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RRRResumoesumoesumoesumo    

 
Fundos de Recursos em Consórcios de Empresas: Separação Patrimonial sem 
Personificação Jurídica e seus Impactos no Campo da Responsabilidade. 
 
Palavras-chave: CONSÓRCIO DE EMPRESAS. FUNDO CONSÓRTIL. SEPARAÇÃO 
PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.  LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE.  
 
Observando a falta de clareza da Lei nº 6.404/76 em suas disposições sobre o fundo consórtil 
(fundo de recursos composto pelas contribuições das empresas consorciadas), e a posição da 
tradição jurídica brasileira relutante em aceitar as idéias de separação patrimonial por meios 
diferentes da personificação jurídica, busca-se verificar quais os efeitos que o 
reconhecimento da autonomia patrimonial do fundo pode gerar no campo da 
responsabilidade.  

A pesquisa, então, objetiva avaliar a natureza patrimonial do fundo consórtil, verificando 
se há reconhecimento da sua autonomia patrimonial, e detectando quais os impactos disso 
quanto à limitação de responsabilidade do consórcio e das consorciadas.  

Aprofunda-se na análise dos seguintes temas: consórcio de empresas (natureza 
jurídica, traços específicos, regulação), com foco no fundo consórtil; separação patrimonial; e 
limitação de responsabilidade.  

Questões-alvo: O fundo consórtil pode ser alvo dos credores particulares das 
consorciadas? Os patrimônios gerais das consorciadas podem ser alvo de credores do 
consórcio? Quais os limites?  
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AAAAbstractbstractbstractbstract    

 

Funds of Financial Resources in Consortium of Companies: Patrimonial Separation, 
no Legal Personality and the Consequences in the Field of Liability. 
 

KEYWORDS: CONSORTIUM OF COMPANIES. FUND OF FINANCIAL RESOURCES. 
PATRIMONIAL UNBUNDLING. NO LEGAL PERSONALITY. LIMITATION OF LIABILITY. 

 
 Noting the unclearness of the Statute 6404/76 in its provisions about the fund of consortium 
(fund of financial resources comprised of contributions from member companies), and the 
reluctant position of the Brazilian’s legal tradition to accept the ideas of patrimonial 
unbundling by a different way of legal personalization, quest to determine what effects the 
recognition of patrimonial autonomy of the fund could generate in the field of liability. 

The research aims to evaluate the aspects of the fund, verifying for recognition of their 
patrimonial autonomy and detecting the impacts of this on the limitation of liability of the 
consortium and the copartners.  

Deepens the analysis the following themes: the consortium of companies (legal 
aspects, species, regulation), with a focus on the fund; patrimonial unbundling; and limitation 
of liability.  

Target Issues: The creditors of companies have some right on the fund? Creditors of the 
consortium have any rights over the business assets of copartners? What are the limitations? 



Iniciação científica – DIREITO GV                                                       Roberto Lincoln de Souza Gomes Júnior 

5 
 

SumárioSumárioSumárioSumário    

 

1. Introdução ............................................................................................................................... 6 

 

2. Consórcios de Empresas ......................................................................................................... 8 

2.1. Terminologia ......................................................................................................................... 8 

2.2. Natureza jurídica .................................................................................................................... 8 

2.3. Outros traços do instituto .................................................................................................... 10 

2.4. Regulação pela Lei das S.A. e requisitos contratuais ............................................................ 13 

 

3. Fundo Consórtil ..................................................................................................................... 18 

3.1. Composição do fundo ......................................................................................................... 18 

3.2. Teoria do patrimônio............................................................................................................ 19 

3.2.1. Concepções variadas ....................................................................................................... 19 

3.2.1. Tradição jurídica brasileira ................................................................................................ 22 

3.2.2. Modalidades patrimoniais especiais .................................................................................. 22 

3.2. Natureza patrimonial do fundo ............................................................................................. 24 

3.2.1. Titularidade ...................................................................................................................... 24 

 

4. Regime de Responsabilidade ................................................................................................. 31 

4.1. Limitação da Responsabilidade ............................................................................................ 31 

4.2. Casos Especiais de Responsabilidade .................................................................................. 33 

4.2.1. Responsabilidade Tributária .............................................................................................. 33 

4.2.2. Responsabilidade Trabalhista............................................................................................ 35 

 

5. Conclusão ............................................................................................................................. 38 

 

6. Bibliografia ............................................................................................................................ 40 

 



Iniciação científica – DIREITO GV                                                       Roberto Lincoln de Souza Gomes Júnior 

6 
 

“O regime da responsabilidade do consórcio e dos seus integrantes estaria a merecer exame 
acurado, notadamente no que tange à disciplina do fundo consórtil”1. 

 

1. Introdução 
O problema da limitação de responsabilidade do comerciante individual, tratado a 
fundo por MARCONDES MACHADO2, é abordado de maneira a identificar formas de 
se proporcionar uma limitação dos riscos da atividade empresarial ao empreendedor 
individual com fórmula diversa da societária. A partir disso, debate-se a conveniência 
do reconhecimento da separação entre a parcela do patrimônio do indivíduo afetada à 
realização da atividade comercial e o seu patrimônio geral, correspondente à 
totalidade dos seus bens não relacionados com sua atuação comercial, para fins de 
limitação da responsabilidade. 

Tradicionalmente, tal limitação é claramente associada à constituição de uma 
nova pessoa jurídica, com a qual surge um novo centro de imputação de direitos e 
deveres. Como enfatiza Fábio Ulhoa COELHO, esta seria “uma técnica de separação 
patrimonial em que se atribui personalidade própria ao patrimônio segregado”3. No 
entanto, a necessidade de se formar nova pessoa jurídica para que se alcance a 
limitação de riscos da atividade empresarial acaba por implicar na constituição de 
sociedades unipessoais de fato, que representam arranjos societários feitos somente 
com o fim de satisfazer a exigência legal de pluralidade de sócios.  

Tendo isso em vista, uma separação clara do patrimônio do comerciante não 
seria suficiente para se estabelecer fronteiras de responsabilidade entre o seu 
patrimônio geral e o patrimônio separado?  

Observando o ordenamento pátrio, pode-se perceber que alguns institutos 
aparentam representar separações patrimoniais desvinculadas de personificação 
jurídica (além dos exemplos tradicionais, dentre os quais: garantias reais, enfiteuse, 
fideicomisso, massa concursal, bem de família e usufruto4), como os patrimônios de 
afetação do mercado imobiliário e os fundos de recursos constituídos nos grupos de 
sociedades de direito e nos consórcios de empresas. Por meio da análise dessas 
figuras, então, talvez se possa responder à seguinte questão: O nosso ordenamento 
não admitiria a limitação de responsabilidade em decorrência de outras formas de 
separação patrimonial desvinculadas da personificação jurídica, mesmo que negue 
tal limitação ao comerciante individual? Que formas seriam estas?  

A preservação da viabilidade da pesquisa implica na necessidade de se 
selecionar uma figura inicial de análise. Escolheu-se o fundo de recursos dos 
consórcios de empresas, pelo fato destes estarem presentes na prática empresarial 
nacional desde meados do século passado, antes mesmo da edição da Lei nº 
6.404/76, ao contrário dos grupos de sociedades de direito que, mesmo após a 
regulação dada pela lei do anonimato, não obtiveram sucesso prático.  

                                                           
1 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Consórcios de Empresas, São Paulo, Pioneira, 1979, p. 162. 
2 MARCONDES MACHADO, Sylvio. A Limitação da Responsabilidade do Comerciante Individual, São 
Paulo, Max Limonad, 1956. MARCONDES MACHADO, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil, 1ª ed., 
São Paulo, Max Limonad, 1970.  
3 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, I, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 232.  
4 BRUSCATO, Wilges Ariana. Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, São Paulo, Quartier 
Latin, 2005, cap. 5, item 5.1.  
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Desta forma, o foco do estudo passou a ser o fundo consórtil (denominação 
empregada ao fundo de recursos contituído pelas empresas consorciadas com o fim 
de arcar com as despesas ligadas à consecução do empreendimento que motiva a 
associação) e o regime de responsabilidade patrimonial ao qual se submete o 
consórcio e suas integrantes. Explico: almeja-se verificar se o fundo consórtil pode 
ser atingido por dívidas particulares das consorciadas e em que proporção, e se os 
patrimônios particulares das consorciadas podem ser alvo de cobrança por parte de 
credores do consórcio.  

Para realização de tal pesquisa, portanto, mostra-se necessário um estudo 
conjunto dos seguintes temas: (i) consórcio de empresas (natureza jurídica, traços 
característicos, regulação normativa e fundo consórtil); (ii) separação patrimonial; e 
(iii) limitação de responsabilidade. A realização da meta de pesquisa, qual seja, a 
conclusão sobre a discutida separação patrimonial nos consórcios de empresas e os 
impactos que ela representa no campo da responsabilidade, depende diretamente da 
somatória dos resultados de pesquisa nessas áreas.  

Destarte, o presente trabalho será estruturado da seguinte forma:  
 

� Primeiramente será abordada a figura do consórcio de empresas, sendo 
trabalhada sua natureza jurídica, seus traços característicos e a 
regulação normativa sobre o tema.  

� Em segundo lugar será feita uma análise da natureza patrimonial do 
fundo consórtil, a qual se dará por meio de um estudo sobre a teoria 
geral do patrimônio, com foco nas modalidades patrimoniais especiais e 
na tradição do ordenamento jurídico pátrio.  

� Por fim, realizar-se-á uma avaliação do regime de responsabilidade 
aplicado aos consórcios e às empresas integrantes, seguido pela 
conclusão do trabalho.  
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2. Consórcios de Empresas 
 
2.1. Terminologia 

DE PLÁCIDO E SILVA expõe que o termo consórcio “designa, na terminologia jurídica, 
o próprio casamento ou matrimônio”. Logo em seguida, ao tratar do sentido de tal 
expressão na Economia Política, afirma que “no sentido da Economia Política, indica 
a associação de interesses promovida por várias empresas, que juridicamente se 
conservam independentes. É uma das modalidades de cooperação econômica, em 
virtude da qual as pessoas associadas regulam entre si a maneira de executar as 
suas operações, alienando, por ela, parte de sua autonomia econômica, pois que 
ficam, neste particular, sob a dependência da direção do consórcio”5.  

Embora seja da década de 60, essa definição mostra-se plenamente adequada 
aos dias de hoje. Aplica-se, no campo jurídico atual, o termo na acepção que o autor 
atribuía ao campo da Economia Política. O consórcio de empresas representa, assim, 
uma associação de empresas mirando a consecução de um fim comum, mantendo 
cada uma sua personalidade jurídica.  

Como enfatiza PENTEADO, a expressão consórcio de empresas “pode vir a ser 
acoimada de imprecisa, uma vez que a união ou colaboração se estabelece entre os 
sujeitos de direito, pessoas físicas ou jurídicas, e não propriamente entre as 
empresas, objetos de direito”6. Entretanto, o mesmo esclarece que o seu uso mostra-
se adequado, pelo fato da expressão permitir uma plena percepção do significado do 
consórcio como mecanismo de cooperação empresarial, além de ser abrangente 
quanto aos seus possíveis sujeitos, empresas titularizadas por pessoas físicas e 
jurídicas7.  

Como último esclarecimento terminológico, ressalte-se que a expressão 
“consórcio” é utilizada também para denominar formas associativas para a coleta de 
poupanças, com o fim de se viabilizar a aquisição de bens. Entretanto, a despeito da 
semelhança terminológica, tal figura não se relaciona com o consórcio de empresas 
alvo deste estudo.  

 
2.2. Natureza jurídica 

O consórcio de empresas, aos olhos de PONTES DE MIRANDA, seria caracterizado 
pela “existência, entre as empresas, de situação objetiva, idêntica, de modo que se 
possa estabelecer a mesma sorte, total ou parcial, embora cada um exerça, 
singularmente, a sua atividade”8. Representa uma associação de empresas, sem 
forma jurídica interna típica, dependendo do grau de coordenação e subordinação, 
cujo aspecto comum das atividades das consorciadas já existia antes da vinculação. 
Aquilo que se torna comum em decorrência da união são os resultados almejados. 
Ademais, no consórcio deve haver a convergência das prestações das consorciadas, e 
não a simples correspectividade prestacional.  
                                                           
5  DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico, 26ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 357.  
6  PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 31.  
7 A possibilidade de empresas titularizadas por pessoas físicas integrarem os consórcios é controversa 
entre os juristas que escreveram sobre o tema, sendo tal discussão abordada no item 2.4 do presente 
artigo.  
8 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, LI, Rio de Janeiro, Borsoi, 
1966, p. 232.  
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Conforme indica CARVALHOSA, o consórcio constitui um contrato associativo 
sem personalidade jurídica, como expresso no art. 278, §1º9, da Lei nº 6.404/76, mas 
dotado de personalidade judicial (jurídico-processual) e negocial, consistindo-se num 
centro autônomo de relações jurídicas internas, entre as consorciadas, e externas, do 
consórcio com terceiros. O autor destaca ainda seu caráter operacional ou 
instrumental, sendo aquele relacionado à agregação de meios para a consecução de 
um fim próprio, e este para habilitar as consorciadas, com a soma de seus recursos e 
aptidões, a contratarem serviços e obras com terceiros10.  

Além da busca por uma definição precisa, PENTEADO tratou do papel do 
consórcio de empresas no processo de concentração empresarial que se acentuou na 
economia brasileira na década de 1970, sendo ele visto muitas vezes como “panacéia 
para a solução dos males decorrentes da inadequada dimensão da empresa 
nacional”11. Baseia-se nas idéias de COMPARATO, que de maneira ímpar, esclarece 
que “as verdadeiras soluções parecem advir das próprias empresas em si, por meio 
de técnicas adequadas de colaboração. Esta na verdade a palavra-mestra. Onde a 
concentração se revela impossível ou inadequada, a chave do êxito passa pela 
conjugação de esforços e recursos, sem a supressão da autonomia das diferentes 
unidades em causa”12.  

Desta forma, para tal autor, o consórcio de empresas surge: (i) como alternativa 
à concentração empresarial, haja vista que por meio dele se criam estruturas de 
cooperação institucional onde antes havia um conjunto de operações isoladas, sendo 
bem visto pelos empresários que temem perder autonomia decisória com a 
vinculação definitiva e completa a outros grupos empresariais; e (ii) como fase 
integrante do processo de concentração, podendo representar uma primeira etapa 
para a fusão societária propriamente dita.  

Quanto à classificação dos mecanismos de concentração empresarial, o 
consórcio de empresas seria, a priori, uma forma de concentração da administração, 
em relação de coordenação, decorrente da comunhão parcial de interesses. Poderia 
contar com a participação de empresas que têm entre si uma relação de controle, no 
entanto, nesse caso, passaria a identificar-se como uma forma mista de 
concentração, combinando relações de coordenação e subordinação13.  

Além de considerações doutrinárias, faz-se mister destacar a forma como a 
Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76 trata a figura do consórcio de empresas. 
Nela, tal instituto é visto “como modalidade de sociedade não personificada que tem 
por objeto a execução de determinado empreendimento”.  

                                                           
9 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. 
§ 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. (grifos nossos) 
10 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas: Lei n. 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, com as modificações da Lei n. 9.457, de 5 de maio de 1997, e n. 10.303, de 31 de 
outubro de 2001, 4ª ed., v. 4, t. 2, São Paulo, Saraiva, 2002, pp. 397-398.  
11 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 3.  
12 COMPARATO, Fábio Konder. “Consórcio de Empresas”, in Revista Forense, ano 72, vol. 256 (1976), p. 
6.  
13 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., pp. 9-10. 
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Tal qualificação é, no entanto, contestada por COMPARATO, segundo o qual, ao 
se falar em sociedade não personificada, estaria se excluindo da disciplina legal os 
agrupamentos empresariais cujo objeto não seja a produção e a partilha de lucro 
entre os participantes. Também não se poderia falar em associação, tendo em vista a 
possibilidade de o consórcio produzir lucro a partilhar. Sendo assim, afastando-se as 
figuras da associação e da sociedade, personalizada ou não, o estudo da natureza do 
consórcio deveria partir de seu caráter contratual14. 

Destarte, o contrato de consórcio caracteriza-se como um contrato plurilateral, 
com prestações plúrimas e convergentes, por meio do qual um conjunto de empresas 
se associa, sem compor nova pessoa jurídica, almejando a consecução de um fim 
comum.  

Seu desenho jurídico pode ser simplificado no seguinte esquema15:  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.3. Outros traços do instituto  
Este estudo não se propõe a apresentar um modelo de “teoria geral do consórcio de 
empresas”, elencando exaustivamente suas possíveis espécies, as diferenças entre 
ele e figuras semelhantes, ou mesmo institutos paralelos no direito comparado. 
Entende-se que isso foge ao fim central e específico desta pesquisa, tangente ao 
campo do regime de responsabilidade patrimonial do consórcio e suas empresas 
integrantes. Aspectos detalhados e completos sobre os consórcios de empresas 
podem ser encontrados na completa obra de PENTEADO16, a qual reflete a ampla 
dedicação do autor no estudo sobre o tema.  

Entretanto, mostra-se relevante abordar aqui dois pontos relacionados a esta 
que podemos chamar de “teoria geral dos consórcios de empresas”, quais sejam: (a) 
a distinção entre consórcio externo e interno (esta pesquisa diz respeito 
prioritariamente aos externos); (b) a distinção entre consórcio societário e não-
societário, no intuito de enfatizar a adoção do nosso ordenamento somente quanto 
aos consórcios não-societários.  
 

                                                           
14 COMPARATO, Fábio Konder. Art. cit., p. 9.   
15  Esquema semelhante ao presente em: ETCHEVERRY, Raúl Aníbal. Contratos asociativos, negocios 
de colaboración y consorcios, Buenos Aires, Editora Astrea, 2005, p. 257. 
16 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., Passim.  

Companhias e/ou sociedades podem 
constituir consórcio (discute^se a 
possibilidade de firmas individuais 
fazerem parte).  

para 
Consecução de determinados 

empreendimentos. 

 

Não tem personalidade jurídica. 

Estabelecidas contratualmente. 

Conjuntamente. 

Sem presunção de solidariedade. 

Obrigações das 
Partes. 
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(a) Consórcio externo x consórcio interno 
Consórcio externo é aquele que entra em contato com terceiros, enquanto o interno é 
o que detém eficácia somente entre os consorciados. O registro aparece como 
elemento fundamental aos consórcios externos, por ser o instrumento que dá a 
publicidade devida aos atos do consórcio.  

O Código Civil Italiano de 1942 (arts. 2612 a 2615), estatuto que influenciou 
diretamente a forma de regulação dos consórcios de empresas no Brasil, veio a 
dispor sobre os consórcios de atividade externa com certa especificidade, 
estabelecendo-lhes regras além daquelas impostas também aos consórcios de 
atividade interna (arts. 2602 a 2611).  

Como destaca FERRI17, a atribuição à organização consórtil de uma função 
externa não é sem relevância jurídica. A realização de uma atividade com terceiros 
suscita dois tipos de requisitos: (i) dar a conhecer a terceiros que lidam com o 
consórcio todos os elementos necessários para o bom andamento dos seus negócios 
com o consórcio; (ii) atribuir ao consórcio uma autonomia patrimonial, havendo um 
fundo para responder pelas obrigações assumidas pelo consórcio. A lei italiana prevê 
tais exigências, impondo a publicidade do consórcio (art. 261218) e promovendo a 
indisponibilidade do fundo consórtil pelos membros do consórcio enquanto este 
durar, e conseqüentemente, subtraindo tal fundo do campo de ações de credores 
particulares das consorciadas (art. 261419). 

O foco deste estudo tange prioritariamente aos consórcios externos, pois é do 
fato de tais consórcios se relacionarem com terceiros e ensejarem a constituição do 
fundo consórtil que resulta a possibilidade de ocorrência de conflitos entre ambos 
(consórcio e terceiros), implicando em questões de responsabilidade do consórcio e 
das consorciadas. 

 

(b) Consórcios societários x consórcios não-societários 

PONTES DE MIRANDA20, manifestando-se à época em que escreveu seu Tratado de 
Direito Privado, destacou que os sistemas jurídicos que ainda não tivessem legislação 
sobre os consórcios como contratos típicos estariam em situação indecisa de solução 
técnica legislativa, podendo: (i) exigir a estrutura societária para a formação dos 
consórcios; (ii) afastá-la para haver uniformidade de disciplina contratual; (iii) ou 
permitir tanto o consórcio societário como o não-societário.  

                                                           
17 FERRI, G. Manuale di Diritto Commerciale, 12ª ed., Roma, Utet Giuridica, 2005, p. 170.  
18 Art. 2612. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, 
un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, 
essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 108) del luogo dove 
l'ufficio ha sede:  
L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;  
2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite 
la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;  
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.  
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli 
elementi sopra indicati.  
19 Art. 2614. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo 
consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i 
creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.  
20 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Ob. cit., LI, p. 236.  
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No entanto, como indica PENTEADO21, não foi bem aceita em nosso sistema 
jurídico a possibilidade de instituição de sociedade-consórcio. CARVALHOSA22 reforça 
tal percepção, afirmando que leis especiais anteriores à Lei nº 6.404/76 instituíram o 
consórcio societário, mas essa modalidade não pôde subsistir em decorrência do 
disposto no art. 278, §1º, desta lei.  

Destarte, não mais cabe falar em consórcio societário, mas somente em 
consórcios firmados contratualmente mediante pacto consórtil, sendo estes os 
abordados nesta pesquisa.  

Ademais, importa aqui diferenciar os consórcios de empresas frente às 
Sociedades de Propósitos Específicos (SPE), já que estas aparentemente seriam 
consórcios revestidos da forma societária.  

O art. 981, parágrafo único23, do Código Civil é claro ao determinar a 
possibilidade de constituição de sociedade destinada à consecução de um negócio 
determinado. Isso induz a que se associe as SPE’s aos consórcios de empresas, por 
estes visarem também a um empreendimento específico. A possível associação entre 
ambos os institutos se fortalece ainda mais no campo de contratações públicas por 
meio de procedimentos licitatórios.  

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 3324, adotou o regime de consórcio instrumental 
seguido de SPE, em vez da promessa de constituição de consórcio operacional 
seguida de sua constituição, com quem a Administração Pública contrataria a obra ou 
o serviço. Nos dizeres de CARVALHOSA25, o consórcio com personalidade jurídica 
revestiria a forma de SPE, hoje adotada largamente para contratar obras, serviços e 
concessões com o Poder Público. A SPE apareceria, assim, como sucessora 

                                                           
21 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 68. 
22 CARVALHOSA, Modesto. Ob. cit., p. 402. O autor faz referência à Portaria 107, de 1967, do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), que estabelecia o consórcio-societário para fins de 
exportação de madeira. 
23 C.C. Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos 
resultados.  
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. 
(grifos nossos) 
24 Lei nº 8.666/93. Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 
observar-se-ão as seguintes normas: I - comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; II - indicação da empresa responsável pelo 
consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; III -
 apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, 
para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um 
acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este 
acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim 
definidas em lei; IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 
através de mais de um consórcio ou isoladamente; V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos 
atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.  

§ 1o  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2o  O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 
25 CARVALHOSA, Modesto. Ob. cit., p. 402. 
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obrigacional do consórcio instrumental26, herdando deste a característica de visar a 
um empreendimento específico, e não amplo, como ocorre com as sociedades 
mercantis em geral. Daí se vê que a SPE aparentemente constituiria um “consórcio 
societário”, pelas restrições que tem o seu objeto social, em razão do contrato 
público de obras, serviços, ou concessão que celebra.  

No entanto, vê-se que, embora as SPE’s tenham semelhanças com os 
consórcios de empresas, elas detêm personalidade jurídica, diferentemente deles. 
Ademais, a fiscalização e a garantia dos credores nelas são mais amplas do que nos 
consórcios, em que não se presume a solidariedade27.  

 
2.4. Regulação pela Lei das S.A. e requisitos contratuais  

Anteriormente à promulgação da Lei nº 6.404/76, o Direito positivo brasileiro 
registrava a existência de inúmeras leis esparsas dispondo sobre o consórcio de 
empresas. Tais podem ser agrupadas em três categorias: (i) leis que se limitaram a 
prever a utilização do consórcio para determinadas finalidades, sem acrescentar 
maiores detalhes sobre suas características (Código Brasileiro do Ar28, legislação 
securitária29 e legislação sobre os consórcios de exportação30); (ii) leis que 
imprimiram algumas características próprias aos consórcios, compatíveis com o 
sistema da Lei nº 6.404/76 (Lei de Mercado de Capitais31, Código de Mineração32 e 
                                                           
26 O consórcio pode ser constituído para agregar meios visando à consecução de uma meta própria, 
detendo caráter operacional, ou para habilitar as consorciadas, com a soma de seus recursos e 
aptidões, a contratarem com Poder Público, possuindo caráter instrumental.  
27 CARVALHOSA, Modesto. Ob. cit., p. 402.  
28 Decreto-lei nº 32, de 18 de novembro de 1966.  
Art. 73. Os acôrdos entre exploradores de serviços aéreos de transporte regular, que impliquem em 
consórcio, "pool", conexão, consolidação ou fusão de serviços ou interêsses, dependerão de prévia 
aprovação da autoridade aeronáutica competente. 
Art. 156. Será aplicada a pena de multa, concomitantemente ou não com a suspensão dos certificados, 
nos casos de infrações configuradas abaixo: II - Infrações cuja responsabilidade recai sôbre os 
concessionários ou permissionários de serviços aéreos: c) realização de consórcio ou (pool), conexão, 
consolidação ou fusão de serviços ou interêsses, sem prévia autorização da autoridade aeronáutica 
competente.  
29 Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. 
Art. 44. Compete ao IRB: f) organizar e administrar consórcios, recebendo inclusive cessão integral de 
seguros; (Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007) 

Art. 59. O IRB poderá organizar e dirigir consórcios, inclusive deles participar, sendo 
considerado ressegurador e ficando as Sociedades Seguradoras, nesse caso, como retrocessionárias. 
(Revogado pela Lei Complementar nº 126, de 2007) 
30 Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966, e seu regulamento baixado pelo Decreto nº 59.607, de 28 de 
novembro de 1966.  
Lei nº 5.025/66. Art. 20. O Conselho Nacional do Comércio Exterior baixará os atos necessários à 
máxima simplificação e redução de exigências de papéis e trâmites no processamento das operações 
de exportação e deverá, também, de imediato, promover, definir e regular: f) o exercício das atividades 
das organizações comerciais dedicadas à exportação, sob a forma de sociedades, associações, 
consórcios, comissárias, ou qualquer outra, inclusive órgãos de classe.  
31 Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965.  
Art. 15. As instituições financeiras autorizadas a operar no mercado financeiro e de capitais poderão 
organizar consórcio para o fim especial de colocar títulos ou valôres mobiliários no mercado.  
§ 1° Quando o consórcio tiver por objetivo aceite ou coobrigação em títulos cambiais, a 
responsabilidade poderá ser distribuída entre os membros do consórcio.  
 § 2º O consórcio será regulado por contrato que só entrará em vigor depois de registrado no Banco 
Central e do qual constarão, obrigatòriamente, as condições e os limites de coobrigação de cada 
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instituição participante, a designação da instituição líder do consórcio e a outorga, a esta, de poderes 
de representação das demais participantes.  
§ 3º A responsabilidade de cada uma das instituições participantes do consórcio formado nos têrmos 
dêste artigo será limitada ao montante do risco que assumir no instrumento de contrato de que trata o 
parágrafo anterior.  
§ 4° Os contratos previstos no presente artigo são isentos do impôsto do sêlo.   
32 Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, e seu regulamento baixado pelo Decreto nº 62.934, de 
2 de julho de 1968.  
Decreto-lei nº 227/67. Art 86. Os titulares de concessões e minas próximas ou vizinhas, abertas 
situadas sôbre o mesmo jazimento ou zona mineralizada, poderão obter permissão para a formação de 
um Consórcio de Mineração, mediante Decreto do Govêrno Federal, objetivando incrementar a 
produtividade da extração ou a sua capacidade.  
§ 1º Do requerimento pedindo a constituição do Consórcio de Mineração, deverá constar:  
I - Memorial justificativo dos benefícios resultantes da formação do Consórcio, com indicação dos 
recursos econômicos e financeiros de que disporá a nova entidade;  
 II - Minuta dos Estatutos do Consórcio, plano de trabalhos a realizar, enumeração das providências e 
favôres que esperam merecer do Poder Público.  
§ 2º A nova entidade, Consórcio de Mineração, ficará sujeita a condições fixadas em Caderno de 
Encargos, anexado ao ato institutivo da concessão e que será elaborado por Comissão especìficamente 
nomeada.  
Decreto nº 62.934/68.  Art. 76. Entende-se por Consórcio de Mineração a entidade constituída de 
titulares de concessões de lavra próxima ou vizinhas, abertas ou situadas sôbre o mesmo jazimento ou 
zona mineralizada, com o objetivo de incrementar a produtividade da extração. 
Art. 77. A constituição do Consórcio de Mineração será autorizada por Decreto do Presidente da 
República. 
§ 1º O Consórcio de Mineração ficará sujeito ao cumprimento das condições fixadas em Caderno de 
Encargos, a ser elaborado por Comissão designada pelo Ministro das Minas e Energia e anexado ao 
decreto de autorização. 
§ 2º O decreto de autorização será transcrito no livro próprio do DNPM e anotado nos processos 
referentes às concessões de lavra dos titulares que constituírem o Consórcio. 
§ 3º Os atos constitutivos e o decreto de autorização serão registrados no órgão de Registro do 
Comércio da sede do Consórcio. 
Art. 78. O requerimento de constituição do Consorcio de Mineração será dirigido ao Ministro das Minas 
e Energia, entregue mediante recibo no Protocolo do D.N.P.M., onde será mecânicamente numerado e 
registrado, devendo conter, em duplicata, os seguintes elementos: 

I - Qualificação dos interessados, com indicação dos decretos de concessão de lavra; 
II - Memorial justificativo dos benefícios resultantes de sua constituição, com a indicação dos 
recursos econômicose financeirosde que disporá a nova entidade; 
III - Minuta dos Estatutos do Consórcio; 
IV - Plano de trabalhos e realizar e, se fôr o caso, enumeração das providências e favores a 

serem pleiteados do poder público. 
§ 1º O requerimento desacompanhado dos elementos mencionados nos incisos dêste artigo 

será indeferido, de plano, pelo Diretor-Geral do D.N.P.M. 
§ 2º Ultimada a instrução no D.N.P.M., o processo será encaminhado ao Ministro das Minas e 

Energia para apreciação e posterior designação da Comissão com as atribuições de elaborar o 
Caderno de Encargos referido no § 1º do artigo anterior. 

Art. 79. O relatório anual das atividades do Consórcio de Mineração deverá referir-se à lavra no 
seu conjunto. 

Art. 80. As infrações ou inadimplemento das obrigações e condições a que ficará sujeito o 
Consórcio de Mineração, implicará na revogação do ato autorizador de sua constituição e das 
respectivas concessões. 

§ 1º O processo administrativo de revogação será instaurado no D.N.P.M., "ex officio" ou 
mediante denúncia comprovada. 

§ 2º O Consórcio será intimado, mediante edital publicado no Diário Oficial da União, a 
apresentar defesa, dentro de 60 (sessenta) dias. 
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normas sobre a formação de consórcios nas áreas da engenharia, arquitetura, 
agronomia); (iii) legislação que impõe aos consórcios a observação de determinadas 
cláusulas e condições que cumpre harmonizar com as disposições da lei do 
anonimato (consórcio formado para a participação em licitações públicas33)34.  

Poderia-se, então, questionar a vigência de tais diplomas normativos após o 
advento da Lei nº 6.404/76. Observando o disposto no art. 2º, §2º, da Lei de 
Introdução ao Código Civil35, percebe-se que as normas abordadas acima, as quais 
firmam determinações específicas a que os consórcios se submeteriam em 
observação às especificidades dos assuntos por elas disciplinados, continuariam em 
vigor, contanto que não afetassem os aspectos fundamentais da disciplina geral dada 
aos consórcios pela lei do anonimato.  

Este diploma veio a regular o consórcio de empresas em seu Capítulo XXII (arts. 
278 e 27936), dispondo sobre: a ausência de personalidade jurídica do consórcio; as 
obrigações das consorciadas; a subsistência do consórcio no caso de falência de 
consorciada; e os diversos requisitos do contrato, como a designação do consórcio, 
seu objeto, sede, foro, duração, definição de obrigações e responsabilidade, 
recebimento de receita e partilha de resultados, formas de deliberação sobre 
assuntos de interesse comum, normas sobre administração e representação, além 
das contribuições de cada consorciados para as despesas comuns.  

Como expresso na própria Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76, não houve 
pretensão de grandes inovações por parte do legislador, mas sim o interesse de 
convalidar, em termos claros, o que já vinha ocorrendo na prática empresarial. 
Entretanto, algumas polêmicas decorrentes dos dispositivos legais viraram alvo de 
intensa discussão no meio doutrinário. Dentre elas, destacam-se: (i) o afastamento da 
presunção de solidariedade; (ii) a necessidade de haver Sociedade Anônima entre as 
consorciadas; (iii) a possibilidade de empresa titularizada por pessoa física fazer 
parte de consórcio; (iv) o regime de responsabilidade das empresas consorciadas.  

                                                                                                                                                                                     

 3º Findo o prazo, com a juntada da defesa ou informação de sua não apresentação, o processo 
será submetido à apreciação do Ministro das Minas e Energia, devidamente instruído pelo D.N.P.M. 

§ 4º O Ministro das Minas e Energia se julgar insubsistentes os motivos da instauração do 
processo administrativo determinará seu arquivamento, caso contrário, o encaminhará, com relatório 
e parecer conclusivo, ao Presidente da República. 
33 Decreto nº 73.140, de 9 de novembro de 1973. Ressalte-se que a referência a este diploma legal se 
deu anteriormente à edição da Lei nº 8.666/93.  
34 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., pp. 157-158.  
35 Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Art. 2º, §2º: “A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. 
36 Art. 279.  O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade 
competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, 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 responsabilidade de cada sociedade 
consorciada, e das prestações específicas; V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de 
resultados; VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das 
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver; VII - forma 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 da sua sede, devendo a certidão do 
arquivamento ser publicada. 
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Quanto ao afastamento da presunção de solidariedade, pode-se supor que ele 
deriva do fato de que muitos consórcios internacionais de obras públicas terminariam 
por não ser realizados no Brasil caso a solidariedade fosse presumida, pois isso 
ampliaria os riscos da associação para os entes estrangeiros. Ademais, argumenta-
se que a ausência de presunção fica amenizada pela possibilidade desta ser 
eventualmente convencionada no próprio contrato de formação do consórcio37. Por 
outro lado, pode-se alegar que a lei deixa de proteger aqueles que não têm poder 
econômico para exigir a declaração de solidariedade, o que seria corrigido caso a 
regra fosse a presunção de solidariedade, mesmo que esta pudesse ser afastada 
contratualmente38.  

O caput do art. 278 estabelece que “as companhias e quaisquer outras 
sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar 
determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo” (grifos nossos). 
Surge daí a dúvida sobre a necessidade de haver pelo menos uma companhia 
integrando o consórcio.  

PENTEADO, ao interpretar tal dispositivo, entende que a conjunção “e” (que 
separa os termos “companhias” e “quaisquer outras sociedades”) detém caráter 
adversativo, o que resultaria na possibilidade de formação de consórcios por 
sociedades de outros tipos societários que não as sociedades anônimas39.  Já 
CARVALHOSA, acredita que, sem dúvida, fica disposto que dentre as consorciadas 
deve existir uma sociedade anônima, que, no entanto, não tem de ser 
necessariamente a consorciada líder40. No mesmo caminho posiciona-se FRAN 
MARTINS41. 

Também conflitantes são as posições quanto à possibilidade de pessoa física 
integrar o consórcio. PENTEADO crê que se deve interpretar o dispositivo legal no 
intuito de permitir a participação de pessoas físicas e de sociedades civis em 
consórcios de empresas42. Já CARVALHOSA defende que a presença de pessoas 
físicas não é admissível no consórcio de que trata a lei do anonimato, o que não 
significa que o consórcio não possa ser constituído por pessoas físicas, inclusive para 
a participação em concorrências públicas. Contudo, este consórcio será de natureza 
civil, e não mercantil, pelo caráter eminentemente profissional de que se revestem43. 
Ademais, acredita que empresários individuais possam participar de consórcio de 
natureza mercantil, desde que a firma individual seja relevante para a formação do 
consórcio44. FRAN MARTINS, embora discorde deste último autor quanto à 
possibilidade de empresários individuais serem mebros de consórcios, também 

                                                           
37 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., 139-140. 
38 COMPARATO, Fábio Konder. Art. cit., p. 10.   
39 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 141.  
40 CARVALHOSA, Modesto. Ob. cit., p. 415.  
41 MARTINS, Fran. Comentários a Lei das Sociedades Anônimas: Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, com as adaptações das normas tributárias constantes do decreto-lei n. 1.598, de 26 de dezembro 
de 1977, III, São Paulo, Forense, 1978, pp. 486-487.     
42 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 142.  
43 Tal distinção é apresentada somente por Modesto Carvalhosa, gerando uma certa estranheza ao 
autor desta pesquisa, haja vista a ausência de referências a consórcios civis nas obras dos demais 
doutrinadores do tema e a atual decadência do binômio “comercial vs. civil”.    
44 CARVALHOSA, Modesto. Ob. cit., p. 415.  
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entende que a lei restringe às pessoas jurídicas a possibilidade de integrar um 
consórcio45.  

No que tange à última polêmica apontada, relativa ao regime de 
responsabilidade das empresas consorciadas, por se tratar do ponto-chave da 
pesquisa, será tratada mais a frente, quando os demais aspectos necessários à 
discussão houverem sido abordados.  

                                                           
45 MARTINS, Fran. Ob. cit., pp. 487-488.  
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3. Fundo Consórtil 
Como destaca a Lei nº 6.404/76, em seu art. 279, VIII, devem ser fixadas no contrato 
de formação do consórcio as contribuições que cada consorciada deve destinar às 
despesas comuns. Desta forma, o agregado de contribuições das consorciadas forma 
um fundo de recursos vinculado à consecução dos fins do consórcio, o fundo 
consórtil.  

Analisar-se-á tal fundo no intuito de detectar sua natureza patrimonial e, a partir 
daí, serão avaliados os impactos que isso pode gerar no campo da responsabilidade.  

 
3.1. Composição do fundo 

Para PONTES DE MIRANDA, o “fundo do consórcio compõe-se com as contribuições 
dos consorciados, e do que, com isso se adquiriu, escapando a qualquer exigência de 
divisão, por parte dos consorciados, e a direito, pretensões e ações dos credores 
particulares desses”46. Tal fundo, formado para arcar com as despesas do consórcio 
(elaboração de projetos, manutenção de instalações, controles contábeis, preparo de 
propostas para concorrência em licitações públicas, etc.) seria composto pelos bens 
dados pelas consorciadas, os créditos do consórcio contra estas, créditos contra 
terceiros, e os demais direitos do consórcio. Entretanto, nele não se incluiriam os 
direitos do consórcio relativos a obrigações positivas ou negativas das consorciadas 
tangentes às atividades do consórcio.  

O preclaro jurista, defendendo que o patrimônio representado pelo fundo 
consórtil pode existir sem a personificação do consórcio, afirma que “o patrimônio é 
autônomo, porque se destina a determinado fim, que estabelece a mesmidade de 
sorte dos consorciados”47. Para isso, no entanto, tal consórcio deve ser externo, 
dotado de devida eficácia contra terceiros.  Desta forma, no período de duração do 
consórcio, as consorciadas não podem exercer direitos que ingressaram no fundo 
consórtil, haja vista não serem delas.  

LE PERA apresenta boa definição do fundo consórtil, o que na Argentina 
corresponde ao fundo comum operacional das Uniões Transitórias de Empresas. 
Segundo ele, “em matéria patrimonial existe o chamado fundo comum operacional 
formado pelas contribuições dos membros. A palavra fundo sugere que deve tratar-se 
de dinheiro ou, em todo caso, de valores facilmente realizáveis. A lei exige a 
constituição deste fundo, mas não regula sua evolução. Podemos presumir que os 
frutos civis (interesses) do fundo se incorporam a ele. O contrato de união poderia 
prever que, além das contribuições dos membros, toda a parte de faturamento pelas 
obras, serviços ou fornecimentos da união passem a integrar o fundo”48.  

O autor complementa indicando que “começadas as operações, o fundo não 
permanecerá líquido, mas será aplicado na aquisição de coisas, bens, serviços ou 
direitos, desde lápis ou uma máquina de escrever até bens graváveis (veículos), 
imóveis (oficinas, etc.), incluindo o pagamento de salários do pessoal dependente. O 
fundo é aqui um verdadeiro patrimônio em funcionamento e nele ocorrem todos os 
fenômenos de subrogação real próprios destes. O produzido pela venda de qualquer 

                                                           
46 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Ob. cit., LI, pp.253-254.  
47 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Ob. cit., LI, p. 253.  
48 LE PERA, Sergio. Joint Venture y sociedad: acuerdos de coparticipación empresaria, 5º ed., Buenos 
Aires, Editora Astrea, 2008, p. 163.  
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destes bens também integrará o fundo, e igualmente o integrará qualquer outro bem 
adquirido com tal produto. Se uma coisa é danificada ou destruída, a indenização 
paga pelo segurador ou por terceito integrará o fundo, igualmente o que se adquire 
com essa indenização”49. 

No entender de CARVALHOSA, “tem, outrossim, o consórcio autonomia 
patrimonial, visto que os recursos atribuídos pelas consorciadas à administração do 
consórcio constituem patrimônio que, funcionalmente, destaca-se do das 
consorciadas durante todo o período de duração do consórcio. Assim, as 
consorciadas não têm ingerência sobre esse patrimônio afetado pelo consórcio 
durante a sua existência. Ademais, os credores de cada sociedade consorciada não 
têm direito sobre esse patrimônio afetado por outros negócios que tenham celebrado 
fora do âmbito do consórcio, ou seja, que não sejam com ele relacionados 
diretamente”50. Destarte, o mesmo conclui que por não ser disponível livremente, o 
fundo consórtil constituiria patrimônio separado51.  

Quanto a isso, algumas observações mostram-se relevantes: (i) as contribuições 
de cada consorciada para o consórcio serão diversas, em gênero e em relevância; (ii) 
a partilha dos resultados não se faz na estrita proporção das contribuições 
financeiras de cada uma, mas sim conforme for pactuado entre os membros (art. 279, 
V, Lei nº 6.404/76); (iii) o fundo comum não tem relação com os direitos e as 
obrigações previstos no art. 279, IV, V, VI, da Lei nº 6.404/76, nem com o número de 
votos que cada uma das sociedades terá nas deliberações consorciais (art. 279, VII, 
Lei nº 6.404/76). 

 
3.2. Teoria do patrimônio  

Para se chegar a uma conclusão sobre a natureza patrimonial do fundo consórtil, 
tem-se que analisar no que realmente consistem os chamados “patrimônios de 
afetação”, “patrimônios autônomos” e “patrimônios separados ou especiais”.  

Como indica PENTEADO, o exato equacionamento do regime da 
responsabilidade do consórcio e de seus integrantes será resultado direto da 
admissibilidade ou não da constituição de um patrimônio separado ou especial, e, em 
caso positivo, da extensão dos efeitos da referida especialização patrimonial52. Sendo 
assim, a análise a ser realizada é o instrumento necessário para detectarmos o nível 
de independência patrimonial entre o consórcio e as empresas consorciadas, e 
posteriormente, refletir sobre seus impactos no campo da responsabilidade.  

 
3.2.1. Concepções variadas  

A área doutrinária que discute as noções patrimoniais é marcada por diversas 
polêmicas, que vão desde a discussão sobre a ligação entre patrimônio e 
personalidade, até os conceitos das modalidades patrimoniais já enumeradas.  

                                                           
49  LE PERA, Sergio. Ob. cit., pp. 163-164.  
50 CARVALHOSA, Modesto. Ob. cit., p. 398. 
51 CARVALHOSA, Modesto. Ob. cit., p. 433. 
52 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 152. 
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MARCONDES MACHADO53 explora o tema de maneira ímpar, por meio de 
análise da doutrina estrangeira e da tradição do sistema jurídico brasileiro. Tratando 
da noção de patrimônio, o autor esclarece que este pode ser entendido, adotando-se 
caracteres de geral aceitação, como um (i) conjunto de relações jurídicas, (ii) 
apreciáveis economicamente, e (iii) coligadas entre si, por pertinentes a uma 
pessoa54.  

As teorias do patrimônio podem ser agrupadas em dois lados opostos, quais 
sejam o da chamada teoria tradicional ou clássica e o da teoria moderna ou objetiva. 
A vinculação existente entre patrimônio e personalidade é ponto central de 
divergência entre eles.  

Paulo CUNHA55, em monografia relacionada ao tema, manifesta existir uma 
gama de outras correntes que se enquadram como intermediárias a esses dois 
grupos. Tal autor apresenta uma série de seis concepções de patrimônio, a serem 
aqui destacadas de forma sucinta e com foco nos seus traços principais:  

 

(1) A primeira entende o patrimônio como emanação da personalidade, a ela 
inerente e com ela se confundindo, sendo, de sua essência, único, indivisível, e 
inseparável da pessoa (teoria clássica);  

(2) Para a segunda, deve conservar-se a teoria clássica, mas acomodando-a à 
realidade e privando-a da sua rigidez excessiva e do seu logicismo 
intransigente;  

(3) Conforme a terceira, é excessivo e errado dizer que o patrimônio é uma noção 
intimamente ligada à pessoa do seu titular, não devendo ser visto como 
indivisível e único, embora a personalidade seja um pressuposto para o 
patrimônio, que consiste em uma universalidade de direito;  

(4) A quarta recusa a idéia de patrimônio como universalidade de direito, não 
aceitando a sua inerência à pessoa do seu titular, nem sua unicidade e 
indivisibilidade;  

(5) A quinta compreende o patrimônio como um conjunto de direitos subjetivos, 
que ora pertence a uma pessoa, ora é constituído por direitos sem sujeito, 
pertencendo ao fim a que estes direitos estão afetos;  

(6) Já conforme a sexta noção, patrimônio é, sempre e simplesmente, um 
conjunto de riquezas que estão afetas a um fim, não sendo nem pertencente a 
pessoas, e muito menos constituído por direitos subjetivos. 

 

Para a plena compreensão do enquadramento do patrimônio como 
universalidade de direito, realizado pela maioria das concepções comentadas, faz-se 
mister entender no que ela realmente consiste.     

As universalidades são constituídas por uma pluralidade de coisas, que 
conservam sua autonomia funcional, mas são unificadas em vista de uma particular 

                                                           
53 MARCONDES MACHADO, Sylvio. A Limitação. cit. (nota 2). MARCONDES MACHADO, Sylvio. 
Problemas., cit. (nota 2). 
54 MARCONDES MACHADO, Sylvio. Problemas., cit. (nota 2), p. 85.  
55 CUNHA, Paulo. Do patrimônio, vol. 1, Lisboa, 1934, p. 49 e ss., apud MARCONDES MACHADO, Sylvio. 
Problemas., cit. (nota 2), pp. 86-88.  
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valoração. A universalidade de fato seria um conjunto de coisas autônomas, simples 
ou compostas, materiais ou imateriais, formado pela vontade do sujeito para uma 
destinação unitária. Já a universalidade de direito seria um complexo de relações 
jurídicas ativas e passivas, formado por força de lei, para unificação das mesmas 
relações. Destarte, a universalidade de direito consiste num conjunto de direitos 
(relações ativas e passivas), enquanto a universalidade de fato seria um conjunto de 
objetos de direito56. 

LLAMBÍAS apresenta definição que por sua completude e concisão merece ser 
aqui transcrita, na qual expõe sobre a distinção entre as universalidades e enquadra o 
patrimônio no grupo das universalidades de direito, pensamento também praticado 
pela doutrina nacional. Para ele, “o patrimônio é uma massa de bens que se 
considera como uma entidade abstrata independente dos elementos que a compõem, 
os quais podem aumentar ou diminuir sem que se altere o conjunto como tal. O 
patrimônio é uma universalidade de bens, denominando-se assim a toda pluralidade 
de bens que se possa tratar unitariamente, como um todo. Quando a universalidade 
depende da vontade do proprietário que tem disposto os elementos particulares para 
obter o resultado do conjunto, a universalidade é de fato, v.gr. uma biblioteca, um 
rebanho, etc. Se a conexão dos elementos particulares não depende da vontade do 
proprietário, mas sim de determinação da lei, a universalidade é de direito: desta 
índole é o patrimônio, cuja unidade provém da lei”57.  

Em suma, pode-se dizer que para os autores da teoria clássica, a idéia de 
patrimônio é a lógica conseqüência do conceito de personalidade. Qualquer que seja 
a variedade dos objetos sobre os quais o homem pode ter direitos a exercer, qualquer 
que seja a diversidade de sua natureza constitutiva, estes objetos, no tanto que 
formam a matéria de direitos de uma pessoa determinada, estão submetidos ao livre 
arbítrio de uma só e mesma vontade, à ação de um só e mesmo poder jurídico, 
constituindo um todo jurídico58. 

A oposição mais forte a tal corrente defende que o patrimônio geral é um 
atributo da personalidade, porque não é concebível uma pessoa carente de 
patrimônio, tanto mais quando as dívidas são parte integrante daquele. Entretanto, no 
que tange aos caracteres do patrimônio, embora o patrimônio geral seja único e 
ninguém possa ter mais de um, os opositores acreditam que podem coexistir com ele 
um ou vários patrimônios especiais, entendidos como massas de bens destacadas do 
patrimônio geral, não por vontade de seu titular, mas em virtude de um regime legal 
especial59.  

A recusa à teoria clássica deve concentrar-se no rigor que assina ao caráter de 
“unidade” do patrimônio. A muitos, não resulta admissível que se os bens das 
pessoas são meios para a consecução dos fins a que elas se propõem, não se aceite 
que se possa destacar alguns de tais bens do patrimônio geral para afetá-los a um 
fim especial60.  

                                                           
56 MARCONDES MACHADO, Sylvio. Problemas., cit. (nota 2), pp. 73-85.   
57 LLAMBÍAS, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho Civil – Parte General, t. 2, Buenos Aires, Editorial 
Perrot, 1961, p. 193., apud  ROITBARG, Marcelo Ricardo. Empresa individual de responsabilidad 
limitada: uma propuesta para mantener incólume el derecho societario, Ushuaia, Utopías, 2009, p. 18. 
58 ROITBARG, Marcelo Ricardo. Ob. cit., pp. 20-21.  
59 ROITBARG, Marcelo Ricardo. Ob. cit., p. 25.  
60 ROITBARG, Marcelo Ricardo. Ob. cit., p. 21. 
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3.2.1. Tradição jurídica brasileira  

Analisando o sistema jurídico pátrio, à luz do Código Civil de 1916, MARCONDES 
MACHADO conclui que o patrimônio seria uma universalidade de direito, e que o 
legislador pátrio, por não negar aos objetos de direito o suporte do sujeito de direito, 
contrariou, a idéia de indivisibilidade e, pois, a unicidade do patrimônio, deduzidas 
ambas da teoria clássica. Filiando-se, destarte, à terceira corrente do quadro das 
concepções fundamentais do patrimônio levantadas por CUNHA.  

Assim, a posição do ordenamento brasileiro sobre a noção de patrimônio: (i) é 
personalista, já que a personalidade jurídica representa a sede do patrimônio; (ii) 
enxerga como elemento unificador da massa patrimonial, a identidade do sujeito, não 
a substituindo pelas idéias de fim ou de afetação61.  

Mais a frente será feita uma nova análise do nosso ordenamento em busca de 
inovações que contrariem tal tradição, ou pelo menos indiquem novos rumos quanto 
à noção de patrimônio aceita pelo sistema jurídico nacional.   

 
3.2.2. Modalidades patrimoniais especiais 

Passando à análise das modalidades patrimoniais destacadas, iniciemos a 
abordagem dos patrimônios especiais ou separados.  

PONTES DE MIRANDA ressalta que todo patrimônio é unido por titular único, ou 
por titulares em comum, mas únicos, o que não quer dizer que a cada pessoa só 
corresponda um patrimônio; há o patrimônio geral, e os patrimônios separados ou 
especiais62. Tal autor destaca que, enquanto no patrimônio geral o fim é a distinção 
mesma da pessoa entre as pessoas físicas ou jurídicas, os patrimônios especiais têm 
os seus fins fixados pela manifestação de vontade ou pela lei. A distinção de titulares 
apenas torna mais visível a separação patrimonial. Quanto ao passivo do patrimônio 
especial, este seria integrado pelo conjunto de dívidas, obrigações, situações passivas 
nas ações e exceções que expõem o patrimônio especial à satisfação dos titulares 
desses elementos do passivo.  

TUHR professa que “a situação peculiar do patrimônio especial decorre dos fins 
especiais que a determinam”63. Enquanto o patrimônio normal atende a fins gerais, 
que, em princípio, o titular fixa livremente, é específico o fim a que se destina o 
patrimônio especial. Em relação ao passivo deste, enfatiza-se que, embora não seja 
adequado falar-se em obrigações do patrimônio especial, porque somente a pessoa 
pode ser obrigada a fazer ou não fazer, tal patrimônio pode ser aquele por meio do 
qual devem cumprir-se as ditas obrigações.  

No que se refere aos patrimônios autônomos, CANDIAN destaca que enquanto 
os patrimônios separados são aqueles núcleos patrimoniais que podem surgir no 
patrimônio de uma pessoa, com caracteres de mútua dependência, o patrimônio 

                                                           
61 MARCONDES MACHADO, Sylvio. Problemas., cit. (nota 2), p. 92. 
62 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, V, Rio de Janeiro, Borsoi, 
1955, p. 368 e ss.  
63 TUHR, A. Von. Teoria general del Derecho Civil Aleman, tradução para o espanhol por Tito Ravá, 
Buenos Aires, 1946, vol. 1, p. 406 e ss., apud MARCONDES MACHADO, Sylvio. Problemas., cit. (nota 2), 
pp. 94-95. 
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autônomo é o que se apresenta, em caráter provisório, sem um titular determinado, 
enquanto durar essa indeterminação64. 

Já MESSINEO recomenda o uso da expressão “patrimônio autônomo”, e não a 
de “patrimônio separado”, quando se pretenda indicar, não o destaque de um núcleo 
de bens, que continua a pertencer ao mesmo titular, mas a formação, com elementos 
tirados de outro ou outros patrimônios, de um patrimônio novo, com sujeito próprio, 
ou pelo menos, com finalidades próprias, sobre o qual incidem obrigações e direitos 
autônomos, como acontece na formação da pessoa jurídica65. 

PINO, por sua vez, sustenta que “o patrimônio autônomo, por ser um complexo 
patrimonial pertencente a vários sujeitos e destinado a uma função particular, se 
manifesta como soma de diversos patrimônios separados”66.   

Pode-se perceber, com essas manifestações, que o conceito de patrimônio 
separado está no plano dos objetos, pois representa o destaque de um núcleo de 
bens que continua a pertencer ao mesmo titular, enquanto o de patrimônio autônomo 
está no plano dos sujeitos, pelo fato de representar a formação de um novo 
patrimônio com titular próprio ou pelo menos finalidades próprias.        

Quanto aos patrimônios de afetação, SALOMÃO FILHO, tratando da teoria da 
afetação, destaca que para a existência de um patrimônio é necessária não apenas a 
existência de bens, devendo haver também uma relação de “atribuição”. Essa relação 
não existe exclusivamente entre pessoas e bens, mas também entre fins e bens. Não 
se contraria que esse patrimônio seja em seguida personificado. Desse modo, 
considera-se que a personificação é subordinada ao patrimônio de afetação, e não o 
contrário, tornando-se claro que as coisas pertencem não a um determinado ente, 
mas sim a um fim. A pessoa humana pode estar no máximo em uma relação de 
representação com o patrimônio, subsistindo sua responsabilidade com relação ao 
fim para o qual o patrimônio existe67. 

                                                           
64 CANDIAN, Aurelio. Nozioni istituzionali di Diritto Privato, 2ª ed., Milão, Guiffrè, 1949, pp. 231 e 235.  
65 MESSINEO, Francesco. Manuale di Diritto Civile e Commerciale, I, 7ª ed., Milão, Giuffrè, 1947, p. 224.  
66 PINO, Augusto. Il patrimonio separato, Pádua, Cedam, 1950, pp. 120 e 121.  
67 SALOMÃO FILHO, Calixto. A Sociedade Unipessoal, São Paulo, Malheiros, 1995, pp. 18-19. 
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3.2. Natureza patrimonial do fundo  
Observando os entendimentos apresentados acima, percebe-se que o fundo consórtil 
constitui verdadeiro patrimônio autônomo. Quando cada consorciada destina ao fundo 
uma parte de seu patrimônio, em forma de contribuições às despesas, está 
vinculando tal parcela a um fim especial, diverso daquele ao qual corresponde o 
patrimônio geral. Sendo assim, o fundo consórtil seria a somatória de várias 
“concessões” patrimoniais por parte das empresas associadas, diversos patrimônios 
separados que passam a constituir um novo patrimônio, de caráter autônomo.   

No entanto, dois pontos ainda merecem discussão antes que se alcance uma 
conclusão suficiente sobre a natureza patrimonial do fundo consórtil, qualificando-o 
como patrimônio autônomo, quais sejam: (a) a titularidade de tal patrimônio, ou seja, 
se ele não pertencente a nenhum ou se pertence a vários sujeitos; (b) e a existência 
ou não de reconhecimento legal quanto à autonomia patrimonial do fundo consórtil.  

 
3.2.1. Titularidade 

Como já expresso, para CANDIAN “o patrimônio autônomo é o que se apresenta, em 
caráter provisório, sem um titular determinado, enquanto durar essa 
indeterminação”68. Já para MESSINEO seria “um patrimônio novo, com sujeito 
próprio, ou pelo menos, com finalidades próprias, sobre o qual incidem obrigações e 
direitos autônomos”69, enquanto para PINO representa um “complexo patrimonial 
pertencente a vários sujeitos e destinado a uma função particular”70.   

Daí surge o questionamento sobre a titularidade do fundo consórtil, este seriam 
um patrimônio autônomo (i) sem um titular determinado e somente com finalidades 
próprias, ou (ii) pertencente a vários sujeitos?  

A perda ou não de titularidade do patrimônio separado (parcela patrimonial 
concedida ao fundo consórtil na forma de contribuições) por parte das empresas 
consorciadas apresenta-se como ponto determinante em tal discussão.  

Quanto à primeira linha, pode-se argumentar que as empresas consorciadas 
perdem a titularidade sobre a parcela patrimonial concedida ao fundo na forma das 
contribuições. Desta forma, da somatória desses destaques de bens por partes das 
empresas, as quais deixam de ser titulares da parcela patrimonial destacada, forma-
se um patrimônio novo com finalidades próprias, sobre o qual recaem direitos e 
obrigações autônomas, e não titularizado por sujeito algum.  

Em relação à segunda linha, pode-se defender que, embora haja vinculação de 
parte do patrimônio das consorciadas a um fim especial (formando-se patrimônios 
separados), o patrimônio consórtil seria autônomo no sentido de agrupar os vários 
patrimônios separados, mas estando estes, ainda sob a titularidade das empresas 
consorciadas, o que implicaria na idéia de que o fundo consórtil seria patrimônio de 
vários titulares.  

Conforme o segundo raciocínio opta-se, então, por considerar que a separação 
patrimonial não implica a perda de titularidade do sujeito quanto à parte especial, 
mesmo quando vários patrimônios separados se agregam na formação de um novo 

                                                           
68 CANDIAN, Aurelio. Ob. cit., pp. 231 e 235. 
69 MESSINEO, Francesco. Ob. cit., p. 224. 
70 PINO, Augusto. Ob. cit., pp. 120 e 121.  
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patrimônio. Desta forma, os titulares do fundo consórtil seriam as empresas 
consorciadas, cada uma na proporção das colaborações dadas ao consórcio. 

Retornando à avaliação realizada por MARCONDES MACHADO, percebe-se que 
o direito brasileiro, embora negue a unicidade e indivisibilidade do patrimônio, em 
geral, seria personalista e enxergaria a identidade do sujeito como elemento 
unificador da massa patrimonial, não a substituindo pelas idéias de fim ou de 
afetação. Isso sugere que para o reconhecimento do fundo consórtil como um novo 
patrimônio, não se mostrariam suficientes as finalidades próprias, exigindo-se um 
sujeito próprio.  

Tal idéia frustra, aparentemente, nosso raciocínio de conferir independência 
patrimonial ao fundo consórtil entendendo-o como patrimônio autônomo sem 
titulares. No entanto, não contesta o raciocínio que enquadra o fundo consórtil como 
patrimônio autônomo de vários titulares (as diversas empresas consorciadas). 

NOBRE corretamente afirma que “inclusive sob o prisma da perspectiva 
histórica, os consórcios, não tendo personalidade jurídica, não podem ter patrimônio 
próprio conquanto estejam obrigados a ter representante legal e possam demandar e 
ser demandados”71.  

Contudo, aqui não se afirma que a qualificação do fundo consórtil como 
patrimônio autônomo liga-se ao fato de ser o consórcio titular de tal patrimônio. O 
que se afirma é que há a constituição de um patrimônio novo, de caráter autônomo, 
com finalidades próprias, podendo ser entendido como um patrimônio (i) sem 
titulares ou (ii) com vários titulares (empresas consorciadas, cada uma na proporção 
da colaboração ao fundo), conforme explicado acima. Destarte, como não se aponta o 
consórcio em si como sendo titular do patrimônio, as idéias de NOBRE não 
contrariam o raciocínio apresentado.  

Necessário se faz analisar o ordenamento pátrio no intuito de descobrir se 
atualmente nosso direito ainda mantém a postura personalista quanto à noção de 
patrimônio, tendo a identidade do sujeito como elemento unificador da massa 
patrimonial, haja vista que a análise de MARCONDES MACHADO se deu ainda sob a 
égide do Código Civil de 1916. Esse ponto é fundamental para descaracterizarmos ou 
não a viabilidade da tese que coloca o fundo consórtil como patrimônio autônomo 
com finalidades próprias, mas sem titulares.  

Analisando o Código Civil de 2002, percebe-se que ao tratar das sociedades em 
comum e das sociedades em conta de participação, o legislador teria reconhecido 
expressamente a existência de patrimônio especial, como se vê: 

 
Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os 
sócios são titulares em comum. (Livro II, Título II, Subtítulo I, Capítulo I, Da 
Sociedade em comum). (grifos nossos) 

Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio 
ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos 
negócios sociais. (Livro II, Título II, Subtítulo I, Capítulo II, Da Sociedade em 
Conta de Participação). (grifos nossos) 

                                                           
71 NOBRE, Augusto. “Consórcio de Empresas. Falta de personalidade jurídica. Impossibilidade de ser 
proprietário de bens”, in Revista Forense, v. 300 (1987), p. 385. 
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Também se mostra relevante indicar o regime especial de patrimônio separado 
determinado pela Lei nº 9.514/9772. Ela “estabelece regras para o chamado Sistema 
de Financiamento Imobiliário (SFI). Entre elas destaca-se a que estabelece a 
possibilidade de criação de um regime fiduciário para os créditos securitizados 
(créditos contra os quais foram emitidos títulos de crédito e/ou valores mobiliários). 
Os créditos são considerados patrimônio separado em sentido pleno, não podendo 
ser atingidos judicial ou extrajudicialmente pelos credores da companhia 
securitizadora (da qual o patrimônio se destacou), não sendo tampouco possível 
atingir os bens da sociedade securitizadora em caso de insolvência do patrimônio 
separado”73.   

Tanto no caso da separação patrimonial disposta nos arts. 988 e 994 do novo 
Código Civil, como no caso da promovida pela Lei nº 9.514/97, nota-se um estatuto 
legal claramente promovendo a separação de patrimônios.  

                                                           
72 Lei nº 9.514/97. Art. 10. O regime fiduciário será instituído mediante declaração unilateral da 
companhia securitizadora no contexto do Termo de Securitização de Créditos, que, além de conter os 
elementos de que trata o art. 8º, submeter-se-á às seguintes condições: 
        I - a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; 
        II - a constituição de patrimônio separado, integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao 
regime fiduciário que lastreiem a emissão; 
        III - a afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva série de títulos; 
        IV - a nomeação do agente fiduciário, com a definição de seus deveres, responsabilidades e 
remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua destituição ou substituição e as 
demais condições de sua atuação; 
        V - a forma de liquidação do patrimônio separado. 
        Parágrafo único. O Termo de Securitização de Créditos, em que seja instituído o regime fiduciário, 
será averbado nos Registros de Imóveis em que estejam matriculados os respectivos imóveis. 
        Art. 11. Os créditos objeto do regime fiduciário: 
        I - constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da companhia securitizadora; 
        II - manter-se-ão apartados do patrimônio da companhia securitizadora até que se complete o 
resgate de todos os títulos da série a que estejam afetados; 
        III - destinam-se exclusivamente à liquidação dos títulos a que estiverem afetados, bem como ao 
pagamento dos respectivos custos de administração e de obrigações fiscais; 
        IV - estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da companhia securitizadora; 
        V - não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer dos credores da 
companhia securitizadora, por mais privilegiados que sejam; 
        VI - só responderão pelas obrigações inerentes aos títulos a ele afetados. 
        § 1º No Termo de Securitização de Créditos, poderá ser conferido aos beneficiários e demais 
credores do patrimônio separado, se este se tornar insuficiente, o direito de haverem seus créditos 
contra o patrimônio da companhia securitizadora. 
        § 2º Uma vez assegurado o direito de que trata o parágrafo anterior, a companhia securitizadora, 
sempre que se verificar insuficiência do patrimônio separado, promoverá a respectiva recomposição, 
mediante aditivo ao Termo de Securitização de Créditos, nele incluindo outros créditos imobiliários, 
com observância dos requisitos previstos nesta seção. 
        § 3º A realização dos direitos dos beneficiários limitar-se-á aos créditos imobiliários integrantes 
do patrimônio separado, salvo se tiverem sido constituídas garantias adicionais por terceiros. 
        Art. 12. Instituído o regime fiduciário, incumbirá à companhia securitizadora administrar cada 
patrimônio separado, manter registros contábeis independentes em relação a cada um deles e 
elaborar e publicar as respectivas demonstrações financeiras. 
        Parágrafo único. A totalidade do patrimônio da companhia securitizadora responderá pelos 
prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência 
ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do patrimônio separado.(grifos nossos) 
73 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário, 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 170. 
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Visto isso, aufere-se que, embora o ordenamento esteja evoluindo no 
reconhecimento de patrimônios separados desvinculados de personificação jurídica, 
ele não adere ao ideal de vinculação objetiva entre bens e fins, centralizando ainda 
num sujeito a titularidade da massa patrimonial. Destarte, os argumentos em prol de 
se considerar a variedade de titulares, quais sejam, todas as consorciadas na medida 
das suas contribuições, tendem a ser mais aceitos, haja vista a incompatibilidade da 
tradição jurídica brasileira com a idéia de existência patrimônio sem titular. 

Tal conclusão também é alcançada por LE PERA, que ao se questionar sobre a 
titularidade do fundo comum operacional das uniões transitórias de empresas na 
Argentina (equivalente ao fundo consórtil), manifesta que “a tendência espontânea é 
contestar que o titular seja a união transitória, pois isso parece incompatível com a 
declaração legal de que a união transitória não é sujeito de direitos. Deveríamos 
considerar que tais bens, direitos e relações (incluídas as laborais) se constituem em 
cabeça de todos os integrantes”74. 

 
3.2.2. Reconhecimento legal  

Como destaca ROITBARG, os patrimônios especiais são bens afetados a um fim 
determinado, podendo ser conceituados como massas de bens destacadas do 
patrimônio geral da pessoa, submetidas a um regime de responsabilidade especial e 
destinadas à consecução de uma finalidade específica, criados ao amparo de um 
estatuto legal que os habilite75.  

O patrimônio especial, por definição, requer um estatuto legal também especial. 
Não é o titular do patrimônio quem pode separar voluntariamente certos bens e 
constitutir um patrimônio separado, devendo existir uma norma particular que o 
permita. Em outros termos, sem lei que possibilite a afetação de uma parte do 
patrimônio geral a um fim específico, não resulta possível a existência de patrimônios 
de afetação76. Como enfatiza PONTES DE MIRANDA, “só a lei pode separar 
patrimônios”77. 

Para GRISOLI, somente se pode falar de patrimônio separado, quando a lei 
considere determinado núcleo patrimonial como objeto de uma disciplina jurídica 
particular. A separação de um patrimônio se admite como meio para possibilitar a 
consecução de certas finalidades que a lei estabelece em cada caso; tais finalidades, 
tal como aparecem presentes na concreta disciplina legislativa, constituem a base, a 
medida e o limite da separação patrimonial. O regime jurídico que habilita a 
separação de patrimônios está constituído por normas que derrogam não somente a 
garantia ilimitada e genérica do patrimônio frente aos credores, mas também por 
normas que impedem a livre utilização do patrimônio separado por seu titular78.  

As normas que estabelecem a separação são impostas ad rem e não ad 
personam, e os atos dos sujeitos suscetíveis de produzir a separação estão 
submetidos à publicidade. Não é suficiente referir-se a um fim especial para justificar 

                                                           
74 LE PERA, Sergio. Ob. cit., pp. 164-165. 
75 ROITBARG, Marcelo Ricardo. Ob. cit., pp. 22-25. 
76  ROITBARG, Marcelo Ricardo. Ob. cit., pp. 22-25. 
77  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Ob. cit., V, p. 368.  
78 GRISOLI, Angelo. Las sociedades de un solo socio, Madrid, Editorial Edersa, 1976, apud ROITBARG, 
Marcelo Ricardo. Ob. cit., p. 29.  
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o tratamento jurídico diferenciado de uma massa de bens, só podendo ter lugar se o 
destino resulta oponível a terceiros e ao próprio titular do patrimônio de que se tem 
destacado aquela massa. Por tal motivo, não pode haver outros patrimônios 
separados além dos previstos em lei79.  

Se a determinação legal é suficiente para que se promova a separação 
patrimonial, o mesmo pode se supôr quanto à formação de um patrimônio autônomo, 
fruto da soma de patrimônios separados.  

Quanto a isso, pode-se questionar se a lei tem de expressamente regulamentar 
a ocorrência de separação patrimonial (usando termos como “patrimônio especial”, 
da forma feita pelos arts. 988 e 994 do Código Civil, e “patrimônio separado”, como 
aplicado nas disposições da Lei nº 9.514/97) ou se o desenho jurídico que ela confere 
a certo instituto poderia por si só representar uma autorização legal à separação 
patrimonial. Em outras palavras, embora se aceite que só a lei pode separar 
patrimônios, cabe discussão sobre a forma pela qual a lei realiza tal separação, se 
esta teria de ser resultado de uma determinação expressa ou não.  

Aplicando este pensamento ao caso, poder-se-ia argumentar que o formato 
institucional dado ao fundo consórtil pela lei do anonimato, embora esta não disponha 
expressamente sobre a formação de um patrimônio autônomo, seria uma espécie de 
autorização legal a que se compreenda o fundo consórtil como patrimônio autônomo.  

A Lei de Sociedades Comerciais (LSC) da Argentina aparece como bom exemplo, 
no Direito Comparado, de lei que reconhece a separação patrimonial mesmo sem 
fazer uso expresso de termos como “patrimônio especial, separado ou autônomo”.  

 
Ley de Sociedades Comerciales (nº 19.550). “Art. 372. Las contribuciones de 
los participantes y los bienes que con ellas se adquieran, constituyen el 
fondo común operativo de la agrupación. Durante el término establecido para 
su duración, se mantendrá indiviso este patrimonio sobre el que no pueden 
hacer valer su derecho los acreedores particulares de los participantes”.  

 

Embora trate o fundo consórtil de maneira ampla e até certo ponto superficial, 
tal norma é clara ao determinar o regime especial de responsabilidade ao qual se 
submete o fundo consórtil, evidenciando sua imunidade frente aos credores 
particulares dos participantes, e assim, indicando seu caráter patrimonial especial. 

Já a Lei nº 6.404/76 regula o fundo de forma mais superficial ainda que a lei 
argentina, determinando somente que o instrumento contratual a partir do qual se dê 
a formação do consórcio (pacto consórtil) deverá dispor sobre as contribuições de 
cada consorciado para as despesas comuns.  

 
 “Art. 279.  O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo 
órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo 
não circulante, do qual constarão:  
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se 
houver”. (grifos nossos) 

 

                                                           
79  ROITBARG, Marcelo Ricardo. Ob. cit., p. 30. 
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A questão que deve ser levantada, então, para que se alcance uma conclusão 
sobre a existência ou não de reconhecimento legal do caráter patrimonial autônomo 
do fundo consórtil, é: O dispositivo acima mencionado indica que o legislador pátrio 
confere um arranjo institucional ao fundo consórtil que evidencie sua submissão a 
um regime especial de responsabilidade, mesmo sem ter feito menção expressão a 
termos como “patrimônio especial” ou “patrimônio separado” (como o fez nos arts. 
988 e 994 do Código Civil e na Lei nº 9.514/97)?  

Como a própria pergunta explicita, o pensamento segundo o qual haveria 
necessidade de menção expressa a termos como os citados acima para que houvesse 
reconhecimento legal da separação patrimonial mostra-se inconsistente por seu 
apego a formalidades que não condizem com o real interesse de se constatar o 
reconhecimento legal da separação patrimonial a partir de interpretação legislativa 
que vá além do campo meramente gramatical, buscando a essência da disposição 
legal. Sendo assim, mesmo sem fazer menção aos ditos termos, o desenho 
institucional conferido ao fundo consórtil poderia indicar o reconhecimento de seu 
caráter patrimonial especial, assim como ocorre na Argentina.  

A superficialidade da regulação conferida ao fundo consórtil pela lei do 
anonimato é o grande problema para que se possa dizer indubitavelmente que a lei 
reconhece e promove a separação patrimonial no caso do fundo consórtil.  

Por um lado, é cabível defender que não há reconhecimento legal, pois seria 
uma determinação quanto ao regime de responsabilidade ao qual estaria submetido o 
fundo consórtil (como acontece na Lei de Sociedades Comerciais da Argentina, ao 
dispor sobre a imunidade do fundo frente aos credores particulares dos 
participantes), a qual impusesse o caráter especial desse regime, o elemento 
necessário para que se desenhasse um arranjo institucional do fundo o qual fosse 
suficiente para autorizar a separação de patrimônios.  

Por outro lado, pode-se afirmar que é da essência da composição do fundo 
consórtil a ocorrência das separações patrimoniais promovidas pelas consorciadas 
ao conceder suas contribuições ao fundo, e o fato de a lei possibilitar a organização 
de consórcios e a formação do fundo da maneira como é feita, já seria por si só um 
reconhecimento legal ao caráter patrimonial especial do fundo. Uma referência legal 
ao regime especial de responsabilidade seria um reforço ao que já é conseqüência 
natural da separação patrimonial.  

Para a decisão dessa controvérsia em prol do segundo pensamento (segundo a 
qual há reconhecimento legal), mostraria-se necessária uma complementação da 
regulação existente, a qual explicitasse a especialidade do caráter patrimonial do 
fundo consórtil e do regime de responsabilidade ao qual se submete. Até que ela 
ocorra, o primeiro pensamento (segundo o qual não há reconhecimento legal) 
aparenta ser mais adequado, pois já que só a lei pode separar patrimônios, isso deve 
ocorrer sem maiores dúvidas, dando-se de maneira clara, mesmo que de forma 
sucinta e até superficial como ocorre no ordenamento argentino.  

 
3.2.3. Conclusões sobre a natureza patrimonial do fundo  

Sendo assim, pode-se concluir, quanto aos aspectos patrimoniais do fundo consórtil, 
que este consistiria num patrimônio autônomo, integrado pela soma de patrimônios 
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separados (parcelas patrimoniais especiais separadas da parte geral dos patrimônios 
das empresas consorciadas). No entanto, dois pontos seriam alvo de divergência.   

O primeiro tange à sua titularidade, haja vista serem cabíveis tanto os 
argumentos (i) em defesa da ausência de titular desse patrimônio, que tem como 
pressuposto a idéia de que a separação de patrimônio das consorciadas resulta na 
perda de titularidade dos patrimônios separados por parte delas, como (ii) os 
argumentos em prol de se considerar a variedade de titulares do fundo consórtil, 
quais sejam as empresas consorciadas na proporção de suas contribuições. Notou-
se, todavia, que os argumentos em prol de se considerar a variedade de titulares, 
quais sejam todas as consorciadas na medida das suas contribuições, tende a ser 
mais aceita, tendo em vista a incompatibilidade da tradição jurídica brasileira com a 
idéia de existência patrimônio sem titular, a qual deriva do caráter personalista 
marcante na noção de patrimônio adotada.  

O segundo corresponde à existência ou não de reconhecimento legal quanto à 
separação patrimonial tangente ao fundo. Sobre isso, percebeu-se que, embora o 
ordenamento venha apresentando sinais de que reconhece a possibilidade de 
separação patrimonial desvinculada de personificação jurídica em alguns casos 
(sociedade em comum, sociedade em conta de participação, e patrimônios separados 
do SFI, além dos tradicionais espólio, usufruto, bem de família, etc.), faz-se 
imperativa uma complementação da regulação legal vigente atualmente, que venha 
expressamente declarar a autonomia patrimonial do fundo consórtil, para que esta 
resulte indubitavelmente em conseqüências no campo da responsabilidade.  
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4. Regime de Responsabilidade 
Olhando para o problema da limitação de responsabilidade do comerciante individual, 
tratado por MARCONDES MACHADO, vê-se que há uma distinção fundamental entre 
ele e a questão do regime de responsabilidade no caso do consórcio.  

Enquanto no caso do comerciante individual propõe-se uma separação 
patrimonial, ou seja, um destaque de bens do patrimônio geral do indíviduo que 
exerce atividades comerciais para passar a integrar um patrimônio separado com fim 
especial, embora ainda de titularidade do mesmo sujeito, nos consórcios há algo que 
vai além disso, haja vista a formação de um agregado de patrimônio separados 
compondo um novo patrimônio.  

Embora em ambos os casos haja aquela relação de “atribuição” entre fins e 
bens, o que caracterizaria tanto o patrimônio separado do empreendedor individual, 
como o fundo consórtil (patrimônio autônomo), na qualidade de patrimônios de 
afetação, nota-se no caso do fundo consórtil uma ampliação da independência 
patrimonial, pois há composição de um novo patrimônio.  

Resta, então, saber quais impactos essa autonomia patrimonial do fundo 
consórtil implicaria no regime de responsabilidade do consórcio e das consorciadas.  

 
4.1. Limitação da Responsabilidade  

Conforme professado por MARCONDES MACHADO, há distinção entre o sentido 
próprio e impróprio da limitação de responsabilidade: (i) o da responsabilidade 
objetivamente limitada; e (ii) o da responsabilidade quantitativamente determinada. 
Esta (sentido impróprio) consiste na limitação de certa quantia pela qual deve 
responder o devedor com todo o seu patrimônio, não significando, portanto, a 
existência de uma responsabilidade limitada, e sim de uma dívida limitada. Já aquela 
(sentido próprio) exprime que no campo patrimonial do devedor, demarca-se uma 
área de bens, destinada a suportar a ação dos credores no caso de inadimplemento, 
cuja eficácia se confina nos lindes instransponíveis dos valores aí realizados. Disso 
decorre a formação de um patrimônio separado, pois os bens a que fica circunscrita a 
responsabilidade por determinadas dívidas, são subtraídos à responsabilidade por 
outras, formando assim, no patrimônio do devedor, grupo subsistente por si, 
reservado exclusivamente a satisfazer certos credores80. Apresentando-se a limitação 
da responsabilidade no sentido autêntico e rigoroso da responsabilidade 
objetivamente limitada como fato coetâneo da separação patrimonial81.  

SALOMÃO FILHO também aponta a variedade de significados que se pode 
empregar à responsabilidade limitada, os quais seriam: (i) pode significar a 
impossibilidade de responsabilizar o patrimônio separado pelas dívidas do seu titular 
(é o caso do bem de família); (ii) ou ainda que os credores por dívidas oriundas dos 
bens separados não terão acesso aos bens de seu titular (é o caso do espólio em 
relação ao herdeiro); (iii) podendo representar também ambas as coisas, ou seja, a 
limitação em ambos os sentidos82.  

                                                           
80 MARCONDES MACHADO, Sylvio. A Limitação., cit. (nota 2), p. 283.  
81 MARCONDES MACHADO, Sylvio. A Limitação., cit. (nota 2), p. 284.  
82 SALOMÃO FILHO, Calixto. A Sociedade., cit. (nota 66), pp. 27-28. 
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 No caso dos consórcios de empresas, a responsabilidade objetivamente 
limitada poderia ser debatida nos seguintes âmbitos: 

  

(1) A possibilidade de credores particulares das consorciadas exercerem direitos 
sobre o todo patrimonial do fundo consórtil;  

(2) A possibilidade de credores particulares das consorciadas exercerem direitos 
sobre a parte do fundo consórtil proporcional às contribuições da consorciada 
devedora;  

(3) A possibilidade de credores do consórcio exercerem direitos sobre o 
patrimônio particular das concorciadas na proporção da contribuição de cada 
uma ao fundo.  

 

As conclusões quanto às três situações expostas acima decorrem diretamente 
da natureza patrimonial do fundo consórtil e, conseqüentemente, da ocorrência ou 
não de separação patrimonial. Tendo em vista a ausência de determinação legal 
específica suficiente ao reconhecimento da separação entre o patrimônio da 
consorciada vinculado às despesas decorrentes das atividades do consórcio e o seu 
patrimônio geral, não se pode entender que o direito brasileiro aceite uma limitação 
de responsabilidade que decorra disso.  

Portanto, tem-se que os credores particulares das consorciadas poderiam 
exercer direitos sobre a parcela do “patrimonio autônomo” proporcional às 
contribuições da consorciada devedora ao fundo, mas não sobre o todo (é possível a 
hipótese 2, mas não a 1). Por outro lado, em caso de descumprimento obrigacional do 
consórcio frente a terceiros, estes poderiam exercer direitos sobre os patrimônios 
particulares das consorciadas na proporção das contribuições de cada uma (é 
possível a hipótese 3).  

Entretanto, levando em consideração que a doutrina moderna, seguindo e 
desenvolvendo a teoria da afetação, tende a considerar o vínculo do patrimônio 
objetivo e não subjetivo83, e que o ordenamento pátrio tem apresentado avanços 
nesse sentido, cabe analisar quais impactos o surgimento de norma 
regulamentadora das separações patrimoniais no caso de formação de consórcio, 
das quais decorre a formação do patrimônio autônomo, implicariam no campo da 
responsabilidade.  

Com advento de tal norma, restaria limitada a responsabilidade no sentido de 
que os credores particulares das consorciadas não poderiam exercer direitos sobre 
parte alguma do fundo consórtil, e nem os credores do consórcio poderiam exercer 
direitos sobre os patrimônios particulares das consorciadas (não seria possível 
nenhuma das hipóteses 1, 2 e 3). Deste modo, as dívidas decorrentes das atividades 
do consórcio se restringiriam à soma dos patrimônios separados das consorciadas, 
ou seja, ao patrimônio autônomo no qual consiste o fundo consórtil, e os impactos 
das dívidas das consorciadas que em nada se relacionassem às atividades do 
consórcio iriam se restringir aos patrimônios gerais particulares das devedoras.  

                                                           
83 SALOMÃO FILHO, Calixto. A Sociedade, cit. (nota 66), p. 36.  
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4.2. Casos Especiais de Responsabilidade  
Alguns tipos de débitos são tratados com destaque pelo nosso ordenamento jurídico, 
o que reflete a relevância dos interesses que os cercam. Dentre eles destacam-se os 
déditos fiscais e trabalhistas. Esta seção dedicar-se-á a apresentar como a 
responsabilidade tributária e trabalhista das consorciadas se inserem no contexto 
deste estudo, supondo ainda possíveis alterações caso surja nova norma que 
reconheça de vez a autonomia patrimonial do fundo consórtil.  

 
4.2.1. Responsabilidade Tributária  

Uma característica do consórcio é fundamental para entendermos os efeitos de suas 
atividades no campo tributário: a ausência de personalidade jurídica. Por não tê-la, os 
consórcios de empresas não faturam e não lucram. Desta forma, não precisam 
recolher tributos como o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o PIS/Pasep, a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), entre outros. Isso cabe às consorciadas, na medida 
em que atuam por meio do consórcio, conforme fica esclarecido pelas Instruções 
Normativas SRF nº 480/200484 e 834/200885, as quais determinam que os débitos 
fiscais são assumidos pelas empresas consorciadas, e não pelo consórcio.  

                                                           
84 Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de Dezembro de 2003.  
Art. 16. No caso de pagamento a consórcio constituído para o fornecimento de bens e serviços, 
inclusive a execução de obras e serviços de engenharia, a retenção deverá ser efetuada em nome de 
cada empresa participante do consórcio, tendo por base o valor constante da correspondente nota 
fiscal de emissão de cada uma das pessoas jurídicas consorciadas. 
§ 1º Nesta hipótese, a empresa administradora deverá apresentar à unidade pagadora os documentos 
de cobrança, acompanhados das respectivas notas fiscais, correspondentes aos valores dos 
fornecimentos de bens ou serviços de cada empresa participante do consórcio. 
§ 2º No caso de pagamentos a consórcio formados entre empresas nacionais e estrangeiras, aplica-se 
a retenção do art. 1º às empresas nacionais e a do art. 29, desta Instrução Normativa (imposto de 
renda na fonte) às consorciadas estrangeiras, observadas as alíquotas aplicáveis à natureza dos bens 
ou serviços, conforme legislação própria. (grifos nossos) 
85 Instrução Normativa SRF nº 834, de 26 de Março de 2008.        
Art. 1º O consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e as pessoas jurídicas consorciadas deverão, para efeitos do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição 
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), observar o disposto nesta Instrução Normativa. 
 Art. 2º Às receitas, custos, despesas, direitos e obrigações decorrentes das operações relativas às 
atividades dos consórcios aplica-se o regime tributário a que estão sujeitas as pessoas jurídicas 
consorciadas.  
Art. 3º Para efeito do disposto no art. 2º, cada pessoa jurídica participante do consórcio deverá 
apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos, proporcionalmente à sua participação no 
empreendimento, conforme documento arquivado no órgão de registro.  
§ 4º Sem prejuízo do disposto nos §§ 2º e 3º, a escrituração das operações objeto do consórcio, 
relativas à participação das pessoas jurídicas consorciadas, deverá ser efetuada em suas respectivas 
contabilidades, em livros contábeis, fiscais e auxiliares próprios.  
Art. 4º O faturamento correspondente às operações do consórcio será efetuado pelas pessoas jurídicas 
consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal ou Fatura próprios, proporcionalmente à 
participação de cada uma no empreendimento.  
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Percebendo que há diluição dos débitos tributários ligados à atividade consórtil 
entre as empresas consorciadas, poder^se^ia questionar uma possível 
responsabilização do consórcio ou das demais consorciadas pelo inadimplemento de 
uma destas frente ao Fisco (neste momento analisa^se o inadimplemento referente a 
tributo cujo fato gerador esteja ligado à atividade consórtil). Em outras palavras, cabe 
questionamento sobre a possibilidade do Fisco exercer direitos sobre (a) todo o fundo 
consórtil, sobre (b) a parte do fundo consórtil proporcional às contribuições da 
consorciada devedora, ou sobre (c) o patrimônio geral (não vinculado aos fins 
consórteis) das outras consorciadas.  

Aplicando o raciocínio apresentado no item 4.1 deste estudo, veremos que, no 
contexto atual, em que não há claro reconhecimento legal da autonomia patrimonial 
do fundo, o Fisco poderia exercer direitos sobre a parte do fundo consórtil 
proporcional às contribuições da consorciada devedora (é possível a hipótese “b”, 
mas não a hipótese “a”). Ademais, poderia também exercer direitos sobre o 
patrimônio geral das outras consorciadas devedoras caso qualifique-as como 
solidariamente responsáveis (art. 124, I e II, do CTN86) ou responsáveis tributárias 
(art. 12887 e ss., do CTN), ponto este que merece destaque. 

Como enfatiza PENTEADO88, o liame estabelecido entre as consorciadas 
aparenta não atrair, em princípio, a incidência das demais regras sobre 
responsabilidade previstas no CTN, contudo, isto merece atenção, haja vista que tal 
diploma em seu art. 124, I, estabelece: 

  
“Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal”. (grifos nossos) 

                                                                                                                                                                                     

Art. 5º A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins relativas às operações correspondentes às 
atividades dos consórcios será apurada pelas pessoas jurídicas consorciadas proporcionalmente à 
participação de cada uma no empreendimento, observada a legislação específica.  
Parágrafo único. Os créditos referentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativas, 
relativos aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas das operações do consórcio, serão 
computados nas pessoas jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento, observada a legislação específica.  
Art. 6º Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte do 
imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na forma da legislação em 
vigor, a retenção e o recolhimento devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica consorciada, 
proporcionalmente à sua participação no empreendimento.  
Art. 7º Nos recebimentos de receitas decorrentes das operações do consórcio sujeitas à retenção do 
imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na forma da legislação em 
vigor, a retenção deve ser efetuada em nome de cada pessoa jurídica consorciada, proporcionalmente 
à sua participação no empreendimento.  
(grifos nossos) 
86 Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966. Aletada pela Lei Complementar nº 118, de 9 de Fevereito de 
2005.  
87 CTN. Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do 
cumprimento total ou parcial da referida obrigação. (grifos nossos) 
88 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 110.   
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Observando o dispositivo mencionado, nota-se que caso se interprete que todas 
as consorciadas têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador do 
crédito questionado pelo Fisco, e sendo este relacionado à atividade consórtil, poder-
se-ia qualificar as consorciadas como solidariamente responsáveis à consorciada 
devedora. Sendo assim, o Fisco poderia exercer direitos sobre o patrimônio geral das 
demais consorciadas (a hipótese “c” é possível contanto que a consorciada, mesmo 
não sendo a devedora, seja solidariamente obrigada, nos termos do art. 124 do CTN, 
ou responsável tributária, nos termos do art. 128 do CTN).  

Até aqui nos referimos à situação em que o crédito fiscal questionado pelo Fisco 
e não pago pela consorciada origina-se da atividade consórtil. Numa situação em que 
o inadimplemento fosse relativo ao crédito oriundo de outras atividades da 
consorciada, que não relacionadas ao consórcio, fica claro que o Fisco poderia 
exercer direitos sobre a parte do fundo consórtil proporcional à contribuição da 
consorciada devedora (é possível a hipótese “b”, mas não a “c”), embora não pudesse 
cobrar das outras consorciadas, a menos que estas sejam qualificadas como 
solidariamente obrigadas (o que seria mais difícil pela provável inaplicabilidade do 
art. 124, I, do CTN) ou responsáveis tributárias (dificilmente seriam entendidas como 
vinculadas ao fato gerador, requisito exigido pelo art. 128 do CTN para 
enquadramento como responsável tributária).  

Imaginando o surgimento de norma que reconheça a autonomia patrimonial do 
fundo consórtil, vê-se que o Fisco não poderia exercer direitos sobre parte alguma do 
fundo consórtil (não seriam possíveis as hipóteses “a” e “b”), podendo, no entanto, 
cobrar das demais consorciadas caso as enquadre como solidariamente obrigadas ou 
responsáveis tributárias (a possibilidade da hipótese “c” depende disso). Tal 
raciocínio valeria tanto para os casos em que o débito fiscal se relacionasse com a 
atividade consórtil, como para os casos em que o débito não tenha relação com ele (a 
diferença estará na dificuldade de enquadrar as demais consorciadas como 
solidariamente obrigadas).   

 
4.2.2. Responsabilidade Trabalhista 

Ao se associarem, as empresas consorciadas destinam parte de sua mão-de-obra 
para a execução do determinado empreendimento objeto do consórcio, o que pode 
ocorrer através da contratação de novos empregados ou mesmo pela utilização da 
mão-de obra já possuída. Disso deriva um ponto bastante discutível no campo da 
responsabilidade, qual seja: se um indivíduo é empregado de uma consorciada, mas 
dedica-se às atividades ligadas ao consórcio, em caso de débitos trabalhistas, ele 
poderá exercer cobrança somente perante a empresa com quem firmou o vínculo 
contratual, ou também poderia exercer direitos sobre o fundo consórtil, e até mesmo 
cobrar de outras consorciadas?     

O art. 2º, §2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (C.L.T.)89 determina que (i) 
se uma ou mais empresas, (ii) mesmo tendo cada uma personalidade jurídica própria, 
                                                           
89 C.L.T. Art. 2º -Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 
da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 
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(iii) estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, (iv) compondo grupo 
de qualquer atividade econômica, (v) serão solidariamente responsáveis a empresa 
principal e as subordinadas, para (vi) os efeitos da relação de emprego. De forma 
semelhante dispõe o Estatuto do Trabalhador Rural, o qual em seu art. 3º, 
§2º,90determina que (i) quando uma ou mais empresas, (ii) mesmo tendo cada uma 
personalidade jurídica própria, (iii) estiverem sob a direção, controle ou administração 
de outra, (iv) ou ainda quando formem grupo econômico ou financeiro rural mesmo 
sendo autônomas, (v) serão solidariamente responsáveis a empresa principal e as 
subordinadas, para (vi) as obrigações decorrentes da relação de emprego. 

Tais dispositivos parecem não se aplicar aos consórcios de empresas, haja vista 
estes consistirem, a priori, em grupos de coordenação, combinação societária em 
que as empresas participantes se encontram em pé de igualdade, sem que uma 
exerça o controle sobre a outra91, não havendo subordinação. Entretanto, sob o 
aspecto da existência de relações de controle entre as empresas consorciadas, os 
consórcios podem ser classificados de três formas, quais sejam: (i) igualitários, nos 
quais não há relação de controle entre os participantes; (ii) hegemoniais, onde há 
relação de controle entre todos os participantes; e (iii) mistos, em que se nota a 
ocorrência de relações de controle apenas entre alguns dos participantes92.  

Sendo assim, a imposição de responsabilidade solidária às empresas 
consorciadas depende de uma análise da estrutura do consórcio. Caso seja verificada 
a ocorrência de relação de subordinação, tal solidariedade se aplica para as 
empresas envolvidas em tal relação, o que pode existir em consórcios hegemoniais e 
mistos, mas não em igualitários.  

Ademais, além da possibilidade de aplicação da responsabilidade solidária aos 
casos de relações de subordinação, a referência aos termos “direção” e 
“administração” poderia ensejar tal responsabilidade também em grupos de 
coordenação. Entretanto, o desenho jurídico dos consórcios de empresas no Brasil 
vincula a coordenação somente a um empreendimento em comum e determinado, 
não colocando efetivamente as empresas participantes sob uma direção comum 
irrestrita a empreendimento específico93. Tal fato indica, então, a necessidade de 
análise concreta de cada arranjo consórtil, mesmo nos casos de consórcios 
igualitários, para que determinemos a aplicabilidade ou não das normas trabalhistas 
aqui tratadas.  

Voltando à problemática inicial relativa aos direitos de cobrança do trabalhador 
que, embora seja empregado de uma das consorciadas, atua nas atividades 

                                                                                                                                                                                     

comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. (grifos nossos)  
90 Lei nº 5.889/73 (Estatuto do Trabalhador Rural).    Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agro-
econômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio 
de empregados. 
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica 
própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão 
responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. (grifos nossos) 
91 PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 39.  
92 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Ob. cit., LI, p. 236.  
93  PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. cit., p. 84. 
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consórteis, pode-se notar (aplicando o mesmo raciocínio empregado nos itens 4.1 e 
4.2.1, e observando o disposto na legislação trabalhista aqui referida) que: (i) no 
contexto atual de ausência de reconhecimento legal à autonomia patrimonial do 
fundo consórtil, o trabalhador poderia exercer direitos sobre o fundo na proporção 
das contribuições da consorciada empregadora (mas não sobre o todo) e também 
cobrar de outras consorciadas que tenham com a devedora relação de subordinação, 
nos termos discutidos acima; (ii) caso surja norma que firme o reconhecimento legal 
da autonomia patrimonial do fundo, o trabalhador não poderá exercer direitos sobre 
parte alguma dele, sendo cabível, no entanto, cobrar de outras consorciadas que 
tenham com a devedora relação de subordinação, tendo em vista o disposto na 
legislação aqui analisada.  
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5. Conclusão  
A Lei nº 6.404/76, em seus arts. 278 e 279, veio a regular de maneira geral os 
consórcios de empresas, os quais já eram adotados em ampla escala pela prática 
empresarial nacional, em virtude de proporcionarem a agregação temporária de 
recursos e empenho visando à plena consecução de uma meta comum às empresas 
consorciadas. 

Entretanto, a lei do anonimato, além de deixar lacunas e margens a polêmicas, 
não regulou suficientemente o fundo consórtil, o que, conseqüentemente, implicou 
em dúvidas quanto ao regime de responsabilidade do consórcio e das consorciadas, 
como enfatizou PENTEADO94.  

Destarte, ficou a cargo da doutrina a discussão sobre tal assunto, não sendo 
este, no entanto, tratado com destaque pela maior parte dos autores do tema. 
Ademais, é notável um grande vazio doutrinário quanto aos consórcios, em geral, no 
lapso temporal que compreende as últimas três décadas, o que se mostra até certo 
ponto intrigante.  

Não se pode dizer que os consórcios foram pouco aplicados durante esse 
período. A intensa recorrência ao uso de tal figura pode ser vista com destaque no 
campo das contratações com o Poder Público, nos quais o consórcio atua na sua 
forma instrumental, dando lugar às Sociedades de Propósito Específico após o êxito 
nas concorrências licitatórias. Entretanto, talvez o consórcio de empresas não esteja 
sendo utilizado devidamente com todo seu potencial de instrumento favorável às 
empresas nacionais de porte médio, que podem, por meio da associação empresarial 
realizada através desse instituto, ampliar seu poderio frente às empresas de maior 
porte. Afinal, como destaca FERES, “a joint venture brasileira ou consórcio se revela 
interessante como instrumento a serviço do fortalecimento de pequenas e médias 
empresas no esforço de concorrerem, em igualdade de condições, com as macro-
empresas. Aliando tecnologia, avançado esquema de distribuição, suprimento de 
matérias-primas, algumas pequenas empresas podem se tornar extremamente 
eficientes para competirem no mercado interno e, quiçá, no internacional”95.  

Tendo isso em vista, na busca de reerguer o tema dos consórcios de empresas, 
principalmente no que tange ao seu regime de responsabilidade e das suas 
integrantes, trata-se aqui deste assunto, ingressando num debate que muito ainda 
tem a ser enriquecido.  

Os resultados da pesquisa indicaram que a (i) tradição jurídica brasileira, no que 
tange à concepção de patrimônio a qual adere, com sua postura personalista (a 
personalidade jurídica representa a sede do patrimônio), enxergando a identidade do 
sujeito como elemento unificador da massa patrimonial, e a (ii) regulação superficial 
incidente sobre os consórcios, e em específico sobre o fundo consórtil, aparecem 
como principais barreiras ao reconhecimento da separação patrimonial referente ao 
fundo.  

                                                           
94 “O regime da responsabilidade do consórcio e dos seus integrantes estaria a merecer exame 
acurado, notadamente no que tange à disciplina do fundo consórtil”. PENTEADO, Mauro Rodrigues. Ob. 
cit., p. 162.  
95 FERES, Marcos Vinício Chein. “Joint Ventures: O Consórcio de Empresas no direito brasileiro”, in 
Revista do IBRAC, v. 8 (2001), n. 5, p. 11.   
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Sendo assim, o fundo consórtil, o qual consistiria num patrimônio autônomo 
formado com a somatória de patrimônios separados (oriundos do patrimônio geral 
das consorciadas, mas dele separados na forma de contribuições ao fundo consórtil, 
vinculados às atividades consórteis), e por isso submetido a um regime especial de 
responsabilidade, não adquire, a priori, esse caráter, o que se justifica na falta de 
reconhecimento legal claro e na recusa do ordenamento frente às teorias que 
defendem uma vinculação entre bens e fins, e não entre bens e pessoas.  

Disso resulta que a limitação de responsabilidade, em seu sentido próprio 
(responsabilidade objetivamente limitada) que incidiria no caso de formação de 
consórcios de empresas e composição do fundo consórtil, acaba por não incidir. 
Entretanto, fica a cargo de inovações legislativas que venham a evidenciar a 
separação patrimonial relativa ao fundo consórtil, o papel de enquadrá-lo no rol de 
patrimônios “separados” por lei, assim como o fez com os patrimônios separados do 
SFI (Lei nº 9.514/97), conferindo-lhe o amparo da limitação de responsabilidade e 
impulsionando a utilização do consórcio de empresas como instrumento para a 
prosperidade econômica nacional.  
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