de 
cada situação concreta.
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Propósitos e Resumo 

No que interessa ao presente trabalho, a justificá-lo, tem-se que consórcio 
de sociedades, por se revelar instrumento jurídico adequado à conjugação 
de recursos financeiros, operacionais e profissionais de empresas, voltado 

à consecução de empreendimentos na área de exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural, tem sido comumente adotado pelas empresas, 
associadas em parceria, nas licitações promovidas pela Agência Nacional de 
Petróleo para a concessão de áreas para aquelas atividades, refletindo uma prática 
internacional da indústria do petróleo.

Todavia, o consórcio, embora figura de larga utilização operacional e muito 
rica do ponto de vista jurídico, ainda se mantém, pelo menos, entre nós, sujeito a 
diversas questões, especialmente fiscais, não bem respondidas.

Este trabalho, ainda que singelamente, faz uma incursão sobre aspectos 
importantes do consórcio na indústria do petróleo e gás natural - segmento up 
stream - abrangendo as suas naturezas operacional e jurídica, o seu disciplinamento 
legal e tratamento tributário, dispondo, quanto a este último, sobre várias posições 
do fisco.

Outrossim, ressalta a imperiosa necessidade de harmonização de documentos 
já consagrados internacionalmente na área de up stream de petróleo e gás natural, 
tal como o JOA, às idiossincrasias do regime estabelecido pela legislação nacional 
ao consórcio, tarefa esta que ainda está por ser feita, sob pena de poderem 
exsurgir muitos inconvenientes para as empresas associadas, especialmente no 
campo tributário.

Introdução

No imenso e nervoso campo da atuação da indústria do petróleo e gás 
natural, em especial no segmento up stream, posto que qualificado por boa dose 
de álea (alto grau de risco econômico), são fatores presentes, exacerbados, intensa 
necessidade de aplicação de capitais de risco e extrema desenvoltura técnica.

Este é, conforme mostra a prática, um ambiente propício à constituição e 
desenvolvimento de consórcios, assim entendidos associações operacionais 
constituídas entre empresas, normalmente não pertencentes a um mesmo grupo 
societário, voltadas para a consecução ou exploração de determinado e finito 
empreendimento. Tanto assim que, cuidando da licitação para as concessões para 
a exploração e produção de petróleo e gás natural, a própria “Lei do Petróleo” (Lei 
nº 9.478, de 06.08.1997) prevê o consórcio como entidade passível de receber a 
outorga de concessão. Veja-se o inciso V, do art. 38:
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“V - outorga de concessão ao consórcio vencedor da licitação 
condicionada ao registro do instrumento constitutivo do consórcio, na 
forma do disposto no parágrafo único do art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976”

A Gênese do Consórcio 

A realização de grandes empreendimentos econômicos de execução ou 
exploração determinados, exigentes em alto grau de aptidões profissionais 
e/ou empresariais, e de vultosas aplicações de recursos operacionais e/ou 
financeiros, constitui-se no principal fator determinante do surgimento dos 
consórcios, forma de associação empresarial destinada à consecução de grandes 
e determinadas empreitadas.

Com a plenitude que o caracteriza, o advogado Modesto Carvalhosa, in 
“Comentários à Lei de Sociedades Anônimas”, 4º volume, Tomo II - Editora Saraiva; 
2ª edição, 2003 -, comenta à pg. 399:

“A complexidade e magnitude, em muitos casos, das obras, serviços e 
concessões demandadas pelo Poder Público requerem a junção de recursos 
e aptidões de mais de uma empresa. Daí a relevância dos consórcios no 
âmbito das licitações promovidas por esse órgão. Essa mesma complexidade 
e magnitude também ocorre muitas vezes no setor privado, que, por isso, 
adota o certame concorrencial para a respectiva contratação”.

Então, foi a necessidade fática de conjugação de recursos para a consecução 
de empreitada empresarial, normalmente de grande porte, que deu causa ao 
consórcio, depois devidamente definido e regulado por lei. 

A Natureza do Consórcio

Uma característica fundamental do consórcio é a existência de firme 
vontade operacional por parte dos parceiros - os consorciados -, mas nenhuma 
vontade societária.

Ou seja, conscientes da impropriedade ou impossibilidade de uma atuação 
de forma individualizada para a realização de determinado empreendimento 
econômico, duas ou mais empresas querem - e assim contratam - conjugar os seus 
esforços e recursos para a realização da determinada empreitada (por exemplo, 
construção de uma grande barragem hidrelétrica) ou exploração econômica 
finita (por exemplo, exploração e explotação de poços de petróleo), todavia, sem 
quererem em manter-se como sócias em caráter permanente e geral, faltando-a 
elas o que se usa chamar de affectio societatis para constituírem-se em sociedade. 
Formam uma pura joint venture, não uma sociedade.
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E não só isso: querem cada qual responder tão-só pela sua parte na execução 
do objeto do consórcio - embora, alguns contratantes de consórcio exijam no 
contrato de execução o estabelecimento de responsabilidade solidária entre os 
consorciados - e auferir e apurar de forma apartada os seus resultados econômicos 
na atuação em comum.

Destarte, o consórcio revela-se como uma forma contratual de associação 
operacional determinada e finita, propiciada legalmente às empresas de 
quaisquer espécies (sociedades anônimas e limitadas), todavia, sem adquirir 
personalidade jurídica.

De transcrever-se a definição dada por Modesto Carvalhosa 
(ob. citada, pg. 386):

“Conceito - Constitui o consórcio uma comunhão de interesses e de 
atividades que atende a específicos objetivos empresariais, que se originam 
nas sociedades consorciadas e delas se destacam. Estas procuram um 
fim comum específico, que é retirado dos fins gerais de cada uma delas. 
O consórcio forma-se para agregar meios para a consecução de um fim 
próprio (consórcio operacional) ou para habilitar as consorciadas - com 
a soma de seus recursos e aptidões - a contratarem com terceiros serviços 
e obras (consórcio instrumental). O consórcio decorre de um contrato 
plurilateral firmado entre duas ou mais sociedades com atividades 
afins e complementares, visando a agregar meios capazes de levá-las a 
desenvolver atividades, pesquisas (consórcio operacional), ou capacitá-
las a contratar com terceiros a execução de determinados serviços, obras, 
ou concessões (consórcio instrumental). Trata-se de uma comunhão de 
interesses que não poderiam ser alcançados na esfera individual de cada 
empresa, e que, por isso, demanda a agregação de recursos e de aptidões 
para conseguir um determinado objetivo, de natureza operacional ou 
instrumental. Será operacional o objetivo quando a congregação visar 
ao exercício de específica atividade empresarial, que será desenvolvida 
no âmbito das sociedades consorciadas. Será instrumental quando o 
objetivo do consórcio for o de contratar, com terceiros, obras, serviços 
e concessões”.

O Disciplinamento Legal

No Brasil, a anterior Lei das Sociedades Anônimas (S/A), o Decreto-lei nº 
2.627, de 26.09.1940, nada dispunha a respeito, sendo o consórcio objeto de 
normas esparsas por diversas legislações.

Com roupagem de figura jurídica típica, o disciplinamento legal de consórcio 
veio com a Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (chamada, à época, de nova Lei das S.A), 
nos arts. 278 e 279.
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Apenas dois artigos de lei, mas que bem dispõem sobre a natureza legal 
do consórcio, suas diretrizes, condições essenciais e efeitos. Um desenho legal 
suficiente para a figura jurídica, com a virtude de não engessar e restringir o seu 
uso por excesso de disciplinamento. Uma virtude rara em nossos dias.

Constituição - condições 

O art. 278, caput, estabelece que podem formar consórcio qualquer espécie de 
sociedade, independentemente de se comporem ou não sob controle comum, desde 
que constituído para a execução de um empreendimento específico.

Veja-se a redação do dispositivo:

“Art. 278 - As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo 
controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado 
empreendimento, observado o disposto neste capítulo”.

A condição - “para executar determinado empreendimento” - tem dado 
causa a algumas divagações e discussões quanto à sua abrangência, em especial 
quando a ela se quer dar um alcance geral (por exemplo: consórcio para explorar 
a distribuição de combustível no Sudeste).

Em nossa maneira de ver, para que não se enverede pelo campo das sociedades 
- onde há, ai sim, o ânimo de exploração permanente e geral de uma atividade 
- de concluir-se que uma abrangência operacionalmente ilimitada não condiz 
com a vontade das partes num consórcio; logo, o empreendimento determinado, 
estabelecido com condição no artigo 278, só pode ser entendido como uma 
empreitada certa e limitada.

Do ponto de vista fiscal, o entendimento dominante é igual a este que 
expusemos. Veja-se, em Regulamento do IR (atualizado até 21.07.2004), organizado 
por Alberto Tebechrani e outros - Resenha, a nota 521 ao art. 146, do RIR/99:

“Ac. 1º CC 101.-86.540/94, 186.541/94 - DO 13/5/96 - CONSÓRCIO - 
NATUREZA E OBJETO - Por consórcio se denomina a sociedade não 
personificada, cujo objeto é a execução de determinado e específico 
empreendimento. Inocorrendo a unicidade do empreendimento, como 
também constatada que o contrato é por prazo indeterminado, o acordo 
firmado entre as sociedades não pode ser reconhecido como de natureza 
consorcial. Trata-se, na essência, de sociedade de fato”.

A questão vale ser posta em função dos efeitos fiscais, muito distintos, que 
são estabelecidos pela legislação para uma sociedade em confronto com aqueles 
que cabem para um consórcio.
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No up stream, contudo, ordinariamente não cabe a discussão, pois de fato e 
de direito os consórcios são constituídos para a execução de um empreendimento 
determinado e finito (por exemplo: exploração e produção de petróleo na área x 
da Bacia de Campos, no prazo da concessão).

Natureza jurídica

O parágrafo 1º, do art. 278, estipula, primeiro, que o consórcio não possui 
personalidade jurídica - não se constitui sociedade - e, segundo, reconhece a 
independência jurídica das partes, as consorciadas, estabelecendo que cada uma 
só responde por suas próprias obrigações, observados as condições do contrato 
de consórcio.

A redação desse parágrafo 1º é a seguinte:

“§ 1º - O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas 
somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, 
respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de 
solidariedade”.

Aqui cabe ressaltar o aspecto da responsabilidade solidária entre as 
consorciadas, que, como regra e em conseqüência da individualidade jurídica das 
partes, não se presume.

Para estar presente, a responsabilidade solidária há que ser expressamente 
estabelecida e, como já o dissemos mais acima, tal espécie de responsabilidade é 
usualmente exigida das consorciadas pela ANP concedente.

Normas programáticas

O art. 279 cuida dos aspectos programáticos do consórcio, dispondo desde a 
sua constituição por via de contrato expresso, especificando as cláusulas mínimas 
normativas que deve prever e finaliza com a formalidade cartorária exigida para 
o seu “nascimento” jurídico.

“Art. 279 - O consórcio será constituído mediante contrato aprovado 
pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens 
do ativo permanente, do qual constarão:
I - a designação do consórcio, se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidades de cada sociedade 
consorciada, e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilhas de resultado;
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VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, 
representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se 
houver;
VII - formas de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o 
número de votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se 
houver.
Parágrafo único - O contrato de consórcio e suas alterações serão 
arquivados no registro do comércio do lugar de sua sede, devendo a 
certidão do arquivamento ser publicada”.

Esse dispositivo trata dos aspectos orgânicos do consórcio que, todavia, 
extravasam o plano dos interesses exclusivos dos consorciados, posto que 
interessam em muito - têm reflexos importantes - aos terceiros contratantes, ao 
fisco, ANP (tanto que a certidão de arquivamento dos atos contratuais do consórcio 
deve ser publicada - parágrafo único, do art. 279).

Afinal, o consórcio não é apenas uma massa condominial de recursos e 
interesses. Tem, esse condomínio, características legais próprias, pois, embora 
não seja dotado de personalidade jurídica, “... tem, porém”, do dizer de Modesto 
Carvalhosa (Ob. já citada pg. 385) “personalidade judicial e negocial, que se expressa 
pela existência de uma representação e de uma administração, com capacidade 
negocial e processual, ativa e passiva. A representação decorre de mandato das 
sociedades.  Temos assim que o consórcio estabelece um contrato organizativo 
de atividades e recursos que, embora sem personalidade jurídica formal, tem 
personalidade jurídico-processual e contratual”.

Dessa forma, aquele que contrata com um consórcio, gerando direitos e 
obrigações para si perante os consorciados, deve observar previamente se a entidade 
atende aos requisitos legais que lhe dão conteúdo jurídico, seja certificando-se de 
que houve aprovação para a sua constituição pelos órgãos societários próprios das 
consorciadas (conforme o caso: assembléia geral de acionistas/sócios; conselho de 
administração; diretoria), seja tendo em mãos os atos do contrato do consórcio e as 
certidões publicadas de arquivamento desses atos no registro de comércio.

Disciplinamento Orgânico-Operacional

Na prática, na indústria do petróleo não é incomum se dar ao contrato 
de consórcio, pelo menos operacionalmente, uma atenção meramente formal, 
secundária, deixando-se a minuciosa discriminação da operação, do joint venture, 
para documentos outros, adicionais, já delineados internacionalmente pela praxe 
do setor, tais como o Joint Operating Agreement (JOA), o Accounting Procedure, o 
Joint Bidding Agreement (JBA).
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Tais documentos são, de fato, capitais para o disciplinamento operacional 
do empreendimento comum, mas, em realidade, pelo menos em termos nacionais, 
devem ser vistos e tratados como anexos do contrato de consórcio, pois cuidam da 
administração do consórcio, contabilização de suas operações, estabelecimento de 
obrigações e direitos das partes (incisos I a VIII, do art. 279, da Lei nº 6.404/76), 
razão pela qual não devem discrepar do estabelecido no contrato básico de 
consórcio, cabendo com este harmonizarem-se plenamente.

Especialmente no Brasil, posto que qualificado por extrema onerosidade 
da carga fiscal, não se pode deixar de lado os aspectos tributários presentes na 
operação comum que, em regra, cabe a cada consorciado cumprir de per si, já que 
o consórcio, como não tem personalidade jurídica, a rigor não tem personalidade 
tributária. Então, que bens de ativo permanente são deste ou daquele consorciado 
(ou detidos em condomínio), para bem se determinar a titularidade de possíveis 
créditos de ICMS, apropriação de depreciação? Que parcela do IR de Fonte das 
aplicações financeiras feitas com saldos de caixa do consórcio cabe a este ou 
aquele consorciado? Que parcela do resultado do consórcio deve ser apropriada 
por esta ou aquela consorciada para fins de incidência do IR de Pessoa Jurídica 
e Contribuição Social sobre o Lucro? A quem caberá o ônus e os custos da 
desmobilização? Quem fornecerá os recursos humanos para esta e aquela atuação 
e quais profissionais serão contratados pelo próprio consórcio?

Conclusão para este capítulo

Não se está aqui propugnando pela total incorporação daqueles documentos 
adicionais (JOA etc) ao contrato de consórcio, mas, sim, que sejam harmônicos 
com o contrato de consórcio, e tratados como (importantes) anexos do contrato, 
cabendo o disclosure para terceiros na extensão e maneira cabíveis/convenientes.

A extensão em que o contrato de consórcio deve receber normas dos ajustes 
adicionais e das regras que devem ser mantidas nestes ou no contrato, depende de 
análise e ponderação caso a caso. Mas, parece-nos inquestionável que as regras 
que tenham efeito perante terceiros (a ANP e o fisco, em especial) devem de alguma 
forma constar do próprio corpo contrato de consórcio.

O Consórcio com Participação de Consorciada Estrangeira 

A participação em consórcio de empresa do exterior, via uma sociedade 
subsidiária sua local - que é uma empresa nacional - não oferece maiores 
problemas, pois caberá todo o tratamento legal e fiscal previsto pela legislação 
para as empresas nacionais, que serão as consorciadas.

40



Registre-se, empresa nacional, conforme o art. 1.126, do novo Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10.01.2002), é “... a sociedade organizada de conformidade 
com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração”. Como se observa, 
pouco importa a origem do capital para qualificar a nacionalidade da empresa. O que 
importa é a legislação de regência e o local da sede-administração. 

Sabiamente, a própria Lei Petróleo (Lei nº 9.478, de 06.08.1997, ao dispor 
sobre a admissão de empresa estrangeira em licitação para a outorga de contratos 
de concessão na área de petróleo e gás natural, já prevê o compromisso de, 
caso vencedora a empresa estrangeira por si própria ou em consórcio, constituir 
empresa brasileira, sendo, esta constituição, requisito essencial para a assinatura 
do contrato de concessão (art. 39 e parágrafo único).

Com isto, no plano nacional mantém-se a normalidade institucional e fiscal 
para a empresa estrangeira (via a sua subsidiária local) que atuará no País na 
exploração ou produção de petróleo ou gás natural.

Tratamento Fiscal 

Inscrições

Já o dissemos que o consórcio não tem personalidade jurídica e, como tal, 
também não personalidade tributária.

Nem por isso deixa de requerer inscrições cadastrais no âmbito fiscal, seja 
para fins de controles da fiscalização, seja porque a prática tem determinado 
alguma autonomia fiscal para a entidade.

Assim é que o consórcio deve possuir CNPJ próprio, conforme estabelecido no 
art. 215, do Regulamento do IR/99. 

Deste modo, pelo CNPJ do consórcio pode haver a retenção e recolhimento do 
IR de Fonte pela própria entidade (exemplo: IR de Fonte de folha de salário) (a); o IR 
de Fonte retido das aplicações financeiras feitas com as disponibilidades de caixa 
do consórcio, e por este mesmo efetuadas com o seu CNPJ, é partilhável entre os 
consorciados na proporção da participação de cada um no empreendimento (b).

Veja-se em (ob. já citada, organizada por Alberto Tebechrani e outros), a nota 
520 ao art. 146 e nota 2098 ao art. 773, ambos artigos do RIR/99:

(a) Solução de consulta 9ª RF 18/01 
Consórcio de empresas - imposto retido na fonte - Fonte pagadora dos 
rendimentos sujeitos ao IR-Fonte, pagos na atividade consorcial, são 
as empresas consorciadas na forma da Lei das Sociedades Anônimas, 
responsáveis pelas obrigações tributárias proporcionalmente à participação 
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de cada uma no empreendimento, mas a retenção e o recolhimento do 
imposto, bem como os deveres instrumentais correspondentes, por elas 
devidos, poderão ser efetuados em nome e CNPJ do consórcio.

(b) Solução de consulta 9ª RF 231/02 
Consórcio - Os rendimentos de aplicação finaceira efetuada pelo 
consórcio, bem como o correspondente imposto retido na fonte, quando 
compensável, pertencem à consorciada na proporção participativa. 

Também, a exemplo da União, alguns Estados e Municípios requerem ou 
admitem a inscrição de consórcio em seus cadastros fiscais, para fins de controles 
e até do exercício de alguma atividade fiscal.

Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, o Decreto nº 26.064, de 15.03.2000, 
determina a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro 
(CADERJ) de consórcio formado para atividade de exploração e produção de 
petróleo e gás natural em território fluminense.

Nesse caso, o próprio consórcio, pela sua empresa líder, poderá registrar as 
operações em livros próprios e apurar e recolher o ICMS.

Cumprimento das Obrigações Tributárias

Mas, o fato é que, face à inexistência de personalidade jurídica do consórcio, 
como regra, o cumprimento das obrigações tributárias deve ser feito pelas próprias 
consorciadas, exceto se houver autorização expressa em contrário.

Veja em Regulamento de IR (ob. já citada), a nota nº 520 ao art. 146, do RIR/99, 
com a seguinte Solução de Consulta 6ª RF nº 219/01 (Decisão 2ª RF 15/00):

“Consórcio de empresas - No caso de consórcios constituídos para o 
fornecimento de bens e serviços, inclusive a execução de obras e serviços de 
engenharia, deverão ser observadas as seguintes normas: 1) Os consórcios 
não estão sujeitos à apresentação da DIPJ, como também da DCTF e 
da Dirf; 2) Cabe a cada uma das empresas participantes do consórcio 
apropriar individualmente suas receitas e despesas, proporcionalmente à 
sua participação percentual no rateio do empreendimento, e computá-la 
na determinação do lucro real, presumido ou arbitrado, nas respectivas 
DIPJ, observado o regime tributário a que estão sujeitas no ano-calendário 
correspondente; 3) Da mesma forma, cabe a cada empresa consorciada, 
por ocasião da apresentação de suas respectivas DCTF trimestrais, 
incluir, nestas, as informações relativas aos tributos e contribuições 
que se refere o art. 4º da IN SRF 126/98, pertinentes aos resultados 
auferidos, no trimestre, na proporção da participação de cada um no 
empreendimento objetivo do consórcio; 4) Cabe também a cada empresa 
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consorciada incluir nas suas respectivas Dirf, como pessoas jurídica, as 
retenções efetuadas e recolhidas, vinculadas ao empreendimento, sem 
prejuízo da entrega, aos respectivos beneficiários, dos Comprovantes 
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte; 
5) O imposto de renda e as contribuições: CSLL, PIS/Pasep e Cofins, 
inclusive as retenções na fonte, serão recolhidos individualmente, pelas 
participantes, observada a participação de empresa consorciada no 
empreendimento, com a utilização, no campo do Darf, do CNPJ destas 
empresas; 6) No caso de retenções na fonte, de que trata o art. 13 da IN 
SRF/STN/SFC 23/01, o valor retido na fonte sobre rendimentos auferidos 
individualmente pelas consorciadas, nas operações do consórcio, será 
compensado com o imposto e contribuições de mesma espécie, devidos 
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção 
(Sol. 6ª RF 219/01). No mesmo sentido, v. Dec. 2ª RF 15/00”. 

Sobreleva aqui destacar em ênfase que, para fins do IR de Pessoa Jurídica e 
Contribuição Social sobre o Lucro, cada consorciada deve fazer a apropriação, no 
seu próprio resultado fiscal, do resultado que lhe tocar no consórcio, pelo que cabe 
destacar que a escrituração contábil do consórcio, mesmo sendo feita em livros 
apartados, deve atender à prática contábil nacional e às normas da legislação 
fiscal. Isso impõem que o Accounting Procedure seja produzido com cuidado, de 
forma a harmonizar as normas e critérios internacionais da atividade às normas 
da legislação fiscal brasileira. Ver em Regulamento de IR (ob. já citada) a nota 521, 
ao art. 146, do RIR/99: 

- CONSÓRCIO DE EMPRESAS (EX. 91/3) - Os consórcios de empresas 
constituídas e reunidas com o fim de associar o respectivo capital sócia, 
a experiência e o trabalho visando a consecução de objetivos comuns, 
não são dotados de personalidade jurídica própria distinta das pessoas 
jurídicas que o compõem, embora que com elas não se confundam, 
devendo cada uma das consorciadas apropriar individualmente as suas 
receitas e custos, bem como apresentar a sua declaração de rendimentos 
(Ac. 1º CC 103-20.379/00 - DO 27/09/00).

Oportuna, ainda, a transcrição da Solução de Consulta da 7ª RF 207/01 e 
158/00 e, em cautela, da Decisão 8ª RF 158/00 e Decisão 8ª RF 171/001 - em 
Regulamento do IR (ob. já citada) a nota 520 ao art. 146, do RIR/99:

“Consórcio de empresas (autonomia e emissão de notas fiscais) - O 
consórcio constituído nos termos dos art. 278 e 279 da Lei das S.A. 
não possui personalidade jurídica própria, mantendo-se a autonomia 
jurídico-tributária de cada uma das consorciadas. A emissão das notas 
fiscais de comercialização daquilo que há de ser produzido em consórcio 
pode ser feita pela administradora do consórcio, fazendo-se referência 
à existência deste e à parcela que cabe à outra consorciada, como 
também pode ser feita por ambas as consorciadas, proporcionalmente 
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à parcela de receita que cabe a cada uma, devendo a forma escolhida 
constar no contrato de consórcio a ser utilizada uniformemente durante 
o empreendimento. Os registros das operações relativas podem ser 
feitos pela consorciada-administrativa em livros específicos para efeitos 
de controle, mas a respectiva receita bruta que lhe couber deverá ser 
levada ao seu próprio resultado. Devido à autonomia que cada empresa 
mantém, apenas a parcela correspondente à participação da consorciada 
irá compor a base de cálculo do IRPJ por ela devido, bem como, por 
óbvio, as despesas ou outros incorridos pela outra consorciada não 
podem ser aproveitados. A determinação das proporções de receita 
atribuídas às duas consorciadas, nacional e estrangeira, que integram 
um mesmo grupo econômico, não está submetida às regras dos preços 
de transferência, eis que, entre elas, não haverá operação de importação, 
exportação ou aquisição, aplicando-se, apenas, as regras gerais relativas 
à distribuição disfarçada de lucros (Sol. 7ª RF 207/01 e 158/02)”.

“Consórcio de empresas (emissão de nota fiscal ou fatura) - Cabe a 
cada empresa consorciada, inclusive à administradora, a emissão de 
Nota Fiscal ou Fatura, levando-se em conta a participação que detém no 
empreendimento, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de consórcio 
estar obrigado a ter inscrição própria no CNPJ (Dec. 8ª RF 158/00). No 
mesmo sentido, V. Dec. 8ª RF 171/00”.

Conclusão para este capítulo

Assumindo-se que as inscrições fiscais conferidas aos consórcios facilitam às 
consorciadas o cumprimento das obrigações tributárias, acessórias ou principais, 
derivadas da atividade exercida em comum, entendemos que, mesmo no caso de 
não serem compulsórias, ou de não estarem previstas na legislação local, devem ser 
buscadas, propugnando-se, ainda, em paralelo, pela confirmação das autoridades 
fiscais a entendimentos expostos pretendidos, ou aprovação de regime especial, de 
modo que, respeitada a autonomia fiscal de cada consorciada, sejam conferidas 
ao consórcio normas que permitam bem cumprir, pela própria entidade, várias 
das obrigações tributárias (por exemplo, emissão de notas fiscais, apuração e 
recolhimento de tributos indiretos).
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