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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é abordar questão ainda controvertida no direito 

tributário atual, referente aos elementos necessários para caracterização de aquisição 

do fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, para fins de sucessão 

tributária, a partir da aquisição destacada ou isolada de ativos. Inicialmente, será 

traçado um panorama geral do mercado nacional de fusões e aquisições e as 

expectativas futuras. Em seguida, serão ponderados riscos na sucessão empresarial 

em razão da limitação da liberdade contratual nas convenções particulares, bem como 

procedimentos para avaliação desses riscos. Após a fixação de conceitos importantes 

para a análise, quais sejam, o conceito de empresa, o conceito de estabelecimento e 

conceito de fundo de comércio, serão enfim abordadas as diversas vertentes da 

responsabilidade tributária atribuída a terceiros, mais especificamente aquela 

atribuída a partir da sucessão. Sequencialmente, a análise tratará da responsabilidade 

tributária por sucessão, prevista no artigo 133 do CTN, havida na aquisição do fundo 

de comércio ou estabelecimento comercial. Serão então elencados elementos 

relevantes da jurisprudência histórica e atual dos tribunais, bem como definido um 

racional que possibilite trazer um pouco mais de segurança nas operações de 

aquisição de empresas ou apenas de parte destacada de seus ativos. Após, serão 

apontadas algumas limitações à atribuição de responsabilidade tributária por 

sucessão. Por fim, serão apresentadas as conclusões acerca do tema, com 

importantes ponderações a serem observadas. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário. Sucessão empresarial. Responsabilidade 

tributária. Responsabilidade por sucessão. Artigo 133 do CTN. Fundo de comércio. 

Jurisprudência. Limitações da responsabilidade. 

 

  



ABSTRACT 

 

The current work aims to deal with a currently controversial tax law aspect: which 

elements are necessary to characterize the acquisition of a goodwill or business, in 

view of tax succession, considering separate assets. Firstly, I will outline an overview 

of the domestic mergers and acquisitions market and forecasts. Secondly, I will assess 

the corporate succession risks due to contractual freedom between the parties and the 

procedures for risk assessment. Thirdly, after defining key analytical concepts – for 

companies, businesses or goodwill – I will discuss different viewpoints on third-party 

tax liability, in particular succession liability. After that, I will analyze tax liability via 

succession under CTN article 133 upon acquisition of a commerce or business. Next, 

I will highlight important case law and court decisions, as well as a scope which should 

allow the entrepreneur to invest more safely in mergers and acquisitions operations, in 

full or by acquiring separate assets. After that I will point out some limitations to tax 

liability via succession. Finally, I will conclude the theme and make recommendations 

to the entrepreneur. 

 

Key Words: Tax Law, Corporate Succession, Tax Liability, Liability via Succession, 

CTN article 133, Goodwill, Case Law, Liability Limitations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia central do presente trabalho é traçar uma linha de estudo, amparada 

pela doutrina e jurisprudência, visando ao debate de uma questão ainda controvertida 

no direito tributário atual, qual seja a indefinição quanto aos elementos que 

conjuntamente possibilitariam a caracterização do fundo de comércio para fins de 

sucessão tributária, especialmente quando falamos de aquisição destacada ou isolada 

de ativos. 

Se por um lado a jurisprudência habitualmente considera apenas o caso 

específico sob análise, por outro lado a doutrina acaba por ditar um formato pessoal 

e muitas vezes genérico de interpretação legislativa. Por essa razão, a partir da 

análise isolada da doutrina e da jurisprudência não é possível tirarmos maiores 

conclusões acerca dos elementos e sua relevância de fato na caracterização do fundo 

de comércio. Dessa forma, não encontramos respostas definitivas que pudessem 

auxiliar empresários, investidores ou a comunidade jurídica em relação a esse ponto 

tão essencial para o planejamento empresarial. 

Sabemos que a caracterização da alienação do fundo de comércio depende 

muito mais da relevância dos bens materiais e imateriais (ativos) adquiridos do que 

do valor ou da quantidade desses bens. Por essa razão, entendemos que não seria 

razoável tratar o tema como uma ciência exata ou adotar um posicionamento taxativo 

quanto aos limites para caracterização do fundo de comércio. 

Por outro lado, entendemos que o tema pode (e deve) ser aprofundado, 

especialmente a partir de uma análise conjunta da doutrina (generalidades) e da 

jurisprudência (especificidades). Assim, neste trabalho buscaremos explorar as 

práticas jurídicas existentes e, ao final, com amparo da melhor doutrina e da 

jurisprudência, trazer algumas diretrizes que possam facilitar as reorganizações 

empresariais, expondo ainda as principais cautelas a serem observadas. 

Pois bem. Como é de conhecimento da sociedade empresarial e jurídica, o 

direito nos dias atuais se depreende não somente de regras e procedimentos, mas 

considera, nas aplicações práticas, questões negociais, a boa-fé das partes 

envolvidas e os princípios norteadores da razoabilidade. 
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Ao analisar questões envolvendo o planejamento de negócios com efeitos 

tributários, deve-se observar, antes de mais nada, que é dever da Administração 

Pública avaliar e, eventualmente contestar, todos aqueles planejamentos ou atos 

negociais que possam ir contra os preceitos legais ou que possam abalar a boa-fé 

havida na celebração do negócio jurídico.  

Isso ocorre porque o regime jurídico administrativo está amparado em dois 

princípios norteadores, quais sejam, a indisponibilidade do interesse público e a 

supremacia do interesse público sobre o privado. Justamente em razão do primeiro 

princípio é que a Administração possui a supremacia do segundo, ainda que isso não 

signifique qualquer relação de hierarquia, mas sim um dever da Administração quanto 

à busca de tudo que for de interesse público. 

Não há dúvidas de que o sistema tributário brasileiro (aqui incluindo o judiciário) 

deve sempre vislumbrar um processo justo e eficaz em busca da arrecadação pelo 

Estado, ou seja, em busca do próprio desenvolvimento social e da supremacia do 

interesse público. E essa busca deve ser feita até mesmo com mais entusiasmo do 

que ocorre em países economicamente desenvolvidos, dadas as mazelas sociais por 

nós enfrentadas diariamente. Para tanto, porém, é essencial a observância da 

garantia à livre iniciativa e à atividade empresarial, para que, consequentemente, seja 

alcançado o desenvolvimento econômico. 

O empresário deve ver respeitados os princípios da livre iniciativa e da 

propriedade privada, inclusive e especialmente nas negociações e tomadas de 

decisões em busca da finalidade de sua atividade empresarial, qual seja a obtenção 

de lucros. Nesse sentido, é importante que sejam observadas algumas cautelas 

quanto à causa e à fundamentação do negócio jurídico. 

Buscando-se minar a evasão fiscal por meio de planejamentos de compra e 

venda de estabelecimentos ou aquisição da própria pessoa jurídica, o legislador criou, 

dentre outros mecanismos, a sucessão tributária, que se dá a partir da transferência 

da obrigação (pela quitação de um débito) para um terceiro, mesmo que o devedor 

originário deixe de existir (a partir da baixa do CNPJ, por exemplo). 

Dentre as hipóteses de sucessão tributária, o presente trabalho se debruçará 

nos estudos do artigo 133 do CTN, o qual prevê que a: 
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pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a 
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 
adquirido, devidos até à data do ato. 

 

Essa responsabilização por sucessão poderá ser integral no caso de “o 

alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade” ou subsidiária “se 

este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da 

alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 

profissão”. 

As dúvidas passam a existir quando analisamos o conceito de fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial. Em síntese, o fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial podem ser conceituados como o conjunto de bens 

corpóreos e incorpóreos, utilizados no desenvolvimento da atividade da empresa, não 

podendo ser tratados isoladamente, uma vez que a existência do fundo de comércio 

dependerá da soma desses bens, sejam eles tangíveis ou intangíveis. 

Justamente a partir desse conceito amplo e abrangente que a jurisprudência 

tem estabelecido, ainda que para casos isolados, alguns limites para caracterização 

do fundo de comércio. Porém, como será verificado ao longo desse trabalho, não há 

um conceito taxativo na delimitação dos ativos que podem ser adquiridos sem que 

haja a caracterização do fundo de comércio. 

Exemplificando, se por um lado a jurisprudência já se manifestou no sentido de 

que estaria caracterizada a aquisição do fundo de comércio no caso de manutenção 

das instalações, do maquinário e da clientela. Por outro lado, a jurisprudência já 

decidiu no sentido de que não estaria caracterizada a aquisição do fundo de comércio 

no caso de manutenção do ramo de atividade comercial e da localização. 

Diante desse cenário, o presente trabalho buscará identificar e descrever as 

principais controvérsias relativas à caracterização do fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, sobretudo para fins de análise dos limites existentes na 

aquisição de ativos, trazendo um panorama da discussão que possa dar subsídios – 

tanto ao empresário ou investidor, como ao aplicador do direito – no momento de 

definição pela aquisição integral da empresa (aquisição do próprio CNPJ) ou apenas 
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aquisição de parte destacada dos ativos. Assim, auxiliando na definição da estratégia 

mais adequada para empresa, visando para mitigar o risco de autuações. 

Ainda, importante ressaltar a importância do tema aos empresários que 

pretendem adquirir empresas ou ativos destacados de um estabelecimento comercial. 

Isso porque, o artigo 123 do CTN determina: 

 

[s]alvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, 
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem 
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

 

Ou seja, ainda que as partes – alienante do fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial e empresário ou investidor adquirente – estipulem regras 

contratuais acerca da responsabilidade dos débitos anteriores à aquisição, elas não 

poderão ser opostas ao Fisco para fins de alterar a responsabilidade definida na 

legislação tributária. 

Considerando-se os riscos de sucessão tributária, torna-se necessário que os 

investidores adotem diversas medidas visando mitigar danos futuros, tais como 

esforços na identificação das contingências fiscais do negócio a ser adquirido, por 

meio de procedimentos cada vez mais acurados de auditorias contábeis, checagem 

de certidões de regularidade e due diligences. A partir dessa identificação, será 

possível planejar a melhor forma de formalização da aquisição pretendida, com vistas 

a mitigar os riscos de sucessão tributária. Dentre as decisões a serem tomadas no 

momento da negociação, ponderamos a opção pela aquisição de parte destacada dos 

ativos ao invés da aquisição total da empresa. 

Assim, a partir da análise da doutrina existente sobre o assunto e da 

jurisprudência (não apenas mais recente, mas também mais antiga, cujo racional 

serve de alicerce para os dias atuais), bem como da observação de situações práticas 

aplicáveis, o presente trabalho terá como objetivo trazer à comunidade jurídica uma 

contribuição para resolução de problemas concretos, seja dos investidores no 

momento da aquisição de uma sociedade (ou de parte dos seus ativos), seja dos 

aplicadores do direito envolvidos nos projetos. 
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Isso se dará a partir da obtenção, ainda que parcial, de respostas a indagações 

corriqueiramente havidas no momento de definição do modelo ideal de aquisição, 

dentre as quais exemplificamos: Como é definida a opção entre a aquisição integral 

da empresa ou de apenas de parte destacada dos ativos? Qual a legislação aplicável 

para definição dos limites da sucessão tributária no caso de aquisição de parte dos 

ativos de empresas nacionais? Há um número mínimo ou, ao menos, razoável de 

elementos (ativos) necessários para caracterização do fundo de comércio? Quais os 

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários relevantes sobre o tema? Quais os 

parâmetros a serem observados visando mitigar os riscos envolvidos nas operações 

de aquisição de apenas parte destacada dos ativos de empresas estabelecidas no 

Brasil? 

Para responder tais questões, iniciaremos o estudo com o capítulo denominado 

Reorganizações Societárias e a Aquisição de Ativos, no qual traremos um panorama 

geral do mercado nacional de fusões e aquisições. Em seguida, iniciaremos uma 

análise, ainda preliminar, dos riscos havidos na sucessão empresarial, especialmente 

em razão da limitação da liberdade contratual nas convenções particulares, buscando 

abordar os procedimentos de redução de riscos, a serem observados pelo empresário 

em relação à empresa alvo (aquisição integral da empresa) ou aos seus ativos 

(aquisição destacada de ativos). 

Já no capítulo Conceitos Preliminares, caminharemos por acepções do 

conceito de empresa, passando pela definição de estabelecimento e/ou de fundo de 

comércio. A análise de tais premissas será de fundamental importância para as 

respostas que se pretende encontrar ao final deste trabalho. 

Em seguida, no capítulo denominado Responsabilidade Tributária, 

discorreremos sobre as diversas vertentes da responsabilidade tributária atribuída a 

terceiros, mais especificamente aquela advinda da sucessão. A partir dessa 

delimitação, daremos maior enfoque à análise da responsabilidade tributária por 

sucessão prevista no artigo 133 do CTN, qual seja, aquela havida na aquisição de 

fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Ainda, apresentaremos o 

entendimento da jurisprudência histórica e atual dos tribunais, visando traçar um 

racional que possibilite ao empresário investidor e à comunidade jurídica vislumbrar 

um pouco mais de segurança nas operações de aquisição de empresas ou apenas de 

parte destacada de seus ativos. Além disso, estudaremos algumas limitações à 
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atribuição de responsabilidade tributária por sucessão, extremamente relevantes para 

o tema. 

Por fim, no capítulo denominado Conclusão, traremos nossas considerações 

derradeiras do estudo, fazendo uma síntese objetiva de todos os pontos abordados 

ao longo do trabalho, bem como as lições que podem ser tomadas a partir da análise 

conjunta da doutrina e jurisprudência quanto ao tema. 

Vale ressaltar que o presente trabalho terá como base o modelo exploratório, 

voltado especialmente ao mercado profissional, por meio do qual buscar-se-á avaliar 

de maneira prática a aplicação dos principais conceitos existentes, nos tribunais e na 

doutrina mais abalizada, quando o assunto é a sucessão de débitos fiscais na 

aquisição destacada de ativos e os limites para caracterização do fundo de comércio. 
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1. REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E AQUISIÇÃO DE ATIVOS 

 

Neste capítulo, sintetizaremos alguns pontos que acarretaram o contexto atual 

do mercado nacional de fusões, aquisições e reorganizações societárias, bem como 

sintetizaremos nosso entendimento quanto à expectativa para os próximos anos. A 

partir deste ponto, iniciaremos uma análise, ainda preliminar, dos riscos havidos na 

sucessão empresarial, especialmente em razão da limitação da liberdade contratual 

nas convenções particulares. 

Nesse sentido, nossa análise indicará propostas de procedimentos a serem 

observados pelo empresário investidor e aplicadores do direito em relação à empresa 

alvo ou aos seus ativos, visando à apuração de contingências muitas vezes obscuras 

no momento da aquisição. 

Por fim, distinguimos a aquisição integral da empresa da aquisição destacada 

de ativos, realizada isoladamente. 

 

1.1. Síntese histórico-econômica e atual contexto das reorganizações 

societárias 

 

Desde o caminho da bonança percorrido pelo Brasil durante o segundo 

mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocasião na qual a economia 

chegou a crescer 7,5%, impulsionada por uma generalizada ascendência econômica 

dos países emergentes, o país tem buscado, ano após ano, uma melhora no PIB e, 

consequentemente, na sua arrecadação. 

Apenas para ilustrar algumas razões que influenciaram esse longo e nebuloso 

período de baixa na economia, podemos citar as diversas revisões da meta de 

superávit primário; a majoração de diversos tributos (dentre os quais aqueles 

incidentes sobre empréstimos, cerveja e destilados, bancos, receitas financeiras das 

empresas e gasolina); as tentativas de aumento de receitas, ressuscitando até mesmo 

a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF); a deflagração da 

Operações Zelotes, relacionada a esquemas de corrupção no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscal (CARF); inúmeras trocas de ministros, inclusive do 
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Ministro da Economia; constante piora do déficit primário; as abusivas "pedaladas 

fiscais"; e, para ultimar, o impeachment da presidente Dilma Rouseff. 

Apesar de todos esses danos, o Brasil iniciou uma retomada a partir da 

aprovação da Reforma Trabalhista em 2017, durante o governo do presidente Michel 

Temer, e da Reforma da Previdência em 2019, durante o governo do atual presidente 

Jair Bolsonaro, a qual prevê uma economia de R$ 800 bilhões em uma década. 

Nesse sentido, dados chegaram a apontar, no fim de 2019, um crescimento de 

cerca de 30% dos negócios (até agosto) em comparação ao mesmo período do ano 

anterior1, estimando-se cerca de mil transações entre empresas nacionais e 

estrangeiras durante o ano. 

Esse crescimento nos negócios, vale dizer, se deu em período pós-eleitoral, 

com um ambiente político-social totalmente polarizado e permeado por agitações. Isso 

sem citarmos outras questões históricas, como a burocracia para abertura e 

encerramento de empresas, a insegurança jurídica quanto à volatilidade dos 

precedentes e a complexidade da nossa legislação tributária. 

Apesar de existirem diversos fatores de desconfiança, fato é que, 

historicamente, os investidores (brasileiros ou estrangeiros) nunca deixaram de olhar 

para as oportunidades do mercado brasileiro. 

Por conta disso, apesar da crise sanitária e financeira que o mundo todo 

enfrenta em 2020, especialmente em decorrência da pandemia ocasionada pela 

Covid-19, entendemos que, passado este período de estagnação econômico-social, 

novas oportunidades de negócios surgirão, especialmente levando-se em 

consideração que haverá uma demanda reprimida para alguns setores, bem como o 

fato de haver uma tendência de investimentos no Brasil a partir da desvalorização da 

moeda nacional. Nesse cenário, incluímos a retomada de operações de fusões, 

aquisições e reorganizações societárias. 

Neste momento, mais do que nunca, é essencial à comunidade jurídica trazer 

ao debate temas ainda controversos, que acabam impondo empecilhos às 

negociações e à retomada da economia. Um exemplo de tema controverso, que será 

                                                            

1 SCHMITT, Ricardo Albert. Artigo: Mercado aquecido para fusões e aquisições. Jornal do Comércio. 
Artigos | Pág. 4 - Clipado em 13 de dezembro de 2019 às 02:12:58. 
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analisado ao longo deste estudo, é a problemática da responsabilidade tributária 

envolvida na sucessão empresarial, questão esta que, muitas vezes, impede o 

seguimento e a conclusão de operações de interesse econômico-social do país. 

 

1.2. A problemática tributária na sucessão empresarial 

 

Se, por um lado, muitas vezes o Fisco é injusta e superficialmente rotulado 

como conjunto de órgãos cujo único objetivo seria o aumento da arrecadação, ainda 

que a qualquer custo, o advogado tributarista também se vê muitas vezes enquadrado 

no estereótipo de um planejador sistêmico, cujo único resultado profissional aceitável 

é a redução da carga tributária. 

Entretanto, em que pese muitas vezes o resultado da ação do tributarista ser, 

de fato, a redução da carga tributária, é importante esclarecermos que os principais 

debates surgem a partir do ímpeto em reverenciar princípios de suma importância 

para manutenção de um sistema tributário justo, ocasionando, por via direta de 

consequência, um crescimento econômico devidamente alicerceado. 

Pois bem. Além da intensa ação dos profissionais do direito (Fisco e 

contribuintes) para que a lei seja interpretada a partir da observância do princípio da 

legalidade absoluta – já que no âmbito tributário não há a possibilidade de ampliação 

da literalidade textual –, no contexto desse trabalho destacamos o princípio 

constitucional da livre iniciativa, que induz à promoção da segurança jurídica e à 

proteção da atividade empresarial diante do poder estatal. 

Nesse contexto de fomento da livre iniciativa e de proteção do setor 

empresarial, torna-se essencial aos investidores e à comunidade jurídica que tomem 

conhecimento do artigo 133 do CTN, cuja função é disciplinar a sucessão empresarial 

(ou comercial) e, a partir da análise de cada um dos seus critérios, avaliar a 

responsabilidade da parte sucessora quanto às dívidas sobrevindas da sucedida, 

sopesando, inclusive, se ela será integral ou subsidiária. 

Ou seja, a estratégia societária a ser adotada deve considerar o artigo 133 do 

CTN (dentre outros), especialmente por acarretar impactos tributários que o 

acompanharão para além da assinatura contratual, até mesmo quando não houver 
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mais qualquer tipo de pendência financeira ou relação contratual entre o sucessor e o 

sucedido. 

Nesse sentido, o investidor (comprador) deve buscar se resguardar e analisar 

todos os possíveis riscos incorridos na operação. Entretanto, como sabemos, isso 

nem sempre é possível. 

Por exemplo, como o Fisco possui cinco anos para efetuar o lançamento do 

débito (ou seis anos, no caso de tributo não sujeito à homologação ou objeto de 

fraude), muitas vezes sequer será viável apurar o montante exato do passivo a ser 

adquirido. 

E, ainda que seja possível auferir esse valor, será crucial que o investidor tenha 

conhecimento das normas tributárias de sucessão, para que possa avaliar (i.) se 

deverá seguir com a aquisição integral da empresa ou apenas de parte dos ativos 

isoladamente, bem como (ii.) se haveria um limite razoável na aquisição desses ativos 

para que não seja caracterizada a transferência do fundo de comércio ou do 

estabelecimento comercial, acarretando responsabilidade sucessória. 

Assim, está mais do que claro que o risco de responsabilização tributária na 

sucessão empresarial é um dos problemas tributários a serem observados com calma 

no momento de uma aquisição empresarial, conforme demonstraremos ao longo 

deste trabalho. 

 

1.3. Limites da liberdade contratual nas convenções particulares 

 

Visando fomentar o mercado de reorganizações societárias, fusões e 

aquisições, bem como trazer maior segurança jurídica aos investidores do mercado 

nacional, o Estado tem adotado práticas de aproximação do Fisco com os 

contribuintes (que não apenas os programas de parcelamento), bem como 

promulgado medidas visando desburocratizar as práticas societárias no país e impor 

maior liberdade às decisões empresariais. 

Como exemplo de aproximação entre Fisco e os contribuintes, podemos citar 

iniciativas das Procuradorias de abertura do diálogo, possibilitando a “autorregulação 
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fiscal” antes da lavratura de autos de infração2 ou, ainda, de transação tributária em 

casos especificados pela legislação3. 

Por outro lado, estão sendo adotadas medidas visando trazer maior 

racionalidade à ação regulatória do Estado, especialmente no que se refere ao 

exercício das atividades econômicas e promoção de melhorias do ambiente de 

negócios. Nesse sentido, podemos citar a Medida Provisória (MP) nº 881/2019, 

posteriormente convertida na Lei nº 13.874/19 (“Lei da Liberdade Econômica”). 

Apesar de o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei da Liberdade Econômica 

expressamente excluir a aplicação das regras advindas dos artigos 1º a 4º ao direito 

tributário e ao direito financeiro, fato é que a medida trouxe alguns pontos importantes 

no âmbito contratual. 

O artigo 7º da Lei da Liberdade Econômica (não excluído do campo do direito 

tributário e financeiro) alterou a redação do artigo 421 do Código Civil, incluindo ainda 

o artigo 421-A, nos seguintes termos: 

 

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função 
social do contrato. 
 
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão 
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da 
revisão contratual. (Não destacado no original) 
 
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários 
e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o 
afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos 
previstos em leis especiais, garantido também que: 
 
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos 
para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos 
de revisão ou de resolução; 
 
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e 
observada; e 
 

                                                            

2 Como exemplo, a Lei Complementar nº 1.320/2018, publicada em 07 de abril de 2018, que instituiu 
no Estado de São Paulo o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária denominado “Nos 
Conformes”, definindo princípios para o relacionamento entre os Contribuintes e o Estado de São Paulo, 
bem como regras de conformidade tributária e autorregulação de contribuintes. 
3 Como exemplo, a Lei nº 13.988/2020, publicada em 16 de abril de 2020, que trata da transação em 
matéria tributária na esfera federal, permitindo a tão esperada regulamentação do artigo 171 do CTN. 



21 

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e 
limitada. 

 

Assim, definiu-se que a liberdade de contratar será norteada pela função social 

do contrato e pelas regras e princípios que fundamentam a Declaração de Direito de 

Liberdade Econômica, dentre os quais podemos citar (i.) a presunção de liberdade no 

exercício de atividades econômicas; (ii.) a presunção de boa-fé do particular; e (iii.) a 

intervenção excepcional do Estado no exercício de atividades econômicas. 

Ou seja, está mais do que clara a tentativa de ampliação da liberdade de 

contratação nos negócios, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima do 

Estado nas relações contratuais privadas. 

No que interesse ao presente trabalho, poder-se-ia então afirmar que essa 

legislação veio para possibilitar aos contratantes – comprador e vendedor de um 

negócio empresarial ou de ativos da empresa – que resolvam quem responderá pelos 

débitos devidos até o momento do contrato (passivo) ou, ainda, que determinem se 

aquela aquisição de ativos da empresa caracterizaria ou não a aquisição do próprio 

fundo de comércio ou estabelecimento comercial. 

Entretanto, em que pese os grandes passos dados em direção a uma total 

liberdade negocial entre os negociantes, a legislação tributária vigente ainda impede 

que as partes definam quem será o responsável pelas dívidas, mesmo que ainda não 

lançadas, apuradas até o momento do contrato. 

Na contramão das recentes medidas de liberdade econômica e segurança ao 

investidor adotadas pelo Estado, encontramos o artigo 123 do CTN, o qual 

expressamente impede que as convenções firmadas entre particulares possam 

atribuir responsabilidade pelo pagamento de tributos a uma das partes, no caso de 

modificação do sujeito passivo em contrariedade aos interesses da Fazenda Pública. 

Vejamos: 

 

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 
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Em outras palavras, de acordo com o dispositivo, a responsabilidade tributária 

rege-se pelas regras legais do Direito Tributário. Já convenções particulares valem 

apenas entre as partes envolvidas e não podem ser opostas ao Fisco, que só pode 

exigir tributo nos estritos termos da lei. 

Nesse sentido, o STJ historicamente tem entendido4 que as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser 

opostas à Fazenda Pública para alterar a definição do sujeito passivo, conforme 

exemplo abaixo, que trata da cobrança de débito de IPTU do locatário de um imóvel, 

sendo que o sujeito passivo de fato é o proprietário. Vejamos: 

 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. 
1. Os Embargos de Declaração constituem, indubitavelmente, forma 
processual disponível para fins de suprimento de omissão e 
aclaramento de pontos contraditórios ou obscuros que porventura 
permeiem o Acórdão. Contudo, não se prestam, diretamente, como 
meio de rejulgamento da lide. In casu, inexiste omissão no Aresto 
embargado acerca da relação contratual firmada entre o locador e o 
locatário e das conseqüências decorrentes da mesma, tanto é assim 
que o decisum enfatizou de maneira bastante clara que "Mero locatário 
não é proprietário e não pode ser contribuinte. Por conseguinte, não 
é legítimo para figurar no pólo ativo ou passivo da ação que 
discute questão relacionada com o direito de quem é proprietário 
a despeito da existência de contrato particular entre locador e 
locatário, onde esse último se obriga a recolher o imposto 
enquanto permanecer no imóvel. As convenções particulares não 
vinculam o Fisco, como se infere do artigo 123, do CTN...". 
Ressalta que a embargante deseja ver modificado o entendimento ali 
posto sobre o assunto, obtendo pronunciamento favorável à tese por 
ela defendida. 
2. Acórdão assentado em premissas lançadas que se apresentam 
harmônicas com a conclusão assumida. 
3. Embargos rejeitados.” (Não destacado no original) 

 

Esta decisão é especialmente interessante, pois reconhece que o artigo 123 do 

CTN se aplica tanto contra quanto a favor do contribuinte. Ou seja, as convenções 

entre particulares não são oponíveis ao Fisco nem para prejudicá-lo, nem para 

beneficiá-lo. 

                                                            

4 Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 117.771/SP, Rel. Ministro José Delgado. Primeira Turma. 
DJ 30 de agosto de 1999. 
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Ademais, vale ressaltar que esse tema foi debatido à exaustão pelos nossos 

tribunais5, o que ocasionou a aprovação da Súmula 614 do STJ6, nos seguintes 

termos: 

 

Súmula 614 - O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a 
relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel 
alugado nem para repetir indébito desses tributos. 

 

Mas não são apenas os casos envolvendo cobrança de IPTU que destacaram 

esse entendimento do STJ. Na ementa do acórdão abaixo transcrita7, podemos 

verificar que a aproveitamento do artigo 123 do CTN é aplicável a basicamente todos 

os casos de contratos entre particulares: 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. VIOLAÇÃO AO 
ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 
284/STF. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO OBJETO DE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) OU ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.  
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação 
ao art. 535, do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a 
obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão 
proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a 
solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 
n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão 
da controvérsia".  

                                                            

5 Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AgRg no AREsp 143631/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves. 
Primeira Turma. Julgado em 04 de outubro de 2012, DJe 10 de outubro de 2012. 
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 900568/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux. Primeira Turma. Julgado 
em 05 de agosto de 2008, DJe 11 de setembro de 2008. 
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 789835/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. 
Segunda Turma. Julgado em 03 de novembro de 2015, DJe 12 de novembro de 2015. 
Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. AgRg no REsp 836089 SP, Rel. Ministro Luiz Fux. 
Julgado em 23 de fevereiro de 2011, DJe 26 de abril de 2011. 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 552468/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. 
Julgado em 04 de setembro de 2007, DJ 08 de fevereiro de 2008, p. 638. 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 613717/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha. Segunda Turma. 
Julgado em 14 de novembro de 2006, DJ 19 de dezembro de 2006, p. 368. 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 852169/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon. Segunda Turma. Julgado 
em 26 de maio de 2009, DJe 04 de junho de 2009. 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 883724/RJ, Rel. Ministro Castro Meira. Segunda Turma. Julgado 
em 20 de março de 2007, DJ 29 de março de 2007, p. 250. 
6 Superior Tribunal de Justiça. Súmula 614. Primeira Seção. Julgado em 09 de maio de 2018, DJe 14 
de maio de 2018. 
7 Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. REsp 1.572.680/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques. Julgado em 18 de fevereiro de 2016, DJe 29 de fevereiro de 2016. 
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2. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da 
aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação 
fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da 
boa fé do credor fiduciário ou arrendante. Isto porque os contratos 
de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não 
são oponíveis ao Fisco (art. 123, do CTN). Desse modo, perante o 
Fisco e para a aplicação da pena de perdimento, os contratos de 
alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não produzem 
o efeito de retirar a propriedade do devedor fiduciante ou arrendatário, 
subordinando o bem à perda como se deles fossem, sem anular os 
respectivos contratos de alienação fiduciária em garantia ou 
arrendamento mercantil efetuados entre credor e devedor que haverão 
de discutir os efeitos dessa perda na esfera civil. Precedentes: REsp. 
n.º 1.434.704 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 11.03.2014; REsp 1379870 / PR, Segunda 
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2013; 
AgRg no REsp 1402273 / MS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, julgado em 07.11.2013; REsp. n. 1.268.210 - PR, Primeira 
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.02.2013; REsp 
1153767 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 
17/08/2010; extinto TFR, ACR n. 7962/SP, Primeira Turma, Rel. Min. 
Costa Leite, julgado em 26.04.1988. 3. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, provido. (Não destacado no original) 

 

A partir dessa análise, fica evidenciado que eventual contrato de compra e 

venda, portanto, é eventualmente eficaz apenas entre as partes. Essa disposição 

contratual não poderá afetar a atuação da Fazenda, que, na cobrança de crédito fiscal, 

está adstrita ao cumprimento da lei tributária, na estrita relação das pessoas que 

podem ser chamadas para responder pelo débito. 

Entretanto, de acordo com o Professor Hugo de Brito Machado8, as convenções 

entre particulares não são inúteis, pois: 

 

(...) não obstante ineficazes contra o fisco, eles são de grande utilidade 
na regulação das relações entre as pessoas que os celebram. 
Prestam-se para estipulações a respeito do dever de pagar os tributos 
e até para atribuição de responsabilidade pelo pagamento destes, 
embora quanto a esta não produzam efeitos contra a Fazenda Pública. 

 

Ainda que estejamos tratando de responsabilidade tributária por sucessão, fato 

é que as convenções contratuais entre particulares poderão ser eficazes para que o 

                                                            

8 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 29ª edição, São Paulo: Editora Malheiros, 
2008. p. 144. 
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responsável tributário (comprador que assumiu um passivo anterior ao contrato de 

compra e venda) tenha garantido seu direito de regresso. Ou seja, caso seja 

necessário arcar com a dívida tributária do contribuinte, o responsável poderá pleitear 

o reembolso do valor despendido, já que sua obrigação é acessória em relação à do 

contribuinte. Nesse sentido, vejamos as palavras do Professor Hugo Barreto Sodré 

Leal9 sobre o tema: 

 

Pois bem, tratando-se de solidariedade passiva entre os devedores 
(contribuintes ou responsáveis) que figuram no polo passivo da 
mesma obrigação, cada qual obrigado ao pagamento da dívida toda, 
o art. 283 do Código Civil fixa a seguinte regra geral: ‘Art. 283 - O 
devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada 
um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos 
a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as 
partes de todos os co-devedores’. 

 

Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que o Estado tem se esforçado 

sobremaneira na implementação de medidas que visem à liberdade negocial e uma 

maior segurança jurídica. Entretanto, em que pese os esforços, a legislação tributária 

ainda não permite às partes definirem quem será o responsável de fato pelo 

pagamento dos tributos vencidos. De qualquer forma, a convenção entre particulares 

segue sendo uma garantia ao direito de regresso, caso o tributo seja exigido e quitado 

pelo responsável tributário por sucessão. 

 

1.4. Procedimentos para identificação de contingências fiscais 

 

Considerando os riscos de sucessão tributária apontados nos itens anteriores, 

é imprescindível que os investidores adotem medidas próprias visando à apuração de 

possíveis passivos tributários existentes na empresa a ser adquirida, assim como no 

caso de aquisição de ativos isoladamente. 

Tais esforços na identificação das contingências fiscais da empresa alvo são 

essenciais para viabilizar uma avaliação de riscos e de contingências a serem 

                                                            

9 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 113 e 114. 
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assumidas, inclusive autuações futuras e multas decorrentes do descumprimento da 

obrigação principal de pagamento de tributos ou de obrigações acessórias. 

Para tanto, os investidores/compradores serão obrigados a investir parte do seu 

capital na contratação de escritórios jurídicos e de contabilidade independentes, que 

poderão implementar procedimentos de due diligence e, a partir do mapeamento total 

do passivo, planejar a melhor forma de realizar a aquisição pretendida, com vistas a 

mitigar os riscos de sucessão tributária. 

O procedimento de due diligence tributário importa precipuamente na análise, 

realizada por empresa independente, do cumprimento de obrigações legais e fiscais, 

principais e acessórias, em conformidade com toda legislação tributária vigente, bem 

como levantamento de todo o contencioso administrativo e judicial e riscos 

relacionados. 

A identificação dessas contingências por uma empresa independente, e em 

momento anterior à conclusão do negócio, permite que a empresa interessada 

negocie o preço final (ou exija garantias), bem como tenha consciência dos problemas 

a serem resolvidos se concretizado o negócio. 

Diante desse cenário, considerando o risco de o comprador ser 

responsabilizado por dívidas fiscais da antiga gestão em razão da aquisição da 

empresa ou, pior, por ter adquirido ativos dessa empresa que, conjuntamente, 

caracterizaram aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, é 

essencial que o investidor averigue a fundo o passivo do contribuinte e vincule 

contratualmente cada débito, a fim de avaliar os valores envolvidos e definir o melhor 

formato para aquisição societária, seja pela opção pela aquisição apenas de parte dos 

ativos, seja de aquisição total da empresa. 

 

1.5. Aquisição integral da empresa ou de parte destacada dos ativos 

 

Diversas são as hipóteses de aquisição ou reorganização societária sobre as 

quais pode ser atribuída a responsabilização tributária. Conforme já discorrido nos 

itens anteriores, caso o investidor se depare com um passivo vultuoso por parte da 

empresa alvo da negociação, ou conjecture haver contingências ainda silentes até o 
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momento de assinatura do contrato, ser-lhe-á legalmente permitido abrir mão da 

aquisição total da empresa, optando pela aquisição destacada de parte dos ativos. 

Neste ponto, essencial ressaltar que essa aquisição destacada de parte dos 

ativos (tratados de forma isolada) não se confunde com a aquisição parcial do 

estabelecimento. Vejamos como segue o entendimento do tributarista Hugo Barreto 

Sodré Leal10 acerca dessa diferenciação conceitual: 

 

Na alienação parcial do estabelecimento ocorre a transferência de 
parcela substancial, porém não da totalidade, do aviamento/clientela, 
continuando o alienante a explorar parcialmente essa atividade. Ou 
seja, nessa hipótese, o alienante retira-se apenas parcialmente da 
atividade, cedendo apenas uma fração do seu fundo empresarial. O 
art. 133, II, do CTN, prevê expressamente essa possibilidade, ao 
referir-se à situação em que o alienante continua atuando no mesmo 
ramo de comércio, indústria ou profissão, caso em que a 
responsabilidade do adquirente é apenas subsidiária. 
A alienação destacada (isolada) de alguns bens do 
estabelecimento, por sua vez, dependendo da importância relativa 
desses bens na exploração da atividade, pode significar: (i) apenas a 
alienação singular de bens sem qualquer impacto significativo na 
formação do aviamento/clientela, caso em que não há que se falar em 
transferência de fundo empresarial; (ii) a transferência parcial do 
estabelecimento empresarial, quando apesar de serem transferidos 
bens relevantes para formação do aviamento, restarem ao alienante 
bens suficientes para continuar a exploração de parte da atividade, 
mantendo-se uma fração do aviamento/clientela; (iii) a transferência 
total do estabelecimento empresarial, quando forem transferidos os 
bens primordiais para manutenção do aviamento/clientela, restando 
ao alienante apenas bens de importância secundária ou facilmente 
substituíveis. (Não destacado no original) 

 

Pois bem. Uma vez feita a brilhante distinção entre as possibilidades de 

aquisição destacada de ativos, está claro que a mera alienação destacada de bens, 

realizada de forma isolada, não caracteriza a transferência do fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, desde que não impacte diretamente no aviamento ou 

clientela. 

Assim, não havendo a transferência de ativos indispensáveis ao regular 

exercício das atividades da empresa, a alienação não deve ser enquadrada como 

                                                            

10 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 267 
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hipótese de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial prevista no 

artigo 133 do CTN. 

Assinaladas essas premissas, de nossa parte cumpre então apurarmos a 

eventual existência de uma linha divisória (ou uma zona cinzenta) entre os itens (i.) e 

(ii.) acima expostos pelo Professor Hugo Barreto, ou seja, buscar determinar quantos 

e quais bens (ou ativos de modo geral) poderiam ser alienados antes da ocorrência 

de impactos estruturais na empresa, passíveis de carretar mudança na própria 

identidade do negócio e, conjuntamente, serem equiparados ao fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial. 
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2. CONCEITOS PRELIMINARES 

 

Antes de adentrar ao tema central deste trabalho, neste capítulo buscaremos 

fixar alguns conceitos preliminares, porém essenciais para que possamos seguir na 

análise acerca da sucessão de débitos fiscais na aquisição destacada de ativos e os 

limites para caracterização do fundo de comércio ou estabelecimento comercial. 

De início, caminharemos por acepções acerca do conceito de empresa, 

passando também pela definição de estabelecimento comercial e fundo de comércio. 

 

2.1. Conceito de Empresa 

 

Neste tópico, trataremos do conceito de empresa. Apesar de mais genérico do 

que os conceitos seguintes (estabelecimento e fundo de comércio), não deixa de ter 

relevância na análise e delimitação da responsabilidade por sucessão empresarial. 

Inicialmente, Hugo Barreto Sodré Leal11 ensina que o conceito de empresa 

deve ser observado no sentido de atividade econômica, ou seja, a partir de ações 

praticadas com habitualidade e finalidade lucrativa, para produção ou troca de bens 

ou serviços. 

No Capítulo intitulado “Do Direito da Empresa” do Código Civil, não 

encontramos uma definição conceitual acerca da figura da empresa. Entretanto, 

podemos analisar as definições de empresário (artigos 966 e 967 do Código Civil) e 

sociedade empresária (artigo 982 do Código Civil): 

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação 
de bens ou de serviços. (Não destacado no original) 
 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o 
concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da 
profissão constituir elemento de empresa. 
 

                                                            

11 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 126. 
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Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público 
de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua 
atividade. 
 
Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a 
sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de 
empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. (Não 
destacado no original) 
 
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se 
empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. 

 

A partir da análise conjunta desses dois dispositivos, preliminarmente 

concluímos que a definição de empresa pode ser: o resultado da composição desses 

dois conceitos, ou seja, uma personalidade jurídica criada a partir da delimitação do 

objeto relacionado ao exercício de atividade própria de empresário, bem como do 

início da prática das atividades econômicas organizadas (atividades lucrativas), sejam 

elas para produção ou para circulação de bens ou de serviços. 

Buscando lapidar essa definição, recorremos aos estudos realizados por 

Marcia Mallmann Lippert12, os quais abordaram o fato de a empresa não ter sido 

definida no Código Civil de 2002, justamente por ser o elemento de unificação dos 

conceitos trazidos pelo diploma legal, quais sejam: empresário, sociedade empresária 

e estabelecimento. Após longa análise doutrinária, a autora assim resumiu o tema: 

 

Portanto, das propostas doutrinárias apresentadas, da jurisprudência 
analisada e das críticas formuladas, poder-se-ia dizer que: a) é 
empresário ou empresária todo aquele ou toda a sociedade que 
exerce profissionalmente uma atividade, por meio d organização dos 
fatores de produção (mão-de-obra e capital) em atividade, e desde que 
tenha assumido o risco do empreendimento; b) empresa significa os 
fatores de produção organizados e postos em atividade pelo 
empresário ou pela sociedade empresária, por meio do 
estabelecimento. 

 

                                                            

12 LIPPERT, Marcia Mallmann. A empresa no Código Civil: elemento de unificação no direito privado. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 136. 
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Ainda, de acordo com a Professora Elidie Palma Bifano13, a relevante função 

social a ser exercida pelo empresário deve ser “o emprego do capital, em atividade 

econômica, associado ao trabalho e à tecnologia”. 

A partir da análise dos estudos das duas autoras, acima citadas, entendemos 

que a definição inicial de empresa pode ser aprimorada a partir da inclusão dos 

elementos “estabelecimento” e “emprego de capital”, restando assim fixada: 

personalidade jurídica criada a partir do emprego de capital e da delimitação de objeto 

relacionado ao exercício de atividade própria de empresário, bem como do início da 

prática das atividades econômicas organizadas (atividades lucrativas), sejam elas 

para produção ou para circulação de bens ou de serviços, realizadas a partir de 

estabelecimento. 

 

2.2. Conceito de Fundo de Comércio e Estabelecimento Comercial 

 

Partindo de uma análise lógica acerca do contexto no qual “estabelecimento” 

foi inserido no texto legal do CTN, poderíamos, preliminarmente, conceber que 

“estabelecimento” seria um segmento da empresa, com relevância mais física do que 

incorpórea ou imaterial: 

 

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 
industrializados tem como fato gerador: 
(...) 
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único 
do artigo 51; 
 
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o 
montante devido resulte da diferença a maior, em determinado 
período, entre o imposto referente aos produtos saídos do 
estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. 
 
Art. 51. Contribuinte do imposto é: 
(...) 
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se 
contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, 
industrial, comerciante ou arrematante. 
 

                                                            

13 PricewaterhouseCoopers. Aspectos relevantes do direito de empresa. Coordenação e revisão de 
Elidie Palma Bifano e Sergio Roberto de Oliveira Bento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p.43. 
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Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de 
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se 
como tal: 
(...) 
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas 
individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que 
derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; (...). 

 

Em seu curso de direito tributário, o Professor José Eduardo Soares de Melo14 

ainda esclarece outros três conceitos de estabelecimento previstos na legislação 

tributária, porém fora do âmbito do CTN, quais sejam o de (i.) IPI (Decreto nº 

4.544/2002, artigo 518, inciso III), que equipara estabelecimento ao prédio e/ou área 

externa isolada nos quais ocorrem as operações comerciais ou industriais; (ii.) ICMS 

(Lei Complementar nº 87/1996, artigo 11, § 3º), que conceitua estabelecimento como 

local público ou privado, edificado ou não, próprio ou de terceiros, nos quais são 

realizadas as atividades ou armazenadas as mercadorias; e (iii.) ISS (Lei 

Complementar nº 116/2003), de acordo com o qual estabelecimento prestador é o 

local físico onde são prestados os serviços e que configura unidade econômica ou 

profissional. 

De fato, ao analisarmos isoladamente apenas os conceitos trazidos pela 

legislação tributária, tendemos a crer que estabelecimento seria o lugar de onde parte 

a mercadoria, um local físico passível de fracionamento, um prédio (somado às áreas 

externas), um local público ou privado onde são realizadas as atividades ou 

armazenadas as mercadorias ou, ainda, prestados os serviços. 

Partindo dessa análise sistemática e considerando que as definições de 

estabelecimento do Código Civil foram firmadas apenas em janeiro de 2002, diversos 

autores manifestaram entendimentos no sentido de que estabelecimento comercial 

seria, de fato, o local físico prestador, ou seja, conceito diverso do atribuído ao fundo 

de comércio. 

Nesse sentido, Fran Martins15, professor emérito de direito da Universidade 

Federal do Ceará, em seu Curso de Direito Comercial publicado em 1991, afirmou que 

                                                            

14 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário, 9ª edição, São Paulo: Editora Dialética, 
2010. p. 287 e 288. 
15 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial: empresa comercial, empresários individuais, 
microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. 16ª Edição. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1991. p. 481. 
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ao local em que são exercidas as atividades profissionais “dá-se o nome de ponto 

comercial, também conhecido por casa de comercio ou estabelecimento comercial”. 

Porém, a partir da definição contida nos artigos 1.142 e 1.143 do Código Civil, 

pode-se conceber estabelecimento por um complexo de bens materiais e imateriais, 

visto unitariamente pelo direito. Vejamos: 

 

Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens 
organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por 
sociedade empresária. 
 
Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de 
negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam 
compatíveis com a sua natureza. 

 

Partindo de uma análise ainda pouco tributária e mais civilista, Marcia Mallmann 

Lippert16, ao analisar o tema (apenas um ano após a promulgação do novo Código 

Civil), já assimilou que “[e]sse complexo de bens compreende tanto os corpóreos 

quanto os incorpóreos, tanto materiais quanto imateriais, dos quais o empresário se 

vale para realizar a empresa”. 

Apesar de ainda legitimar componentes do estabelecimento elencados por 

Waldírio Bulgarelli17, o qual mantém o aviamento18 e a clientela fora da lista de bens 

incorpóreos, podemos notar que a autora19 já diferencia os bens corpóreos 

(mercadorias, instalações, máquinas e utensílios) dos bens incorpóreos (ponto 

comercial, créditos, título de estabelecimento, privilégios de invenção, modelo de 

utilidade e modelo de desenho industrial, bem como e sinais distintivos). 

Podemos dizer que a promulgação do Código Civil em 2002 auxiliou nessa 

definição unificada dos conceitos de estabelecimento comercial e fundo de comércio. 

                                                            

16 LIPPERT, Marcia Mallmann. A empresa no Código Civil: elemento de unificação no direito privado. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 149. 
17 BULGARELLI, Waldírio. Estudos e pareceres de Direito Empresarial: O direito das empresas. São 
Paulo:RT, 1980. p. 334. 
18 Neste ponto, ressaltamos que o aviamento seria um conjunto de fatores que conferem ao 
estabelecimento a aptidão para obter lucros e a clientela, por sua vez, um dos elementos do próprio 
aviamento 
19 LIPPERT, Marcia Mallmann. A empresa no Código Civil: elemento de unificação no direito privado. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 150. 
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Ao trazer um conceito mais atual de estabelecimento, já equiparável ao 

conceito histórico de fundo de comércio, Hugo Barreto Sodré Leal20 traduz 

estabelecimento empresarial como o “conjunto organizado de bens vinculados à 

exploração da empresa, inserindo-se na categoria jurídica dos objetos de direito”. 

Exatamente nesse sentido, Daniel Monteiro Peixoto21 ressalta que, atualmente, 

não há mais grandes discussões quanto à universalidade do estabelecimento, ou seja, 

“enquanto conjunto de objetos que, reunidos, alcançam significação jurídica distinta 

dos próprios elementos que a compõem”. Ademais, afirma que um estabelecimento 

pode ser objeto de alienação fracionada – como, por exemplo, a venda destacada de 

ativos –, o que encontraria amparo no próprio artigo 1.143 do Código Civil, 

anteriormente redigido. 

Seguindo o mesmo racional, a professora Elidie Palma Bifano, embasada nos 

ensinamentos de Rubens Requião22, que o “estabelecimento comercial sempre foi 

equiparado pela doutrina a fundo de comércio”, sendo: 

 

instrumento da atividade do empresário, a base física da empresa, 
complementando que ele se compõe de elementos corpóreos e 
incorpóreos, que o empresário une para o exercício de sua atividade.23 

 

Apesar de a autora afirmar que essa equiparação sempre ocorreu, entendemos 

importante ressaltar que, como visto, parte da doutrina de fato entendia que 

estabelecimento diferia em alguns aspectos de fundo de comércio. Neste ponto, já 

podemos afirmar que essa confusão conceitual certamente teve relação com a própria 

legislação tributária, a qual não resolve com precisão o que seria fundo de comércio 

e, ao tratar de estabelecimentos, apenas exemplifica o conceito aplicando-o a 

hipóteses legais especificas. 

Nosso entendimento é o de que não há diferenças entre os dois conceitos. 

Estabelecimento comercial e/ou fundo de comércio são a conjugação dos bens 

                                                            

20 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 126. 
21 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade Tributária e os atos de formação, administração, 
reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 441. 
22 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 1995-2003. p. 198. 
23 PricewaterhouseCoopers. Aspectos relevantes do direito de empresa. Coordenação e revisão de 
Elidie Palma Bifano e Sergio Roberto de Oliveira Bento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p.306. 
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corpóreos e incorpóreos utilizados no desenvolvimento da atividade realizada pela 

empresa, os quais não devem ser tratados isoladamente, já que a existência do fundo 

de comércio (estabelecimento) depende da manutenção unificada de todos esses 

ativos. 

Nesse sentido, concordamos ainda com as palavras de Ives Gandra da Silva 

Martins24, de que fundo de comércio (ou estabelecimento) não deve, em hipótese 

alguma, ser confundido com ponto comercial, uma vez que fundo de comércio abarca 

a “integralidade dos bens patrimoniais, inclusive os de natureza pessoal e de valor 

imaterial, e não apenas um “local”, para exploração de idênticas atividades, mas não 

da respectiva atividade”. 

Pode-se então dizer que, apesar das divergências citadas no início desse item, 

a doutrina majoritária – com a qual concordamos – defende a equiparação dos dois 

conceitos: fundo de comércio e estabelecimento comercial. 

Hugo Barreto Sodré Leal25 entende que “as expressões fundo de comércio e 

estabelecimento comercial, utilizadas no artigo 133 do CTN, apresentam sentido 

equivalente”. E que, assim, não se justificaria a diminuição do conceito de 

estabelecimento ao conjunto de bens materiais ou do conceito de fundo de comércio 

ao conjunto de bens imateriais. Ademais, o autor pontua que a duplicidade de termos 

adotada pelo CTN nada mais é do que um excesso de zelo do legislador: 

 

E nem se diga que, no art. 133 do CTN, a sinonímia entre 
estabelecimento comercial e fundo de comércio deve ser afastada, 
considerando o aforismo de que as expressões legais não contêm 
redundâncias semânticas, atualmente já desmistificado. Tratam-se 
apenas de expressões de reforço, utilizadas com a função 
pragmática de evitar dúvidas quanto ao possível alcance da 
hipótese de incidência do art. 133 do CTN, tendo em vista afastar 
eventuais interpretações restritivas que buscassem impedir a 
aplicação plena da regra legal.” (Não destacado no original) 

 

                                                            

24 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Inteligência do artigo 133 do Código Tributário Nacional – Origem 
do Dispositivo – evolução jurisprudencial e doutrinária – inaplicabilidade à hipótese consultada – 
Parecer. São Paulo: 2007. p. 21 e 22. 
25 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 233 a 235. 
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Ao analisar o tema em seu “Curso de Direito Tributário”, José Eduardo Soares 

de Melo26 não equipara expressamente os conceitos, mas acaba por definir a ambos 

como uma universalidade ou um complexo de bens, materiais e imateriais 

(instrumentos de trabalho), necessários para que o empresário exercite suas funções, 

com a função econômica preparada para o exercício. 

Essa mesma linha de raciocínio, também adotada por Elidie Palma Bifano27 ao 

equiparar estabelecimento comercial a fundo de comércio, pode ser extraída do 

Parecer Normativo nº 2/197228, que assim tratou tais conceitos: 

 

(...) 5. Resta examinar o que seja "fundo de comércio" e 
"estabelecimento comercial". Essas expressões são sinônimas. 
"Fundo de comércio" é expressão importada do francês "fonds de 
commerce" que corresponde à expressão vernácula "estabelecimento 
comercial". Designa o complexo de bens, materiais ou não, dos 
quais o comerciante se serve na exploração de seu negócio. "Ê 
uma universalidade expressiva de corpo certo, individualizado, 
apesar das modificações sucessivas que podem sofrer seus 
elementos" (Bento de Faria. Direito Comercial; Hanus, Études du 
fonds de commerce). Por outro lado, juridicamente, não há distinção 
entre estabelecimento comercial e estabelecimento industrial, 
compreendendo-se a indústria dentro do comércio (Reg. 737, de 1850, 
artigo 19 § 3º). 
Entretanto, a expressão "estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional" tem também a acepção de unidade operativa onde se 
exercita o comércio, ou onde se desenvolve a indústria ou profissão - 
loja, fábrica, armazém, oficina, escritórios, etc. Tendo o código 
Tributário utilizado ambas as expressões - "fundo de comércio" e 
"estabelecimento comercial, industrial ou profissional" -, resulta claro 
que optou ele por essa segunda acepção (pois, não fosse assim, 
estaríamos diante de inócua repetição de sinônimos), sendo nesse 
significado que a empregaremos doravante. (Não destacado no 
original). 

 

Ressaltamos que, além do “fundo de comércio”, o artigo 133 do CTN utiliza a 

expressão “estabelecimento comercial”, buscando também abranger quaisquer 

hipóteses de aquisição de uma unidade operativa onde se exercita o comércio. 

                                                            

26 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário, 9ª edição, São Paulo: Editora Dialética, 
2010. p. 286 a 288. 
27 PricewaterhouseCoopers. Aspectos relevantes do direito de empresa. Coordenação e revisão de 
Elidie Palma Bifano e Sergio Roberto de Oliveira Bento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p.306. 
28 Parecer Normativo CST nº 2, de 05 de janeiro de 1972. 
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Com base nesse Parecer, fundo de comércio corresponde ao complexo de 

bens, materiais ou não, dos quais o comerciante se serve na exploração de seu 

negócio em andamento, composto de bens materiais (equipamentos, imóveis, 

estoques) e imateriais (marca, expectativa de rentabilidade, clientela, entre outros). 

Nesse sentido, transcrevemos outro trecho do Parecer Normativo nº 2/1972, que 

confirma as conclusões acima: 

 

(...) mesmo a aquisição de máquinas não é suficiente para os fins do 
artigo 133 mencionado, eis que ali se cogita de aquisição de 
estabelecimento ou fundo de comércio, que é muito mais abrangente, 
pois compreende também o aviamento, a insígnia, os bens do ativo, 
etc., etc. (Não destacado no original). 

 

Do ponto de vista prático, a aquisição de um fundo de comércio ou de um 

estabelecimento comercial alcançaria exatamente o mesmo resultado, ou seja, a 

aquisição de um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que permitam ao 

empresário exercer suas funções. 

Em que pese certa heterogeneidade doutrinária e o fato de a legislação 

tributária não definir precisa e expressamente os conceitos de “fundo de comércio” ou 

“estabelecimento comercial”, o referido Parecer Normativo nº 2/1972, acompanhando 

o entendimento da doutrina majoritária, afirma tratar-se de expressões sinônimas, 

correspondentes ao complexo de bens, materiais ou não, dos quais o comerciante se 

serve na exploração de seu negócio. 

Lembramos que esse entendimento foi alentado com o advento do Código Civil 

de 2002, que, ao conceituar “estabelecimento” em seus artigos 1.142 e 1.143, 

aproximou e assemelhou este conceito ao de fundo de comércio, ao definir que 

“considera-se estabelecimento todo complexo organizado de bens, para o exercício 

da empresa, por empresário ou sociedade empresária”. 

Diante do exposto, e para o que importa ao presente trabalho, fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial, para fins de aplicação do artigo 133 do CTN, 

deverá ser entendido como o negócio em andamento, o empreendimento como um 

todo, composto pelo conjunto ou universo de bens corpóreos/materiais 

(equipamentos, imóveis, móveis, estoques etc.) e incorpóreos/imateriais (marca, 

contratos, processos e relatório de produção, rentabilidade, clientela, know-how, 
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royalties, entre outros), conjuntamente organizados pelo comerciante visando 

viabilizar o seu negócio, aproximar clientes e obter lucro, compondo o chamado 

aviamento29. 

Assim, a responsabilidade tributária do artigo 133 do CTN deve ser aplicada 

sempre e quando houver a aquisição do fundo de comércio ou de estabelecimento 

comercial por outra empresa. 

Como será abordado em detalhes nos capítulos seguintes, a jurisprudência 

judicial e administrativa analisa as questões de sucessão com base na configuração 

de aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento, a qual não depende de um 

único indício e somente ficará demonstrada com a prova inequívoca de que um 

conjunto de bens corpóreos e incorpóreos (ativos), relativos a uma atividade 

comercial, tenha sido adquirido. 

Visando maior fluidez na leitura, a partir dessa conclusão acerca da sinonímia 

conceitual de fundo de comércio e estabelecimento comercial, poderemos encontrar 

passagens no trabalho abordando apenas uma das expressões (fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial). 

 

  

                                                            

29 Aviamento é “o bom aparelhamento do comerciante para que seu negócio possa obter sucesso e 
possibilidade de lucros. É o resultado do nome comercial, a boa localização do estabelecimento, capital, 
pessoal devidamente preparado para atender à freguesia. O aviamento é formado com o tempo, com 
a obra diligente e contínua do comerciante, com excelência dos produtos, com a honestidade de sua 
forma de comerciar” (SILVA, De Plácido e. Noções Prática de Direito Comercial. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. pp. 144-145). 
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3. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Entendemos que a responsabilidade tributária tem como principal objetivo a 

delimitação do alcance da exigência de determinado tributo devido, que poderá ser 

exigido inclusive de não contribuintes, ou de terceiros que não realizaram o fato 

gerador. Aliás, importante destacarmos que o artigo 121 do CTN30 expressamente 

permite que o tributo seja exigido do sujeito passivo, seja ele contribuinte ou não. 

Entende-se como contribuinte, nas palavras de Hugo Barreto Sodré Leal31, a 

pessoa física ou jurídica que concretiza a “conduta descrita no antecedente da regra-

matriz de incidência tributária e que, por esse motivo, figura como sujeito passivo da 

relação jurídica tributária em sentido estrito”. Ou seja, regra geral, contribuinte é 

aquele que tem uma ligação direta e estreita com o fato gerador e, consequentemente, 

com a obrigação principal. 

Ainda acompanhando o entendimento de Hugo Barreto Sodré Leal32, e de boa 

parte da doutrina, o responsável tributário, por sua vez, seria aquele que assume 

diversas vertentes da responsabilidade tributária, dentre as quais ressalta o autor: 

 

(i) obrigação de reparação de danos; (ii) obrigação de reparação de 
danos causados por culpa; (iii) obrigação de reparação de danos 
causados pelo risco de atividade empresarial; (iv) obrigação 
decorrente de inadimplemento contratual ou de negócios jurídicos 
unilaterais; (v) obrigação de indenização da Administração Pública por 
danos causados aos administrados; (vi) dever de sujeição penal pela 
prática de fatos criminosos; (vii) obrigação de garantia por fato de 
terceiro; (viii) espécie de sujeição passiva obrigacional; (ix) sujeição do 
patrimônio do devedor ao poder coativo do credor, ou “execução 
forçada” etc. 

 

                                                            

30 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 
expressa de lei. 
31 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 62. 
32 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 67. 
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Hugo de Brito Machado33 sintetiza muito bem todos esses conceitos jurídicos 

atribuídos ao signo responsabilidade tributária, afirmando que “a palavra 

responsabilidade liga-se à ideia de ter alguém de responder pelo descumprimento de 

um dever jurídico”. Não devendo aqui confundir-se dever jurídico com 

responsabilidade, uma vez que a responsabilidade estaria ligada ao próprio 

descumprimento do dever, ou seja, à inadimplência. Conclui então o professor: 

 

No Direito Tributário a palavra responsabilidade tem um sentido amplo 
e outro estrito.  
Em sentido amplo, é a submissão de determinada pessoa, contribuinte 
ou não, ao direito do fisco de exigir a prestação da obrigação tributária. 
Essa responsabilidade vincula qualquer dos sujeitos passivos da 
relação obrigacional tributária. 
Em sentido estrito, é a submissão, em virtude de disposição legal 
expressa, de determinada pessoa que não é contribuinte, mas está 
vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco de 
exigir a prestação respectiva. (destacado no original) 

 

Maria Rita Ferragut34, por sua vez, esclarece que “a responsabilidade tributária, 

embora em alguns casos requeira a prática de atos ilícitos (art. 134, 135 e 137 do 

CTN), por diversas vezes existe independentemente deles (art. 129 e 133 do CTN)”. 

Em relação ao estabelecimento da relação jurídica entre o sujeito ativo e o 

responsável tributário, Juliana Furtado Costa Araujo35 ressalta que é necessária a 

existência de um “crédito tributário constituído ou em vias de ser constituído, cujo 

adimplemento será realizado por um terceiro que atenda as condições legais para ser 

guindado à condição de sujeito passivo”, o que independeria da efetiva realização do 

fato jurídico tributário. 

Tomando tais preceitos como base, neste capítulo discorreremos sobre as 

diversas vertentes da responsabilidade tributária atribuída a terceiros, mais 

especificamente aquela atribuída a partir da sucessão empresarial. A partir dessa 

delimitação, daremos maior enfoque à análise da responsabilidade tributária por 

                                                            

33 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 29ª edição, São Paulo: Editora Malheiros, 
2008. p. 150 e 151. 
34 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 3ª Edição. São Paulo: 
Editora Noeses, 2013. p. 37. 
35 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. 
Responsabilidade Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 34.  
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sucessão prevista no artigo 133 do CTN, qual seja aquela havida na aquisição de 

fundo de comércio ou estabelecimento comercial. 

Ademais, traremos para discussão o entendimento da jurisprudência histórica 

e atual dos tribunais, visando traçar um racional que possibilite trazer ao empresário 

investidor e à comunidade jurídica um pouco mais de segurança nas operações de 

aquisição de empresas ou apenas de parte destacada de seus ativos. Além disso, 

estudaremos algumas limitações à atribuição de responsabilidade tributária por 

sucessão, extremamente relevantes para o tema. 

 

3.1. A atribuição da responsabilidade tributária a terceiros 

 

Exceção feita a situações legais específicas (por exemplo a de atribuição de 

responsabilidade por substituição ou a sócios/administradores), a obrigação pelo 

pagamento de tributos e cumprimento de obrigações (dever jurídico) é inicialmente do 

contribuinte. Porém, havendo o inadimplemento do tributo, essas obrigações poderão 

ser outorgadas ao responsável tributário, que nada mais é do que um terceiro que 

passa a ter responsabilidade (ainda que acessória) pelo débito tributário. 

Essa atribuição de responsabilidade a um terceiro (não contribuinte na relação) 

pode se dar em caráter solidário, supletivo ou, a depender da disposição legal, ter 

eficácia para excluir a própria responsabilidade do contribuinte (substituição). 

Entretanto, apesar de admitida a atribuição de responsabilidade a partir da 

vontade do legislador infraconstitucional, não podemos aceitar que a única razão para 

atribuição de responsabilidade a terceiros seja a ampliação das possibilidades de 

cobrança por parte do fisco. Deve ser observada uma razoabilidade na definição de 

critérios para outorga da responsabilidade. 

Nesse sentido, Hugo Barreto Sodré Leal36 esclarece que são necessários 

requisitos de validade na manipulação dos critérios atributivos de responsabilidade 

tributária a terceiros. Dentre esses critérios, o autor faz a seguinte divisão: 

                                                            

36 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 82. 



42 

 

A responsabilidade tributária costuma ser atribuída a terceiros, em 
razão de um dos seguintes critérios: (i) a título de sansão por 
descumprimento de um dever legal; (ii) em virtude da sucessão a título 
singular ou universal; (iii) por força de determinadas relações 
existentes entre o contribuinte e o responsável, relações essas 
capazes de proporcionar ao responsável os meios necessários ao 
cumprimento do dever legal, sem onerar o próprio patrimônio. 

 

Atendo-se apenas ao tema central do presente trabalho, qual seja a sucessão 

a título singular, abordada pelo autor no item (ii.), concluímos ser viável a atribuição 

de responsabilidade por sucessão a partir da aquisição de determinado bem ou direito 

ao qual esteja legalmente associado o ônus tributário. Na hipótese, a responsabilidade 

do terceiro assumirá uma função acessória, porém com o objetivo de robustecer e 

viabilizar o adimplemento do tributo não recolhido pelo contribuinte de fato. 

Por fim, importante ressaltarmos que todas normas de atribuição de 

responsabilidade a terceiros têm em comum o ponto de partida e o objetivo final, quais 

sejam, respectivamente, o relacionamento direto ou indireto do responsável com a 

obrigação tributária inadimplida e a busca pela satisfação do crédito tributário. 

 

3.2. Responsabilidade tributária por sucessão 

 

Partindo então dessas premissas, de que a legislação tributária atribui 

responsabilidade a terceiros a partir da apuração de uma relação direta ou indireta do 

responsável com a obrigação tributária inadimplida, entendemos importante analisar, 

ainda que sem o objetivo de exaurir a matéria, as possibilidades de responsabilização 

por sucessão previstas em nosso ordenamento. 

A responsabilidade dos sucessores, prevista na Seção II do CTN e inserida no 

capítulo que trata de responsabilidade tributária, define logo em seu primeiro artigo 

que serão abrangidos os débitos definitivamente constituídos, aos que estão em curso 

de constituição até a data do ato de sucessão, bem como aqueles que surgirão 

futuramente, desde que o fato gerador da obrigação tributária seja anterior ao ato: 

 

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

 

Em seguida, o artigo 130 do CTN aborda a responsabilidade tributária por 

sucessão direcionada aos adquirentes de bens imóveis, os quais ficam obrigados ao 

pagamento de créditos tributários de seus sucedidos (impostos cujo fato gerador seja 

a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e taxas ou contribuições de 

melhorias), salvo quando conste no título a prova de sua quitação: 

 

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador 
seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem 
assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais 
bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 
quitação. 
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-
rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

 

O artigo 131 do CTN, por sua vez, determina que serão pessoalmente 

responsáveis tributários o adquirente (quanto aos bens), o sucessor, o cônjuge meeiro 

e o espólio (quanto ao de cujus): 

 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens 
adquiridos ou remidos; 
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos 
devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada 
esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da 
meação; 
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão. 

 

Passando então para responsabilidade tributária na sucessão empresarial, 

encontramos os artigos 132 e 133 do CTN que tratam da responsabilidade tributária 
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nos casos de fusão, transformação ou incorporação37 e nos casos de sucessão por 

aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial38. 

O artigo 132 do CTN assim dispõe sobre a responsabilidade tributária na 

sucessão empresarial (fusão, incorporação ou transformação): 

 

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável 
pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de 
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de 
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração 
da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou 
sob firma individual. 

 

Ressaltamos que, apesar de o dispositivo expressamente citar a 

responsabilidade na transformação empresarial, entendemos que não há qualquer 

tipo de sucessão nesta hipótese, já que não há extinção da pessoa jurídica. Veja que 

o parágrafo único do artigo prevê que a sucessão só será aplicável quando ocorrer a 

extinção da pessoa jurídica (e a continuidade das atividades), o que, de fato, não 

ocorre na transformação. 

Ademais, em que pese o artigo não citar a hipótese de “cisão”, devemos 

entender que a hipótese está abrangida pelo dispositivo. Primeiramente, porque o 

dispositivo (CTN) foi redigido em 1966 e o procedimento de cisão só foi regulamentado 

em 1976, a partir da promulgação da Lei nº 6.404/7639 (Lei das Sociedades 

Anônimas). A sociedade decorrente de cisão responde solidariamente pelos débitos 

da sociedade cindida (que cedeu uma parcela ou a totalidade de seu patrimônio para 

a formação de uma nova sociedade). Aliás, quanto à responsabilidade solidária na 

cisão, este entendimento encontra-se expressamente previsto no artigo 233 da Lei 

das Sociedades Anônimas: 

                                                            

37 Sob a perspectiva do direito societário, essas operações encontram-se disciplinadas nos artigos 
1.113 a 1.122 do Código Civil, bem como nos artigos 220 a 234 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades 
Anônimas). 
38 Sob a perspectiva do direito societário, essas operações encontram-se disciplinadas nos artigos 
1.142 a 1.149 do Código Civil. 
39 Sob a perspectiva do direito societário, a operação encontra-se disciplinada nos artigos 220 a 234 
da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). 
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Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades 
que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão 
solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia 
cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu 
patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da 
primeira anteriores à cisão. 
Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as 
sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia 
cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem 
transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, 
mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à 
estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a 
sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da 
publicação dos atos da cisão. (Não destacado no original) 

 

Enfim, uma vez sintetizadas as possibilidades de responsabilização por 

sucessão, passemos então ao tema central do presente trabalho, qual seja a previsão 

do artigo 133 do CTN de responsabilidade do adquirente por sucessão no caso de 

aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e prosseguimento das 

atividades. 

 

3.3. A responsabilidade por sucessão do artigo 133 do CTN 

 

Como já adiantado nos itens anteriores, o artigo 133 do CTN trata de uma 

vertente específica de sucessão, pressupondo a aquisição do fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, bem como a continuidade das atividades. Ao analisar o 

artigo, Leandro Paulsen40 pondera tratar-se de sucessão de atividade empresarial, 

sendo que a sucessão de empresas propriamente é disciplinada pelo artigo 132 do 

CTN. 

O artigo 133 do CTN determina as circunstâncias em que ocorrerá a sucessão 

tributária por aquisição de atividade econômica (fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial), nos seguintes termos: 

 

                                                            

40 PAULSEN, Leandro. Constituição e Código Tributário Comentados à Luz da Doutrina e 
Jurisprudência, 18ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2017. p. 1.007. 
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Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de 
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome 
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou 
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, 
indústria ou atividade; 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 
exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da 
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, 
indústria ou profissão. 
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de 
alienação judicial: 
I – em processo de falência; 
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação 
judicial. 
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o adquirente 
for:  
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade 
controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial; 
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, 
consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial 
ou de qualquer de seus sócios; ou 
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação 
judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. 
§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de 
empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de 
depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, 
contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o 
pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem 
ao tributário. (Não destacado no original) 

 

Para entendermos o real alcance deste dispositivo, importante apresentarmos 

o conceito jurídico de aquisição, trazido pelo já citado Parecer Normativo nº 2/1972 

nos seguintes termos: “Adquirir, juridicamente, é o ato através do qual se incorpora 

completa e definitivamente ao patrimônio do sujeito os direitos inerentes ao seu 

objeto”. 

Assim, uma vez celebrado determinado negócio e, consequentemente, o 

resultado for a transferência completa e definitiva de seu objeto, ter-se-á configurada 

a aquisição. O artigo 133 do CTN trata de aquisição a qualquer título, compreendendo, 

portanto, outras formas de aquisição que não apenas a compra e venda, mas também 

a permuta, a dação em pagamento, a doação, a contribuição de bens em aumento de 

capital, dentre outras. 
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Porém, não é qualquer tipo de aquisição que gera a responsabilidade de que 

trata o artigo 133, mas sim a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento, seja 

ele industrial, comercial ou profissional. 

Retomando os conceitos de fundo de comércio e de estabelecimento, 

abordados no capítulo denominado “Conceitos Preliminares”, podemos concluir que a 

responsabilidade tributária do artigo 133 do CTN é aplicável sempre e quando houver 

a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento por outra empresa, assim 

entendido o organismo econômico da empresa, o negócio como um todo, a 

universalidade dos bens corpóreos e incorpóreos suficientes para o seu regular 

funcionamento. 

Aliás, como muito bem pontuado por Daniel Monteiro Peixoto41, o artigo 133 do 

CTN impõe responsabilidade objetiva ao adquirente, uma vez que independe de 

comprovação de boa-fé ou de condutas ilícitas. Havendo a aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, bem como a continuidade das atividades, 

haverá imputação de responsabilidade por sucessão ao adquirente. 

Por outro lado, e conforme será detalhadamente abordado mais adiante, em 

regra, não ocorre (ou não deveria ocorrer) sucessão tributária quando a aquisição é 

de apenas parte destacada dos ativos. Nesse sentido, Marco Aurélio Greco42 afirma 

que “o artigo 133 está voltado, em sua feição mais própria, às hipóteses em que a 

aquisição é do empreendimento como um todo”. 

No mesmo sentido, Ricardo Mariz de Oliveira43, buscando fazer uma leitura do 

dispositivo sob a ótica do Fisco, assim definiu a sucessão do artigo 133 do CTN: 

 

Para o próprio fisco federal, portanto, em reiteradas manifestações 
aludidas ou contidas no Parecer Normativo CST n. 20/82, a sucessão 
tributária tipifica-se pela: aquisição da universalidade do 
patrimônio líquido da empresa sucedida, isto é, a integralidade de 
seu ativo e passivo. 

                                                            

41 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade Tributária e os atos de formação, administração, 
reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 398 e 399. 
42 GRECO, Marco Aurélio. Revista Tributária e de Finanças Públicas. Ano 9 – nº. 39. Imposto sobre a 
renda – responsabilidade do sucessor na aquisição de estabelecimento - o art. 133 do CTN. p.74. 
43 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Coletânea “Direito Tributário atual”. Volume 6. Inexistência de sucessão 
tributária relativa ao imposto de renda no caso de simples aquisição de imóvel comercial, exploração 
da mesma atividade no local e anterior existência de sociedade em conta de participação com o antigo 
proprietário. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1986. p. 1452. 
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Melhor dizendo, a sucessão caracteriza-se pela aquisição de todo o 
patrimônio líquido da empresa, ou de uma parte substancial dele, 
substancial a ponto de estabelecer a necessária correlação ou 
vinculação entre essa parte adquirida e o imposto objeto da sucessão, 
cuja aferição depende do imposto que estiver sendo considerado 
como transferível por sucessão. (Não destacado no original) 

 

Quanto ao tema, Ives Gandra da Silva Martins44 esclarece que “dicção do 

dispositivo não oferta dúvidas de que a aquisição se refere à assunção da própria 

empresa, do seu fundo de comércio”. Ou seja, da soma de sua propriedade imaterial 

(marcas, patentes e quaisquer outros ativos imateriais ou incorpóreos que 

representem o valor do empreendimento) e material (bens, mercadorias, dentre 

outros). 

Visando ilustrar a aplicação dessa mesma linha de raciocínio também no 

judiciário, bem como que tal entendimento é cultivado há décadas, destacamos o 

entendimento tanto da Primeira Turma45 como da Segunda Turma46 do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, ambos no sentido de que a mera aquisição de bens 

corpóreos não caracterizaria aquisição de fundo de comércio, independentemente da 

importância desses bens para manutenção do negócio. Vejamos o que dizem os 

respectivos julgados: 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. SUCESSÃO COMERCIAL. 
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA TRANFERÊNCIA DO FUNDO 
DE COMÉRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE.  
(...) 2. Para que se configure a sucessão comercial, nos termos do art. 
133 do CTN, mister que tenha havido aquisição do fundo de comércio 
ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional. 3. O fato 
de a agravante ter adquirido ferramentas da empresa que se 
pretende sucedida e a utilização do mesmo espaço físico que 
outrora sediava a Casarin Veículos Ltda. não são elementos 
robustos o bastante para reconhecer tenha-se operado a 
transferência do fundo de comércio. (...) 4. Esta Primeira Turma já 

                                                            

44 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Inteligência do artigo 133 do Código Tributário Nacional – Origem 
do Dispositivo – evolução jurisprudencial e doutrinária – inaplicabilidade à hipótese consultada – 
Parecer. São Paulo: 2007. p. 33 e 34. 
45 Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Primeira Turma. AG 2004.04.01.049437-0, Rel. Wellington 
Mendes de Almeida, DJ 14 de setembro de 2005. 
46 Tribunal Regional Federal da 4º Região. Segunda Turma. AC 97.04.45394-9, Rel. Márcio Antônio 
Rocha, DJ 04 de abril de 2001. 



49 

se manifestou, por unanimidade, no sentido de que "não havendo 
suficiente comprovação da transferência de fundo de comércio entre 
a empresa considerada sucedida e a embargante, incabível o 
reconhecimento da sucessão tributária por ser vedado pelo 
ordenamento jurídico a atribuição de responsabilidade tributária por 
presunção" (AC 200104010320020/SC, DJU 10/09/2003). (...) 7. 
Agravo de instrumento parcialmente provido. (Não destacado no 
original) 
 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE ATIVO DE EMPRESA 
FALIDA (IMÓVEIS E MÓVEIS). LEILÃO. PRETENDIDA A 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. FUNDO DE 
COMÉRCIO. NÃO CABIMENTO. CTN ARTS. 130 E 133.  
(...) 2. Embora seja certo que a aquisição da propriedade pode se dar 
“a qualquer título”, também é certo que para a caracterização da 
sucessão tributária é necessário que haja a aquisição do fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional. No 
caso, o apelante adquiriu em leilão apenas bens corpóreos (lotes 
de terra, cercas, guaritas, escritório, laboratório, casas, etc.), não 
havendo pois, que se falar em aquisição do fundo de comércio, 
inexistindo consequentemente, responsabilidade por sucessão 
tributária. (Não destacado no original) 

 

Seguindo nessa análise de julgados não tão recentes (a jurisprudência atual 

será debatida em itens subsequentes), porém relevantes para formação do conceito, 

vale destacar que o CARF, historicamente, tem se pronunciado no sentido de que a 

transferência do fundo de comércio ou estabelecimento comercial implica na 

transferência do ativo e do passivo47 ou, até mesmo, da totalidade dos bens corpóreos 

e incorpóreos48. Para ilustrar, vejamos os seguintes julgados: 

 

SUCESSÃO TRIBUTÁRIA - FUNDO DE COMÉRCIO - A locação de 
prédio onde funcionava estabelecimento comercial, para 
desenvolvimento da mesma atividade não sub-roga o novo locatário 
nas obrigações tributárias em decorrência da inatividade do locatário 
anterior, mesmo que a sua clientela passe a ser atendida pela pessoa 
jurídica que passe a explorar o negócio. A aquisição de fundo de 
comércio somente caracteriza sucessão tributária quando o 
adquirente assume o ativo e passivo da sucedida. (Não destacado 
no original). 
 
MULTA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE ACIONISTAS. 
ALIENAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. INCORRÊNCIA. 

                                                            

47 1º Conselho de Contribuintes, 3ª. Câmara, Acórdão nº 103-16.730. Publicado no DOU em 14 de 
outubro de 1996. 
48 Antigo Segundo Conselho de Contribuintes, 1ª Câmara, Rel. José Antonio Francisco, Acórdão 201-
80.971. Publicado no DOU em 10 de junho de 2008. 
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Na resposta às apurações da diligência, a recorrente alegou que teria 
havido transferência do fundo de comércio em junho de 1997, quando 
houve a alteração do controle acionário. 
Entretanto, a responsabilidade prevista no art. 133 do Código 
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 1966) diz respeito à venda de 
fundo de comércio de uma empresa para outra. Assim, a sucedida 
vende o estabelecimento com o que nele existir a outra pessoa 
jurídica, que assume a responsabilidade pelos tributos devidos da 
sucedida. (Não destacado no original) 

 

Por um lado, entendemos que a aplicação do artigo 133 do CTN não ocorre 

apenas no caso de aquisição da integralidade dos elementos que, teoricamente, 

compõem o fundo de comércio ou estabelecimento comercial (por exemplo imóvel, 

ponto comercial, estoques, ativos, know-how, carteira de cliente, marcas e patentes, 

dentre outros). 

Porém, e por outro lado, havendo a aquisição destacada de alguns bens e/ou 

direitos que, ainda que componham o fundo de comércio, não possam representar 

essa essencialidade empresarial que tratamos – ou seja, não sendo suficientes para 

o regular funcionamento do negócio adquirido –, entendemos que não deve ser 

caracterizada a transferência do fundo de comércio, restando inaplicável o artigo 133 

do CTN. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a caracterização da alienação do fundo 

de comércio está muito mais atrelada à relevância dos bens materiais e imateriais 

(ativos) adquiridos do que do próprio valor financeiro despendido ou da quantidade 

(número) de ativos envolvidos na operação. 

Todavia, a partir de uma abrangente análise jurisprudencial (abordada ao final 

deste capítulo), tornou-se viável traçarmos alguns cenários visando ilustrar justamente 

essa limitação à aquisição de ativos, antes da caracterização do fundo de comércio. 

Essa análise considerou o atual entendimento do CARF e do TRF3, bem como de 

outros Tribunais, cujas decisões foram validadas pelo STJ – ainda que sem reanálise 

de mérito – a partir da aplicação da Súmula 7. 

Antes, porém, é importante esclarecer que o artigo 133 do CTN determina que 

para caracterizar a sucessão tributária, o adquirente deverá “continuar a respectiva 

exploração”. Assim, além dos requisitos já apontados, para ser responsável pelos 

débitos tributários a pessoa que adquiriu o fundo de comércio deve seguir com a 
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exploração da atividade econômica, valendo-se do fundo de comércio para 

continuidade e desenvolvimento da atividade empresarial. 

A partir dos pontos ora tratados, concluímos que a sucessão tributária nos 

termos do artigo 133 do CTN depende da satisfação cumulativa das seguintes 

condições: (i.) que haja a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento 

comercial; e (ii.) que seja dada continuidade, por parte do adquirente, à exploração da 

atividade existente antes da alienação, como veremos no item que segue. 

 

3.3.1. O prosseguimento das atividades pelo adquirente 

 

Como tratado no item anterior, para que haja a responsabilização prevista no 

artigo 133 do CTN, além da aquisição do fundo de comércio, é necessário que o 

adquirente siga com a exploração da atividade existente antes da alienação. 

Assim, caso o adquirente do fundo de comércio ou dos ativos destacados opte 

por descontinuar as atividades ou inutilizar os bens adquiridos, ele não poderá ser 

responsabilizado com base no artigo 133 do CTN. Não há que se falar em 

responsabilização em decorrência da possibilidade de continuação da respectiva 

exploração.  

Entendemos que essa conclusão sequer depende de uma análise aprofundada 

do tema, já que pode ser obtida a partir de uma leitura literal do artigo 133 do CTN, 

que expressamente prevê a responsabilização do adquirente do fundo de comércio 

que “continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob 

firma ou nome individual”. 

Quanto ao tema, Hugo Barreto Sodré Leal49 segue o mesmo posicionamento e 

complementa afirmando que, além da literalidade do artigo 133 do CTN, a efetiva 

continuação decorre do “próprio conceito de sucessão na titularidade do 

estabelecimento empresarial, que envolve, além da transferência patrimonial, a ideia 

                                                            

49 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 305. 
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de substituição de titulares no exercício da empresa”, ou seja, substituição desses 

titulares na própria exploração da atividade econômica. 

Ademais, Ives Gandra da Silva Martins50, entende que não basta a atividade do 

adquirente ser idêntica à do alienante (mesmo ramo, por exemplo) para 

caracterização da responsabilidade por sucessão. Deve ser dado prosseguimento à 

respectiva atividade, ou seja, à atividade específica que o alienante vinha prestando. 

Vejamos: 

 

Porque embora tenha o adquirente de maior renome adquirido as 
“instalações” do vendedor de menor projeção e continuado a exercer 
a advocacia no local, em nenhum momento verificou-se a continuidade 
da “respectiva exploração”, no sentido de que a atuação profissional 
exercida pelo seu antecessor no imóvel tenha agregado algo à sua. 
Vale dizer, o adquirente não sucedeu aquele profissional, naquele 
local, para beneficiar-se de algo imaterial propiciado pelo fato de lá 
estar o escritório instalado, ou seja, para usufruir do nome, expressão, 
clientela exclusiva ou algo semelhante, de seu antecessor, visto que 
seu próprio prestígio e número de clientes são superiores aos do 
alienante do imóvel. Dificilmente qualquer jurista admitiria estarem 
presentes, na hipótese, as condições para se caracterizar a sucessão 
tributária. 
É que, na espécie, o causídico adquirente exerce idêntica atividade 
(genérica), mas não a respectiva atividade (específica), só a esta 
última tendo-se referido o legislador. (Já destacado no original) 

 

Assim, a posição do autor, com a qual concordamos, vai no sentido de que a 

continuidade de exploração de negócio alheio adquirido gera responsabilidade por 

sucessão nos termos do artigo 133 do CTN. Entretanto, a exploração de negócio 

próprio, não. 

Diante do exposto, concluímos que a responsabilização com base no artigo 133 

do CTN depende não somente da aquisição do fundo de comércio, mas também que 

o adquirente siga com a exploração da atividade existente antes da negociação, ou 

seja, dê continuidade ao negócio do alienante, não ao seu próprio. 

Em seguida, faremos uma breve análise acerca da possibilidade de a 

responsabilidade do adquirente ser integral, caso o alienante cesse a exploração do 

                                                            

50 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Inteligência do artigo 133 do Código Tributário Nacional – Origem 
do Dispositivo – evolução jurisprudencial e doutrinária – inaplicabilidade à hipótese consultada – 
Parecer. São Paulo: 2007. p. 18 a 20. 
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comércio, indústria ou atividade; ou subsidiária, caso o alienante prossiga com a 

exploração da atividade já desenvolvida e/ou inicie dentro de seis meses nova 

atividade em qualquer no ramo de comércio, indústria ou profissão. 

 

3.3.2. Responsabilidade integral e subsidiária do artigo 133 do CTN 

 

Conforme adiantado, o artigo 133 do CTN determina que a responsabilidade 

tributária poderá ser: (i.) integral, quando o alienante descontinuar suas atividades ou 

não iniciar, dentro de seis meses, a contar da alienação, outra atividade; ou (ii.) 

subsidiária, na hipótese de o alienante permanecer no exercício de suas atividades 

regulares ou qualquer outra atividade. 

Quanto à previsão de responsabilidade integral, Hugo de Brito Machado51 

entende que “[q]uem diz ‘integralmente’ não está dizendo ‘exclusivamente’”. Mesmo 

no caso de o alienante descontinuar suas atividades ou não iniciar, dentro de seis 

meses a contar da alienação, outra atividade, ele continuará sendo responsável pelos 

tributos não recolhidos. Nesse sentido, o autor conclui que a “palavra ‘integralmente’, 

no inciso I do art. 133 do CTN, há de ser entendida como solidariamente e não 

exclusivamente”. 

De fato, o artigo 133 do CTN apenas prevê que a continuidade da exploração, 

seja pelo adquirente ou pelo alienante, acarretará responsabilidade para ambos os 

lados, podendo ser integral do adquirente ou subsidiária do alienante, dependendo da 

situação. 

Porém, intepretação diversa da trazida acima pelo autor – que equipara 

“integralmente” a “solidariamente” – certamente daria margem à hipótese de fraude 

por parte do alienante, o qual, uma vez endividado, poderia vender seu patrimônio e 

cessar as atividades por seis meses para se eximir, em definitivo, de quaisquer 

eventuais cobranças a partir do negócio celebrado. 

                                                            

51 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36ª edição. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 
160 e 161. 
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Nesse sentido, Hugo Barreto Sodré Leal52 pontua que o fato de o alienante 

interromper a prática de suas atividades empresariais por seis meses ou mais deve 

ser considerado apenas para fins de “determinar o modo pelo qual se opera a 

responsabilidade do adquirente, isto é, com vistas a estabelecer se o adquirente 

responderá com, ou sem, o privilégio do benefício de ordem”. 

Assim, a principal diferença, neste caso, refere-se ao benefício de ordem 

concedido na hipótese da responsabilidade subsidiária. Nas palavras habitualmente 

precisas de Maria Rita Ferragut53, entende-se por benefício de ordem a determinação 

de que “(...) primeiro cobra-se a dívida do alienante e, se este não a pagar, o 

adquirente passará a ser o responsável pela quitação do crédito tributário (....)”. 

Em síntese, na responsabilidade solidária, pressupõe-se a existência de dois 

ou mais devedores, podendo o Fisco exigir seu crédito de quaisquer deles, sem 

respeitar ordem de cobrança. Embora na responsabilidade subsidiária também se 

pressuponha a existência de dois ou mais devedores, nesse caso o credor deverá 

primeiramente esgotar os meios de cobrança do devedor principal/original, para 

somente então demandar o responsável subsidiário. 

Assim, a partir da leitura do artigo 133, inciso I, do CTN, e com amparo na 

jurisprudência54, podemos afirmar que o sucessor responderá integralmente 

(solidariamente) pelos tributos relativos ao fundo de comércio adquirido, devidos até 

a data do ato, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou suas 

atividades.  

Por outro lado, na hipótese de o alienante permanecer no exercício de suas 

atividades regulares ou qualquer outra atividade, o adquirente responderá apenas 

subsidiariamente. 

 

 

                                                            

52 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 349. 
53 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 
Noeses, 2005. p. 92. 
54 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 330.683/SC, 2ª Turma, Rel. Ministro Paulo Medina, 
DJ 08 de abril de 2002. 
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3.3.3. Posicionamento atual da Jurisprudência do CARF acerca da 

caracterização do fundo de comércio 

 

Conforme tratado anteriormente, a responsabilidade tributária por sucessão do 

artigo 133 do CTN exige (i.) a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento 

comercial e (ii.) a continuidade na exploração da atividade econômica. 

Entendemos que a configuração da referida responsabilidade por sucessão 

pressupõe, ainda, a existência de uma conexão entre a atividade da empresa que 

anteriormente ocupava o estabelecimento e a que adquiriu e passou a atuar ali, sob 

mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

Ademais, a partir da análise doutrinária até aqui traçada, temos como certo que 

não deve ser caracterizada a transferência do fundo de comércio a partir da aquisição 

destacada de alguns bens ou direitos que, ainda que componham o fundo de 

comércio, não são suficientes para o regular funcionamento do negócio adquirido. 

Assim, considerando que a caracterização da alienação do fundo de comércio 

depende muito mais da relevância dos bens materiais e imateriais (ativos) adquiridos 

do que do próprio valor financeiro ou da quantidade (número) de ativos, entendemos 

que não seria razoável tratarmos o tema como uma ciência exata ou, ainda, adotarmos 

um posicionamento definitivo e taxativo quanto aos limites da caracterização do fundo 

de comércio. 

Por outro lado, a partir da análise jurisprudencial realizada nos itens 

subsequentes, tornou-se viável traçarmos alguns cenários – não exaustivos – visando 

ilustrar essa limitação à aquisição de ativos, antes de caracterizada a aquisição do 

fundo de comércio (estabelecimento). 

Neste ponto, passamos então a analisar acórdãos proferidos pelo CARF 

entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2020, período arbitrado e que permitiu 

levantarmos material suficiente para a análise pretendida. Tais acórdãos, de alguma 

forma, contribuem para constatação das hipóteses de sucessão tributária nos termos 

do artigo 133 do CTN e, especialmente, para verificação dos ativos adquiridos (que 

ensejaram ou não a caracterização do fundo de comércio). 



56 

A pesquisa foi realizada diretamente no site do CARF, no dia 27 de fevereiro 

de 2020. No campo da pesquisa, selecionamos a busca completa de texto (“ementa” 

e “decisão”) e realizamos duas buscas diferentes: (i.) “artigo 133”; e (ii.) “sucessão e 

133 e fundo e comércio”. 

As buscas retornaram 31 acórdãos ao todo, os quais foram devidamente 

analisados. Porém, para o que importa ao presente trabalho, foram desconsiderados 

aqueles acórdãos que não adentraram ao mérito da aquisição de ativos para fins de 

caracterização do fundo de comércio. Dessa forma, foram considerados 16 acórdãos 

do CARF no estudo. 

Ademais, informamos que todas as referências processuais, a descrição da 

ementa e demais trechos relevantes retirados desses julgados podem ser examinados 

no Anexo I deste trabalho, o também se encontra a relação dos ativos discutidos em 

cada caso, bem como o resultado da conjugação destes ativos (caracterização ou não 

do fundo de comércio). A seguir, passamos a expor as conclusões obtidas a partir 

dessa análise dos acórdãos. 

Pois bem. A partir da análise dos acórdãos proferidos pelo CARF nesse período 

de três anos, pudemos observar, inicialmente, que o entendimento das turmas do 

Conselho manteve certa linearidade no raciocínio aplicado aos julgados do período. 

Primeiramente, podemos afirmar que o entendimento do CARF é claro no 

sentido de que, havendo a aquisição de marca, imóveis, móveis e equipamentos, 

certamente restará caracterizado o fundo de comércio e, consequentemente, a 

sucessão tributária. Neste caso, entendemos que de fato não há discussão quanto à 

clareza da transferência do estabelecimento comercial. 

Outra situação evidente de caracterização do fundo de comércio ocorre na 

situação de mudança de nome e marca, mas com a manutenção de endereço, carteira 

de clientes, quadro de funcionários semelhante e mesma administração (ainda que, 

como ocorreu em um dos casos analisados pelo CARF, haja a mudança de cargo do 

administrador para proprietário). Esse entendimento é aplicado em diversos acórdãos. 

Neste ponto, importante destacar que manutenção de cargos de administração 

e gerência são considerados pelo CARF extremamente relevantes para 

caracterização da transferência do fundo de comércio, haja vista ser um claro indício 
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de que as atividades seguirão sob as resoluções deste profissional. Entendimento 

aplicado em diferentes julgados. 

Além disso, havendo a manutenção dos funcionários e a continuidade das 

atividades no mesmo local (endereço), serão prováveis as chances de caracterização 

do fundo de comércio. De fato, entendemos que a manutenção de todos os 

funcionários, por si só, acaba por demonstrar a manutenção das atividades (exceto 

em casos muito específicos em que os funcionários não precisam de quaisquer 

treinamentos ou experiência). 

Além disso, pode-se dizer que a aquisição da marca também tem um forte peso 

na apuração da transferência do fundo de comércio. Isso porque, tanto a manutenção 

do endereço como da marca são fortes indícios de que a clientela foi integralmente 

mantida, ainda que indiretamente. 

Ademais, em que pese o maquinário e demais equipamentos não terem força 

para, sozinhos, caracterizarem o fundo de comércio, de acordo com o entendimento 

do CARF eles são elementos essenciais para fixação de conclusões quanto à 

transferência ou não do estabelecimento comercial. Isso porque o maquinário e os 

equipamentos fortalecem a tese de que as atividades foram integralmente mantidas 

(ao menos que se comprove o contrário).  

Por outro lado, o CARF entende que, se o contribuinte optar por alugar o espaço 

físico (endereço) ao invés de vendê-lo, não haverá a aquisição de quaisquer bens, 

restando afastada a responsabilidade por sucessão, ainda que seja mantida a 

atividade no mesmo local. Isso porque o simples fato de continuar na mesma atividade 

econômica não implica necessariamente a sucessão empresarial. 

Além disso, o tribunal tende a relevar a utilização dos mesmos funcionários no 

caso de haver a demissão da totalidade e, a partir da necessidade do adquirente, a 

recontratação apenas de posições específicas. Isso faz sentido ao pensarmos que, 

muitas vezes, os funcionários podem, por conta própria, buscar um novo emprego no 

local da empresa em que trabalhavam anteriormente. Entendemos que esse não pode 

ser um ponto a ser considerado na caracterização do fundo de comércio, ainda que 

haja a manutenção do endereço. 

Por fim, um ponto relevante quanto ao entendimento do CARF, em relação ao 

qual concordamos, decorre do fato de que, ainda que os indícios sejam muitos para 
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caracterização do fundo de comércio, envolvendo manutenção de parte dos 

funcionários, continuidade da atividade econômica no mesmo local, equipamentos e 

mesma clientela, o tribunal administrativo entende não haver a caracterização no caso 

de insuficiência documental que possa comprovar esses indícios. 

 

3.3.4. Posicionamento atual da Jurisprudência do TRF3 acerca da 

caracterização do fundo de comércio 

 

Neste item, passamos então para uma análise jurisprudencial de discussões 

travadas no judiciário, mais especificamente do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região. Em que pese esse estudo também abordar – no capítulo seguinte – o 

entendimento de outros tribunais regionais federais, é importante esclarecermos que 

a escolha da 3ª Região, para compor um capítulo isolado do estudo jurisprudencial, 

decorreu de uma soma de fatores.  

Primeiramente, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região tem jurisdição sobre 

dois Estados de extrema relevância econômico-financeira, sendo um deles 

responsável pelo maior PIB dentre os entes federativos do país. Ademais, a amplitude 

de setores relevantes da economia permitiu analisarmos o tema inserido desde o 

contexto da agropecuária ao dos setores da indústria e tecnologia. Ademais, o 

Tribunal comporta o maior número de desembargadores dentre os tribunais regionais 

federais, ocasionando uma interessante diversidade conceitual. 

Em que pese a Ministra Denise Arruda55 ter resolvido no passado que a 

“responsabilidade tributária por sucessão, prevista no art. 133 do CTN, não se 

presume; para tanto, exige-se a comprovação da aquisição do fundo de comércio, 

sendo inviável a sua caracterização fundada em mera presunção”, fato é que uma 

parte da jurisprudência atual, especialmente judicial, ainda entende que a sucessão 

empresarial não precisaria ser formalizada, admitindo a sua presunção subjetiva a 

partir de prova indiciária razoável ou convincente. 

                                                            

55 Superior Tribunal de Justiça. AgRg em Recurso Especial nº 601977/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda. 
Julgado em 23 de agosto de 2005. 
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Entendemos que a configuração de aquisição de fundo de comércio não 

depende (ou não deveria depender) de meros indícios de manutenção da atividade, 

da clientela ou da aquisição do fundo de comércio. Entendemos que a aquisição de 

um fundo de comércio somente pode ser comprovada a partir de prova inequívoca de 

que um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, essenciais à atividade comercial, 

foi adquirido como uma unidade passível de dar continuidade à exploração 

empresarial por si só. 

Entretanto, conforme pudemos aferir a partir de ampla análise jurisprudencial, 

em muitos casos a caracterização da aquisição de fundo de comércio ainda é 

resolvida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região a partir de indícios, o que causa 

ainda maior preocupação ao investidor que pretende adquirir ativos destacados ou 

apenas parte do negócio. 

Uma vez mais, ressaltamos que não seria razoável tratarmos o tema como uma 

ciência exata ou vislumbrando um posicionamento definitivo e taxativo quanto aos 

limites da caracterização do fundo de comércio. Ocorre que, com base na pesquisa e 

análise jurisprudencial, é possível traçarmos alguns cenários (favoráveis e 

desfavoráveis) buscando ilustrar essa limitação à aquisição de ativos. 

Neste ponto, passamos então a analisar acórdãos proferidos pelo Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região (TRF3) de 01 de fevereiro de 2017 a 29 de fevereiro 

de 2020, período arbitrado e que permitiu levantarmos material suficiente para a 

análise pretendida. Tais acórdãos, de alguma forma, contribuem para constatação das 

hipóteses de sucessão tributária nos termos do artigo 133 do CTN e, especialmente, 

para verificação dos ativos adquiridos (que ensejaram ou não a caracterização do 

fundo de comércio). 

A pesquisa foi realizada diretamente no site do TRF3, no dia 02 de maio de 

2020. No campo “pesquisa livre” realizamos a busca pelos seguintes termos: 

“sucessão e 133 e fundo e comércio”. 

A busca retornou 323 decisões, as quais foram devidamente analisadas. 

Porém, para o que importa ao presente trabalho, foram desconsiderados aqueles 

julgados que não adentraram ao mérito da aquisição de ativos para fins de 

caracterização do fundo de comércio. Dessa forma, foram considerados 61 acórdãos 

do TRF3 no estudo. 
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Ressaltamos que todas as referências processuais, a descrição da ementa e 

demais trechos relevantes retirados desses julgados podem ser examinados no 

Anexo II deste trabalho, onde também se encontra a relação dos ativos discutidos em 

cada caso, bem como o resultado da conjugação destes ativos (caracterização ou não 

do fundo de comércio). A seguir, passamos a expor as conclusões obtidas a partir 

dessa análise dos acórdãos. 

Em mais de uma oportunidade, o TRF3 entendeu como termo capital para 

determinação da sucessão o fato de haver envolvimento familiar nos negócios. Por 

exemplo, para o Tribunal, apenas a manutenção das atividades e utilização de parte 

dos ativos não caracterizam a aquisição do fundo de comércio, o que faz bastante 

sentido. Entretanto, devemos ressaltar que a mera verificação de relação familiar entre 

o antigo e o atual proprietário pode ser derradeira na responsabilização tributária da 

parte. 

E isso ocorre porque, de acordo com a linha de raciocínio do TRF3, por se tratar 

de alteração societária no âmbito familiar, seria praticamente impossível obter 

qualquer prova da transferência do fundo de comércio. Ora, se a prova não pode ser 

obtida é porque ela não existe para o processo. E, se não existe, não deveria ter força 

probatória. Se de fato ocorreu confusão patrimonial, a fiscalização tem as ferramentas 

corretas para obtenção de informações. 

E aqui ressaltamos que não se trata de prova negativa, mas sim de opção do 

judiciário pela utilização da presunção para composição de um fato, que pode existir 

ou não. Método este do qual discordamos e entendemos ser, no mínimo, arriscado. 

No mesmo sentido, o Tribunal entende que a existência de relação comercial 

ou pessoal entre os membros do quadro societário (ainda que não familiar) é um sério 

indício de transferência do fundo de comércio. Havendo identidade dos sócios das 

duas empresas, as chances de caracterização serão prováveis – diversos julgados 

caracterizam em razão da presença dos mesmos sócios. 

Em outro campo de análise, a maior parte dos julgados do TRF3 entende que 

somente a manutenção do endereço e das atividades das sociedades (ainda que 

exatamente as mesmas) não bastam para configurar a sucessão tributária. É 

necessário que sejam produzidas provas suficientes para demonstrar o benefício da 

manutenção do endereço – ou mesmo da proximidade dos estabelecimentos – para 
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a pessoa jurídica sucessora. Entende o Tribunal, com razão, que a coincidência entre 

o local e o ramo de atividades serve de indício do quanto trata o artigo 133 do CTN, 

mas não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a sucessão do fundo de 

comércio. 

Entretanto, apesar do entendimento mais cauteloso, o Tribunal deixa claro que 

a comprovação de quaisquer outros indícios deverá afetar diretamente esse racional. 

Nesse sentido, encontramos diversos outros julgados nos quais também houve 

manutenção de endereço e das atividades, porém, por conta de outro indício de 

aquisição adicional de ativo, o Tribunal entendeu por caracterizar o fundo de comércio. 

Dentre esses ativos (que somados à manutenção do endereço e das atividades 

ocasionaram a sucessão), podemos citar (i.) os funcionários da empresa; (ii.) o 

estoque de mercadorias; (iii.) demais bens móveis usados no exercício das atividades 

comerciais; (iv.) empresas constituídas ou administradas pelos mesmos sócios; (v.) 

identidade de exploração de marcas, títulos de estabelecimento ou sinais 

identificadores, dentre outros. 

Aliás, há um grande debate quando tratamos de bens deixados no imóvel. 

Entendemos que, por um lado, muitas vezes esses bens podem ser “deixados” pelo 

antigo proprietário, mas, em verdade, compuseram o valor do negócio e foram 

transferidos visando à manutenção das atividades no exato formato anterior. 

Por outro lado, entendemos que, muitas vezes, os bens móveis são mantidos 

– e constam dos contratos de venda – simplesmente porque substituí-los inviabilizaria 

o negócio. Como exemplo, podemos citar as bombas dos postos de gasolina. Nessa 

situação, entendemos que a aplicação automática do artigo 133 do CTN à operação 

não tem fundamento, devendo ser analisada no caso a caso. Aliás, neste ponto, o 

Tribunal não tem posicionamento firmado. 

Nessa mesma linha, o TRF3 entende que, somando-se ao ramo de atuação e 

ao endereço, a mera venda de mercadorias idênticas pode caracterizar a sucessão. 

No caso analisado pelo Tribunal, o sucessor vendia modelos de móveis, os quais 

tinham os mesmos projetos, desenhos e marcas. 

Também de nada adianta tentar ludibriar o fisco, fazendo pequenas alterações 

nos ativos adquiridos. Para citar o caso analisado pelo Tribunal, havendo a identidade 
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de objeto social, de endereço das sedes e nome fantasia praticamente idêntico 

(mudança de uma letra, por exemplo), haverá a caracterização do fundo de comércio. 

Assim, podemos dizer que, majoritariamente, o TRF3 entende que manutenção 

do endereço e das atividades das sociedades não bastam para caracterização, 

devendo ser avaliadas juntamente com o restante dos elementos probatórios 

constantes dos autos. 

Entretanto, como veremos em seguida, a jurisprudência do TRF3 possui 

algumas divergências de entendimento, não quanto à metodologia de apuração da 

sucessão, mas, especialmente, quanto à possibilidade de utilização de questões 

subjetivas e indiciárias para resolução do caso – entenda-se caracterização ou não 

de aquisição de fundo de comércio. 

Fazendo um breve comentário, no nosso entendimento, a configuração de 

aquisição de fundo de comércio não deveria depender de meros indícios de 

manutenção da atividade ou da aquisição de fundo de comércio. Entendemos que a 

aquisição de um fundo de comércio somente pode ser comprovada a partir de prova 

inequívoca de que um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, essenciais à 

atividade comercial, foi adquirido como uma unidade passível de dar continuidade à 

exploração empresarial por si só. 

Nesse sentido, o TRF3 entende, em alguns casos, que a influência do objeto 

social idêntico no negócio seria importante elemento para caracterização, já que, a 

depender dessa influência, pode restar caracterizada a utilização de ponto comercial 

e, principalmente, a manutenção da clientela formada pela sucedida. Ou seja, para a 

maioria dos casos a manutenção do ramo de atividade e de endereço não serve para 

caracterização do fundo de comércio. Mas há exceções. 

Por um lado, o caso de duas empresas que atuam no ramo da metalurgia, cuja 

única ligação existente é o endereço do estabelecimento, não se prestará, por si só, 

para fins de reconhecimento de sucessão empresarial. O que nos parece bem 

razoável. 

Por outro lado, verificamos que, quando o cumprimento do objeto social se 

mostra muito dependente do ponto comercial e da clientela já formada, o Tribunal 

tende a endurecer sua análise. Nos casos em que o objeto social idêntico ocasionou 

a caracterização da transferência de fundo de comércio, presumiu-se que a clientela 



63 

seria mantida, a partir de meros indícios decorrentes do tipo de atividade (nos casos, 

uma fábrica de pães e uma loja de carros da marca Volkswagen). 

Nesse sentido, podemos ainda afirmar que o TRF3 entende que a manutenção 

da carteira de clientes é item relevantíssimo na análise da sucessão pelo artigo 133 

do CTN. Tão relevante que, em um dos casos analisados, foi caracterizada a 

transferência do fundo de comércio com base tão somente na carteira de clientes. 

Entendeu o Tribunal que, embora o conjunto de contratos de assistência à saúde não 

representasse o único item do estabelecimento comercial, constituía a essência do 

serviço de saúde suplementar, cuja transferência acarretou a estagnação da empresa. 

Ou seja, neste caso, a aquisição incidiu sobre o principal componente do 

estabelecimento comercial, assumindo universalidade suficiente para gerar 

responsabilidade tributária por sucessão ao adquirente. 

Outro ponto de atenção levantado pelo Tribunal decorre do lapso temporal 

havido entre o encerramento da antecessora e a constituição da empresa atual. De 

acordo com o TRF3, mesmo com a constituição de nova pessoa jurídica, havendo a 

manutenção do objeto social e da exploração das atividades sem um intervalo 

razoável após o encerramento, poderá restar demonstrada a contiguidade do 

empreendimento, possibilitando a decretação da sucessão empresarial tributária. 

Também é importante ressaltar que de nada vale se desfazer do endereço e 

da marca, porém manter todos os demais ativos. O Tribunal já pôde analisar, em mais 

de uma oportunidade, que a transferência de instalações, equipamentos, 

infraestrutura, bem como quadro de funcionários e know how, já seria suficiente para 

demonstrar a paralisação total das atividades e esvaziamento patrimonial da 

sucedida. 

Além disso, o TRF3 tem entendimento firmado de que, mesmo sem a 

formalização documental da operação de transferência, é possível o reconhecimento 

da sucessão desde que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório. Ou seja, 

a mera transferência de fato do fundo de comércio pode acarretar a sucessão. 

Por fim, apesar de ainda fazer uso de indícios para composição de fundamento 

para alguns de seus julgados, em geral o TRF3 tende a considerar e avaliar os 

argumentos apresentados por ambas as partes. Em síntese, para o Tribunal, a 

sucessão do fundo de comércio pressupõe que os bens organizados estrategicamente 
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pelo empresário – imóvel, equipamentos, tecnologia, mercadorias – sejam 

transferidos em bloco a terceiro, que, ao assumir o controle total do negócio, passa a 

responder pelos débitos por força do artigo 133 do CTN. 

 

3.3.5. Posicionamento atual da Jurisprudência do STJ acerca da caracterização 

do fundo de comércio 

 

Em continuidade à análise jurisprudencial, consideraremos neste item a 

pesquisa elaborada a partir de acórdãos proferidos pelo STJ, de 01 de fevereiro de 

2017 a 01 de fevereiro de 2020, período arbitrado e que permitiu levantarmos material 

suficiente para a análise pretendida. Tais acórdãos, de alguma forma, contribuem para 

análise e apuração das hipóteses de sucessão tributária nos termos do artigo 133 do 

CTN e, especialmente, para verificação dos ativos adquiridos (que ensejaram ou não 

a caracterização do fundo de comércio). 

A pesquisa foi realizada diretamente no site do STJ, no dia 18 de fevereiro de 

2020. No campo de “pesquisa livre”, realizamos duas buscas diferentes: (i.) “artigo 

133”; e (ii.) “sucessão e 133 e fundo e comércio”. 

As buscas retornaram 214 acórdãos, os quais foram devidamente analisados. 

Porém, para o que importa ao presente trabalho, foram desconsiderados aqueles 

acórdãos que não adentraram ao mérito da aquisição de ativos para fins de 

caracterização do fundo de comércio. Dessa forma, foram considerados 27 acórdãos 

no estudo. 

Ademais, informamos que todas as referências processuais, a descrição da 

ementa e demais trechos relevantes retirados desses julgados podem ser examinados 

no Anexo III deste trabalho, onde também se encontra a relação dos ativos discutidos 

em cada caso, bem como o resultado da conjugação destes ativos (caracterização ou 

não do fundo de comércio). 

Importante ressaltar que nos últimos anos o STJ ampliou sobremaneira a 

utilização da Súmula nº 7/STJ56, seja para os casos que de fato dependem de uma 

                                                            

56 Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 
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reanálise de provas (aqueles nos quais a discussão gira em torno da validade de 

determinada prova), seja para os casos nos quais houve produção de provas, mas 

que chegaram ao STJ suficientemente maturados para depender apenas de uma 

chancela de mérito (aqueles nos quais não há discussão quanto a validade das 

provas, mas sim quanto a situação concreta decorrente das provas apresentadas e já 

validadas). 

No que se refere à sucessão tributária do artigo 133 do CTN, verificamos que 

a Súmula nº 7/STJ foi aplicada na totalidade dos casos selecionados para o presente 

estudo, nos quais se discute a aquisição de ativos e eventual caraterização do fundo 

de comércio57. 

Diante desse cenário, considerando-se que, apesar da aplicação da Súmula 

nº 7/STJ, os acórdãos do STJ validaram as decisões proferidas pelos diversos 

tribunais de segunda instância, avaliaremos o teor desses acórdãos que, de alguma 

forma, foram recebidos e analisados pelo STJ. 

Assim, pudemos ter um direcionamento complementar do judiciário, avaliando 

o entendimento da jurisprudência atual dos tribunais judiciais de forma mais ampla, o 

que se deu a partir da avaliação dos acórdãos de segunda instância que foram 

validados pelo STJ e obtiveram efeito de coisa julgada. A seguir, passamos a expor 

as conclusões obtidas a partir dessa análise dos acórdãos. 

Pois bem, ao estrear a análise jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Judiciais, 

de forma geral, imaginamos inicialmente uma grande pluralidade de entendimentos, 

uma vez que a pesquisa abarcou os Tribunais Federais e Tribunais de Justiça 

espalhados pelo país – todos aqueles que tiveram acórdãos validados pelo STJ nos 

últimos três anos. Mas não foi exatamente conclusão a que chegamos ao avaliar os 

entendimentos do judiciário nacional. 

De pronto, podemos afirmar que em todos os casos nos quais a marca foi 

cedida ou licenciada, a soma de qualquer outro indício de transferência de fundo de 

comércio – mesmos sócios, manutenção de empregados etc. – foi suficiente para 

                                                            

57 Normalmente, sob a seguinte alegação: “No tocante ao mérito, é cediço que o recurso especial não 
é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, 
em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial’”. (STJ. Segunda Turma. AgRg no REsp 1056302/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques. Julgado em 23 de abril de 2009, DJe 13 de maio de 2009). 
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caracterização. Inclusive no caso de manutenção das atividades antes exercidas e 

dos empregados, o fato de haver um contrato de licenciamento da marca (o que não 

configura a transferência de propriedade) mostrou-se essencial para caracterização. 

Ressalte-se que somente em uma oportunidade os desembargadores foram 

favoráveis à suposta sucessora por não ter havido provas suficientes de aquisição do 

fundo de comércio, embora tenha havido cessão de marca. 

De fato, entendemos que esse posicionamento do judiciário faz sentido em 

grande parte das situações analisadas. Porém, não pode ser, de forma alguma, 

tratado como um entendimento pré-fixado. 

Para citar um exemplo trazido pelos Tribunais, no caso em que a transferência 

da marca é somada ao empréstimo do parque industrial e também à aquisição de tudo 

que lá estava (maquinário, instalações e clientela), está bem clara a transferência do 

fundo de comércio e sucessão. 

Por outro lado, imaginemos uma aquisição de franquia, na qual há a venda da 

licença pelo uso da marca, bem como de toda a infraestrutura e, muitas vezes, dos 

próprios empregados (previamente treinados). Este é um caso que, apesar de termos 

a transferência da marca e de outros itens, entendemos estar completamente 

desconectado do entendimento informado no parágrafo anterior, não restando 

caracterizada a transferência do fundo de comércio. 

Ademais, podemos afirmar que os tribunais – mais uma vez ignorando a 

esperada pluralidade de entendimentos – tendem a não caracterizar a transferência 

do fundo de comércio apenas em razão da manutenção do endereço e das atividades. 

No caso de manutenção de endereço, porém com objeto social similar, as chances de 

caracterização são ainda menores. 

Entretanto, caso além da manutenção do endereço e das atividades, seja 

adicionado mais algum indício de transferência do fundo de comércio (mesmo que 

apenas o nome fantasia, administradores comuns, aquisição de outros ativos, 

manutenção de funcionários ou vínculo entre sócios), há uma clara e imediata 

mudança de entendimento do judiciário de forma geral, alterando-se as chances de 

responsabilização com base no artigo 133 do CTN para prováveis. 

Analisamos dois precedentes nos quais, inicialmente, não houve 

caracterização de fundo de comércio pelo fato de haver mesma atividade exercida no 
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mesmo endereço. Porém, o posicionamento foi alterado após a constatação de 

parentesco entre os sócios da sucessora e da sucedida. 

Aliás, a constatação dessa relação de parentesco foi um ponto que chamou a 

nossa atenção. Não quanto ao fato em si, mas quanto ao peso atribuído pelos 

Tribunais quando da avaliação de eventual caracterização da transferência de fundo 

de comércio. Os Tribunais dão grande relevância ao fato de os negócios pertencerem 

a familiares.  

E mais ainda quando nos deparamos com empresas detidas pelo mesmo grupo 

familiar. Neste caso, ainda que não haja formalização do negócio conjunto, o judiciário 

tenderá a definir pela transferência do fundo de comércio, ainda que somado à mera 

manutenção das atividades ou mesmo local. 

Encontramos, ainda, outras situações de claro planejamento tributário que, 

acertadamente, também foram caracterizadas como transferência de fundo de 

comércio. Como exemplo, citamos a compra de participações societárias ou das 

próprias operações da sucedida pela sucessora, passando a exercer as mesmas 

atividades no mesmo lugar e com a mesma clientela. Nesse tipo de operação, que 

consideramos estar evidentemente amparada em fraudes e demais ilicitudes, 

obviamente concordamos com a caracterização do fundo de comércio, com a 

responsabilização tributária por sucessão e, quando assim o caso demandar, 

encaminhamento para apuração de eventual crime contra a ordem tributária.  

Por fim, para comprovar que, de fato, há alguma linearidade no entendimento 

dos Tribunais ao redor do Brasil, o judiciário aplica o mesmo racional do CARF ao 

entender que não há caracterização de transferência de fundo de comércio no caso 

de insuficiência documental passível de comprovação dos indícios alegados, ainda 

que sejam relevantes, como por exemplo no conjugado de mesmo imóvel, mesmo 

ramo de negócios, mesmos bens móveis e parentesco entre os sócios. 

 

3.4. O artigo 133 do CTN e os contratos de locação ou arrendamento 

 

Neste item, abordaremos os riscos de caracterização do fundo de comércio nos 

casos em que não há aquisição formal do estabelecimento ou dos ativos, ou seja, nos 
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casos de continuidade das atividades decorrente de contrato de locação ou de 

arrendamento mercantil. Vale aqui ressaltar que, ao tratarmos dos contratos de 

locação ou arrendamento, não buscamos, de forma alguma, exaurir todas as 

hipóteses de manutenção de atividades que, de alguma forma, poderiam estar 

atreladas à sucessão prevista no artigo 133 do CTN. Porém, como veremos adiante, 

trata-se de caso muito observado pela doutrina e jurisprudência, já que alguns 

contribuintes creem que, pela mera substituição contratual da aquisição pela locação 

ou arrendamento, estariam totalmente desvinculados da responsabilidade prevista no 

artigo 133 do CTN. 

Pois bem, de acordo com o artigo 565 do Código Civil, a locação nada mais é 

do que o direito de cessão de algo com uma retribuição. Vejamos: 

 

Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à 
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não 
fungível, mediante certa retribuição. 

 

Por outro lado, conforme tratado anteriormente, a aquisição – prevista no artigo 

133 do CTN – depende da transferência de bens ou direitos que compõem o 

patrimônio, não se podendo abrir brechas ou exceções para interpretação, como seria 

a equiparação da aquisição a uma cessão temporária de bens ou direitos. 

Maria Rita Ferragut58 esclarece, ainda, que arrendamento (de bens, de 

máquinas, de parte dos ativos, por exemplo), bem como a locação (do espaço, por 

exemplo) “não se constituem em fatos suficientes para justificar a responsabilidade, 

por sucessão, pelo pagamento do crédito tributário”. 

Entretanto, como muito bem pontuado por Juliana Furtado Costa Araujo59, o 

negócio jurídico deve ser avaliado com base em suas características e não em sua 

denominação, ou seja, não importa o nome dado pelas partes ao contrato, mas sim o 

objeto em questão. Vejamos: 

 

                                                            

58 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Editora 
Noeses, 2005. p. 87.  
59 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. 
Responsabilidade Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 92. 
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Não importa o nome que seja dado ao negócio jurídico, mas sim as 
suas características. Em se revelando aquisição de propriedade, 
haverá a sucessão quanto ao pagamento dos tributos inadimplidos até 
a data da formalização do negócio. O importante é que fique 
caracterizado que a operação de aquisição ocorreu, de maneira que a 
titularidade do estabelecimento, com seus elementos e qualidades, 
tenha sido modificada, com a continuidade do exercício da atividade 
econômica pelo sucessor. 

 

Nesse sentido, ressaltamos que o contribuinte deverá observar e cumprir o 

objeto do contrato que foi firmado, não importando o nome que lhe foi atribuído 

formalmente, mas sim o objetivo real convencionado. Assim, uma vez caracterizada a 

aquisição da propriedade – ainda que por meio de contrato de locação –, o contribuinte 

poderá ser responsabilizado com fulcro no artigo 133 do CTN. 

 

3.4.1. A mera utilização ou locação de espaço antes ocupado pelo contribuinte 

inadimplente 

 

Pois bem. Comecemos analisando uma situação ordinária, qual seja a de 

simples utilização ou locação do espaço antes ocupado por contribuinte inadimplente, 

sem qualquer tipo de transferência de estoques, equipamentos, marca ou qualquer 

outro ativo tangível ou intangível. 

Neste ponto, o STJ já se pronunciou60 no sentido de que a simples locação de 

espaço antes utilizado por uma empresa não enseja a responsabilidade tributária da 

nova locatária. Vejamos: 

 

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. A responsabilidade prevista no artigo 133 do Código 
Tributário Nacional só se manifesta quando uma pessoa natural ou 
jurídica adquire de outra o fundo de comércio ou o estabelecimento 
comercial, industrial ou profissional; a circunstância de que tenha se 
instalado em prédio antes alugado à devedora, não transforma 
quem veio a ocupá-lo posteriormente, também por força de 
locação, em sucessor para os efeitos tributários. Recurso especial 
não conhecido. (Não destacado no original) 

                                                            

60 Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso Especial nº 257.986, Rel. Ari Pargendler. 
Julgado em 04 de março de 1999. 
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O ponto central do entendimento do STJ, neste caso, é o de que, além de não 

ter havido qualquer tipo de alienação nas operações, a mera ocupação do espaço 

anteriormente ocupado por outra sociedade não pode caracterizar aquisição de fundo 

de comércio. 

Ademais, vale ressaltar que o entendimento do STJ vai além do conceito de 

locação de espaço anteriormente ocupado pela empresa devedora. O Tribunal 

Superior61 entende que (até mesmo) o funcionamento de outro estabelecimento do 

mesmo ramo de atividade e no mesmo local não enseja a caracterização de fundo de 

comércio prevista no artigo 133 do CTN. Ou seja, a mera utilização de imóvel (sem 

relevância se alugado, arrendado ou cedido), ainda que com o mesmo ramo de 

atividade, não pode ensejar a responsabilidade por sucessão. Vejamos: 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO 
EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU 
DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRECEDENTES. 
1. A responsabilidade tributária da pessoa jurídica sucessora, prevista 
no art. 133 do CTN, surge em decorrência da aquisição do fundo de 
comércio ou do estabelecimento, hipóteses não evidenciadas no 
presente caso. 
 
Voto: (...) De fato, para a configuração da sucessão tributária é 
indispensável a efetiva e cabal comprovação de que houve a aquisição 
do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, sendo 
irrefutável a conclusão do Tribunal local no sentido de que a mera 
"certidão do oficial de justiça atestando o funcionamento de outro 
estabelecimento no mesmo ramo de atividade no local não enseja, 
por si só, o reconhecimento da responsabilidade prevista no artigo 133 
do Código Tributário" (fl. 77). (Não destacado no original) 

 

Deste modo, e a exemplo do que foi abordado em relação à aquisição isolada 

de marca, máquinas e equipamentos, a mera locação ou utilização de imóvel, ainda 

que dedicada à exploração de mesma atividade de outra empresa que funcionara no 

local, não é suficiente para caracterizar a transferência do fundo de comércio. 

Ressaltamos que, acaso seja verificado que o contrato de locação na verdade é uma 

                                                            

61 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.138.260/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina. Julgado 
em 28 de abril de 2015. 
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venda disfarçada ou parcelada, será imediatamente verificada a responsabilidade por 

sucessão prevista no artigo 133 do CTN.  

 

3.4.2. A utilização ou locação de espaço antes ocupado pelo contribuinte 

inadimplente e a exploração de parte dos ativos 

 

Por outro lado, importante avaliarmos também a situação na qual, além da 

locação do mesmo imóvel, são utilizados outros ativos deixados pela empresa que 

cedeu o espaço. 

Neste cenário, também não existe a aquisição formal do imóvel ou dos ativos 

envolvidos, ou seja, não há qualquer contrato de compra e venda de estabelecimento 

comercial, fundo de comércio ou ativos destacados, ou mesmo uma aquisição não 

formalizada em contrato. 

Entendemos que, conforme disposição expressa da legislação, a aquisição do 

fundo de comércio ou de estabelecimento (passando a exercer a propriedade do bem) 

é pressuposto para aplicação da sucessão tributária prevista do artigo 133 do CTN. 

De forma semelhante e seguindo o mesmo racional – necessidade de aquisição 

de complexo de bens necessários para a realização de atividade empresarial –, o STJ 

já se pronunciou em mais de uma oportunidade para reconhecer que o mero contrato 

de locação (ou de arrendamento) não é suficiente para determinar a responsabilidade 

tributária por sucessão com base no artigo 133 do CTN, ainda que mantida a atividade 

anterior. Vejamos o que dizem os dois julgados abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL 1.140.655/PR62 
 
Ementa: TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - 
SUCESSÃO POR AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
EMPRESARIAL OU FUNDO DE COMÉRCIO - ART. 109 DO CTN - 
LOCAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 
1. A responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela aquisição 
do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a 
aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao 

                                                            

62 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.140.655/PR, Rel. Eliana Calmon. Julgado em 17 
de dezembro de 2009. 
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domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de 
locação, ainda que mantida a mesma atividade exercida pelo 
locador. Precedente: REsp 108.873/SP, Rel. Ministro ARI 
PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/1999, DJ 
12/04/1999 p. 111. 
2. O Direito tributário utiliza-se dos institutos, conceitos e formas de 
Direito privado tal qual utilizados nos ramos jurídicos específicos, 
sendo-lhe vedado modificar-lhes o conteúdo, sentido e alcance. 
3. Recurso especial não provido. 
 
Voto: O Direito tributário é um ramo normativo de superposição, no 
sentido de que se utiliza de institutos, conceitos e formas hauridos de 
outros ramos normativos mais antigos, mormente do Direito civil, para 
atribuir-lhes o respectivo efeito tributário, ou seja, elegê-los como 
signos econômicos passíveis de tributação.  
O conceito objeto de questionamento pela recorrente é o 
referente à aquisição. Entende a recorrente que por adquirir 
encontra-se incluso o conceito de locação. A tese não convence, 
pois locar significa obrigação de dar sem a transmissão do 
patrimônio, é a atribuição da faculdade de usufruir do bem sem 
adquirir-lhe a propriedade, ou seja, todos os poderes inerentes ao 
domínio. (Não destacado no original) 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.144 – RS63 
 
Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. 
CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE LEGAL. 
NÃO OCORRÊNCIA. 
1. "A responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela aquisição do 
fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a 
aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao 
domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de 
locação, ainda que mantida a mesma atividade exercida pelo locador" 
(REsp 1.140.655/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
julgado em 17/12/2009, DJe 19/2/2010). 
2. Recurso especial provido.  
 
Voto: Em caso análogo, esta Turma decidiu de forma contrária à tese 
agasalhada pelo aresto impugnado, na medida em que "locar" e 
"adquirir" são institutos diversos, não se podendo falar em 
transferência de patrimônio na hipótese de locação e, 
consequentemente, entender que houve aquisição do fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial porque se prosseguiu na 
mesma atividade empresarial. (Não destacado no original) 

 

Ademais, em relação ao arrendamento de estabelecimento comercial, 

podemos dizer que a mesma lógica deve ser aplicada, ou seja, para caracterização 

                                                            

63 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.293.144/RS, Rel. Castro Meira. Julgado em 16 
de abril de 2013. 
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do fundo de comércio deverá ser comprovada a alienação da titularidade do 

estabelecimento ou fundo de comércio. É necessária a transferência definitiva dos 

bens e direitos alienados que, conjuntamente, possibilitem a exploração do negócio. 

Nesse sentido, Hugo Barreto Sodré Leal64 esclarece que: 

 

No arrendamento do estabelecimento empresarial, não se concretiza 
a materialidade do art. 133 do CTN, pois esta depende da alienação 
da titularidade primária do estabelecimento empresarial. A solução 
legal justifica-se, considerando que no arrendamento não é 
substancialmente alterada a garantia patrimonial do Fisco. 

 

Aliás, o autor cita exemplo que deixa clara a ausência de transferência definitiva 

de titularidade no caso de locação ou arrendamento, qual seja a possibilidade de 

penhora e posterior alienação dos bens locados ou arrendados no caso de execução 

fiscal ajuizada contra o locador ou arrendador (mesmo que vigente o contrato de 

locação ou arrendamento). 

Nesse sentido, podemos mencionar trecho do Parecer Normativo nº 2/197265, 

por meio do qual a Receita Federal reconhece a inaplicabilidade do artigo 133 do CTN 

para os casos de arrendamento. Vejamos: 

 

Visto que a aquisição que importa na sub-rogação da obrigação 
tributária é a aquisição de propriedade, e examinado o objeto da 
aquisição que leva a essa sub-rogação, conclui-se que o fato de 
alguém tomar de arrendamento as máquinas de um estabelecimento 
industrial não constitui, por si só, razão para transferir-se o ônus 
tributário da pessoa do arrendador para a do arrendatário, ainda que 
a clientela daquele passe a ser atendida por este. 

 

Ressaltamos, entretanto, que a locação ou o arrendamento devem ser de fato 

genuínos e devidamente amparados por documentação hábil, sob pena de incorrer 

em falsidade, oportunidade na qual poderá haver a desconsideração contratual e a 

caracterização da sucessão prevista no artigo 133 do CTN. 

                                                            

64 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade Tributária na Aquisição do Estabelecimento 
Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 242 e 243. 
65 Parecer Normativo CST nº 2, de 05 de janeiro de 1972. 
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Nesse sentido, Juliana Furtado Costa Araujo66 entende que as operações de 

locação, arrendamento, comodato ou usufruto devem ser efetivamente a essência do 

negócio, devendo ocorrer a sucessão do artigo 133 do CTN nos casos de compra e 

venda simulada como outro negócio jurídico apenas visando afastar a 

responsabilidade tributária. 

Diante do exposto, concluímos que, para caracterização da sucessão do artigo 

133 do CTN, dentre outros, faz-se necessária a existência concomitante de dois 

requisitos: (i.) a efetiva aquisição (a pessoa natural ou jurídica deve tornar-se 

proprietária); e (ii.) que essa aquisição seja de ativos destacados suficientes para 

caracterizar fundo de comércio (conjunto de bens corpóreos e incorpóreos através dos 

quais o empresário exerce sua atividade ou unidade operativa onde se exercita o 

comércio). 

 

3.5. Limitação da responsabilidade: bens e direitos efetivamente adquiridos 

 

Seguindo o mesmo racional dos itens precedentes, entendemos que a 

literalidade do artigo 133 do CTN permite concluir que a responsabilidade tributária 

por sucessão está circunscrita à atividade econômica referente aos bens cuja 

propriedade foi transferida e não à totalidade das dívidas do alienante. 

O artigo 133 do CTN é muito claro ao determinar que o responsável tributário 

por sucessão “responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 

adquirido, devidos até a data do ato (...)”. Ao dispor dessa forma, o dispositivo legal 

busca alcançar tão somente, e como não poderia deixar de ser, os tributos que 

decorram da própria exploração do fundo de comércio ou estabelecimento 

supostamente adquirido, ou seja, tributos cujos fatos imponíveis decorram, direta ou 

indiretamente, do exercício da atividade empresarial teoricamente sucedida. 

Desta forma, considerando a possibilidade de que uma empresa desenvolva 

diversas atividades em locais diferentes, mais de uma atividade no mesmo local ou 

mesmo uma única atividade em localidades distintas, bem como que a alienação 

                                                            

66 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. 
Responsabilidade Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 92. 
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recaia sobre bens que possam ser utilizados em uma ou várias finalidades sociais da 

sucedida, é essencial identificar as específicas atividades em que os bens transferidos 

eram empregados, de sorte a determinar o fundo de comércio ou estabelecimento 

comercial efetivamente cedido e o alcance da responsabilidade do sucessor. 

Para tanto, devem ser analisados o(s) estabelecimento(s) empresarial(ais) 

efetivamente transferido(s) para o adquirente, bem como os tributos cujos fatos 

imponíveis são direta e exclusivamente relacionados à exploração do fundo de 

comércio ou estabelecimento empresarial transferido. 

A análise destes elementos demonstrará o alcance da responsabilidade 

tributária, devendo recair tão somente sobre os tributos que digam respeito à 

exploração dos bens transferidos, remanescendo no patrimônio geral do alienante as 

dívidas destituídas de conexão com o fundo/estabelecimento alienado. 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região67 esclareceu que o 

artigo 133 do CTN: 

 

(...) cuida da responsabilidade tributária por sucessão daquele que 
adquire fundo de comércio ou estabelecimento comercial, sendo 
inaplicável na hipótese de aquisição de apenas alguns bens móveis 
do devedor, sobre os quais não incide qualquer tributo. 

 

Seria, no mínimo, injusto pretender transferir a responsabilidade pelas dívidas 

tributárias do alienante, as quais não dizem respeito ao suposto fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial adquirido, decorrendo de outras atividades, outros 

estabelecimentos ou da empresa como um todo. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, as lições de Alberto Xavier68 também 

demonstram a necessidade dessa conexão: 

 

(...) o critério objetivo resulta do princípio da inerência, válido para 
todas as hipóteses de responsabilidade por sucessão, e que, como 

                                                            

67 Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 3ª Turma. AC 95.01.33220-9, Rel. Juiz Osmar Tognolo. DJ 
10 de setembro de 1999. 
68 XAVIER, Alberto. Revista Dialética de Direito Tributário nº 161. – Responsabilidade Tributária de 
Sucessores na Alienação de Estabelecimento. 
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vimos, exige uma conexão da obrigação tributária com os bens, a 
pessoa ou a atividade a que a transmissão respeita. 
(...) 
Trata-se de corolário, em matéria fiscal, do princípio da inerência que, 
como vimos, no Direito Civil apenas considera abrangidas na 
transmissão universal do estabelecimento as obrigações que com ele 
se encontram relacionadas, remanescendo no patrimônio geral do 
empresário alienante as dívidas constituídas de conexão com o 
estabelecimento alienado. 
O princípio da inerência permite, pois, traçar uma linha divisória dentro 
do universo das atividades de um mesmo contribuinte entre os tributos 
conexos com a atividade organizada sob a forma de um certo 
estabelecimento e os tributos que a ele são completamente estranhos. 
Não faria, na verdade, qualquer sentido, que a transmissão de um 
estabelecimento arrastasse para o seu adquirente a 
responsabilidade por tributos que, embora relativos à pessoa do 
alienante, seu sujeito passivo, não têm conexão efetiva com a 
atividade exercida através do estabelecimento, por respeitarem 
ou a outro estabelecimento específico da mesma empresa ou à 
empresa geral. (Não destacado no original) 

 

Seguindo esse entendimento, Marco Aurélio Greco69 afirma que o conteúdo do 

artigo 133 do CTN é necessariamente mais restrito que o do artigo 132 (que trata das 

hipóteses de sucessão por fusão, transformação ou incorporação). Isso porque, 

enquanto este respeita a totalidade dos tributos devidos pela sucedida, aquele se 

limita aos tributos inerentes ao estabelecimento ou fundo de comércio transmitido. 

Acrescenta o autor que os tributos relativos ao fundo de comércio ou estabelecimento 

adquirido são aqueles cujo pressuposto de fato esteja, de alguma forma, relacionado 

à atividade ali desenvolvida. Vejamos: 

 

A meu ver, a presente análise pode apenas indicar um critério, 
cabendo sua verificação concreta às partes que estiverem 
examinando a operação. Este critério, a meu ver, é o da identidade, 
com o perfil acima exposto e que coincide com o critério adotado no 
PN 2/72. 
A aplicação deste critério permite, também, reconhecer que se a 
hipótese concreta for a do n. 3 (alienação de estabelecimento/fundo 
que não seja definidor da identidade da pessoa jurídica), a previsão 
do art. 133 de a sucessão ocorrer em relação aos tributos 
“relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido” assume pleno 
sentido, pois, se o comprador está adquirindo uma parcela não 
determinante da identidade da empresa, sua responsabilidade 
existe, é plena em relação a todos os tributos relativos aos bens 

                                                            

69 GRECO, Marco Aurélio. Revista Tributária e de Finanças Públicas. Ano 9 – nº. 39. Imposto sobre a 
renda – responsabilidade do sucessor na aquisição de estabelecimento - o art. 133 do CTN. p.74. 
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e atividades desenvolvidas, mas, por não atingir nem 
comprometer a identidade do alienante, não interfere com os 
tributos que a estejam onerando em razão de pressupostos de 
fato que digam respeito a uma dimensão determinada pela sua 
subjetividade (de pessoa jurídica). 
Ou seja, o critério acima exposto, ao mesmo tempo: 
a) resguarda o sentido inequívoco do art. 133, de alcançar apenas ou 
tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido (o que ocorre 
quando esta alienação não interferir com a identidade da empresa); 
(...) 
(d) evita a conclusão paradoxal de a aquisição de um 
estabelecimento/fundo, que não interfira com a identidade da 
alienante, transformar o adquirente em sucessor de todos os 
seus débitos tributários, inclusive os que digam respeito à 
pressupostos de fato exclusivamente atinentes à alienante (...) 
(Não destacado no original) 

 

Complementando o entendimento acima, concordamos com José Eduardo 

Soares de Melo70 ao esclarecer que o adquirente poderá ser responsabilizado pelas 

obrigações diretamente relacionadas às atividades do estabelecimento (ou fundo de 

comércio) e ao próprio estabelecimento, mas não àqueles tributos especificamente 

relacionados ao alienante. 

Ademais, tratando-se exclusivamente de realização de negócio imobiliário, sem 

aquisição do estabelecimento ou fundo de comércio, entendemos que sequer os 

tributos incidentes sobre as atividades do alienante71 poderiam ser relacionados ao 

imóvel, ou seja, transferidos ao adquirente do imóvel. 

Diante desse cenário, podemos afirmar que, havendo a responsabilização por 

aquisição de fundo de comércio com base no artigo 133 do CTN, deverá a 

responsabilidade recair exclusivamente na extensão dos bens adquiridos, em relação 

aos tributos que advenham direta e expressamente da atividade econômica sucedida, 

da parcela do fundo ou estabelecimento efetivamente apropriado, excluindo-se 

aqueles tributos relacionados exclusivamente ao alienante. 

 

 

                                                            

70 MELO, José Eduardo Soares de. Direito Tributário Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 
615 e 616. 
71 Dentre os quais citamos o Imposto de Importação, o Imposto de Renda, o ICMS ou as Contribuições 
Sociais incidentes sobre renda, faturamento ou receita.  
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3.6. Limitação da responsabilidade: multas tributárias 

 

Uma vez definido o alcance da responsabilidade do artigo 133 do CTN em 

relação aos tributos, importante adentrarmos à possibilidade de responsabilização 

pelas multas punitivas eventualmente devidas pelo fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial adquiridos, que não tenham sido constituídas 

(formalizadas) pela Autoridade Fiscal na data da referida aquisição. 

Nos termos do próprio artigo 133 do CTN, a responsabilidade do sucessor seria 

aplicável, em tese, apenas ao valor do “tributo” devido e, sendo razoável, aos juros e 

eventuais multas moratórias decorrentes de atraso. Assim, não sendo estendida para 

as multas punitivas eventualmente devidas pelo fundo de comércio ou 

estabelecimento adquirido. 

Diferenciando a multa punitiva da multa moratória, destacamos que a multa 

moratória seria o acréscimo que o contribuinte (ou responsável) estará sujeito no caso 

de atraso no pagamento. Ou seja, não há caráter punitivo na multa de mora, mas sim 

indenizatório. Por outro lado, a multa punitiva pode ser tratada como uma sanção 

subjetiva de caráter punitivo, decorrente da falta de recolhimento do tributo 

(independente, por exemplo, do tempo decorrido). 

Considerando essa diferenciação, por muitos anos o STF entendeu que as 

multas punitivas impostas à sucedida não estariam incluídas na responsabilidade da 

empresa sucessora, em razão de seu caráter sancionatório pessoal e subjetivo72. 

Exemplificando tal entendimento, vejamos o seguinte julgado73: 

 

ICMS. Multa Punitiva. Não responde por ela o sucessor no negócio. O 
art. 133 do CTN responsabiliza solidariamente o sucessor do 
sujeito passivo pelos tributos que este não pagou, mas não 
autoriza a exigência de multas punitivas, que são de 
responsabilidade pessoal do antecessor (CTN, art. 137. súmula n. 
192). Esse art. 133 não comporta interpretação extensiva, que os arts. 
106, 122, 134 e 137 do CTN, interpretados sistemática e 
analogicamente condenam. (Não destacado no original). 

                                                            

72 Nesse mesmo sentido: RE 76.153, RE 77.471, RE 83.514, RE 85.435, RE 85.511, RE 89.438 e RE 
90.834. 
73 Supremo Tribunal Federal. RE 77571/SP, Rel. Ministro Rodrigues Alckmin. Julgado em 04 de março 
de 1975. 
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Aliás, exatamente nesse sentido entendia o Professor Ives Gandra da Silva 

Martins74, em meados de 2007: 

 

(...) a responsabilidade sucessória, para o caso de alienação de fundo 
ou estabelecimento-empresa, é só por tributos, pois em face da 
doutrina e da jurisprudência do STF, a penalidade, QUE NÃO É 
TRIBUTO, conforme definição do art. 3º do CTN, não passa da figura 
do infrator para o inocente. 

 

Entretanto, em que pese o entendimento histórico do STF favorável à tese dos 

contribuintes, seguido por outros tribunais e parte da melhor doutrina (como 

exemplificado), o tema nunca deixou de ser debatido. A manutenção desse debate faz 

mais sentido ao considerarmos que o artigo 129 do CTN75, de fato, permite a 

interpretação de que a responsabilidade pelo “tributo”, previsto no artigo 133 do CTN, 

aplicar-se-ia “por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em 

curso de constituição à data dos atos nela referidos (...)”. 

Diante desse cenário, o STJ, guardião das leis, se viu obrigado a reanalisar o 

dispositivo sob o viés da legalidade. Inicialmente, a Segunda Turma do STJ, quando 

do julgamento do Recurso Especial 959.389/RS76, definiu que a multa (de mora ou 

punitiva), aplicada antes da sucessão, poderia ser exigida da sucessora, haja vista 

representar dívida pecuniária incorporada ao passivo da sucedida.  

Pouco depois, ao interpretar o artigo 133 em julgamento sob o rito de recurso 

representativo de controvérsia, o STJ definiu que a não aplicação das multas punitivas 

ao sucessor se refere exclusivamente às multas não lançadas até a data da sucessão. 

De acordo com essa interpretação, a multa aplicada antes da sucessão 

incorporar-se-á ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, no 

                                                            

74 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Inteligência do artigo 133 do Código Tributário Nacional – Origem 
do Dispositivo – evolução jurisprudencial e doutrinária – inaplicabilidade à hipótese consultada – 
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75 Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente 
constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos 
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida 
data. 
76 Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. REsp 959.389/RS, Rel. Min. Castro Meira. Julgado em 
07 de maio de 2009, DJe 21 de maio de 2009. 
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caso, o adquirente do fundo de comércio. A esse respeito, vejamos o teor do referido 

julgado da Primeira Seção do STJ77: 

 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. artigo 543-C, DO CPC. 
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE 
EMPRESAS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO 
MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM 
BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. LC N.º 87/96. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª 
SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O REGIME DO artigo 543-C 
DO CPC. 
 
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos 
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou 
punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham 
o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu 
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: 
REsp 1085071/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 08/06/2009; REsp 
959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1056302/SC, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro 
GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ 
19/11/1990) 2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, 
incorporação), assim como nos casos de aquisição de fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial e, principalmente, nas 
configurações de sucessão por transformação do tipo societário 
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão 
real, mas apenas legal. O sujeito passivo é a pessoa jurídica que 
continua total ou parcialmente a existir juridicamente sob outra 
"roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se transfere, 
simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a) 
fusionada; b) incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) 
transformada. (Sacha Calmon Navarro Coelho, in Curso de Direito 
Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9ª ed., p. 701) (...). 

 

Apesar do entendimento definido pelo STJ, parte da doutrina (como veremos a 

seguir) manteve o entendimento de que as multas moratórias jamais poderiam ser 

inseridas no conceito de tributo insculpido no artigo 3º do CTN como “toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

                                                            

77 Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. REsp 923.012/MG, Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 09 
de junho de 2010, DJe 24 de junho de 2010. 



81 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. 

Daniel Monteiro Peixoto78, atendo-se à literalidade do artigo 3º do CTN, entende 

que a “estratégia argumentativa, apresentada sob as vestes de redefinição” apenas 

dão a entender que a norma não foi bem elaborada. Entretanto, ao agir desta maneira, 

“com base em argumento sistemático, de modo corretivo às eventuais imperfeições 

da regra”, estar-se-á, em última análise, reconstruindo a própria regra. 

José Eduardo Soares de Melo79, por seu turno, entende que “embora se possa 

asseverar que a multa aplicada antes da sucessão teria de ser incorporada ao 

patrimônio do contribuinte, a cobrança da mesma do sucessor carece de legitimidade”, 

pois implicaria atribuir-lhe uma exigência não existente no conceito de tributo. 

Diante desse cenário contestatório, e de modo a dirimir de uma vez o debate, 

alguns anos depois o STJ editou a Súmula 554, com o seguinte teor: 

 

Súmula 55480: Na hipótese de sucessão empresarial, a 
responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos 
devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas 
referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. 

 

Acatando o entendimento do STJ, o CARF também editou súmula, com efeito 

vinculante, definindo o tema no âmbito administrativo federal: 

 

Súmula CARF 11381: A responsabilidade tributária do sucessor 
abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas 
moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até 
a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser 
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do 
evento sucessório. 

 

                                                            

78 PEIXOTO, Daniel Monteiro. Responsabilidade Tributária e os atos de formação, administração, 
reorganização e dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 484 e 485. 
79 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário, 9ª edição, São Paulo: Editora Dialética, 
2010. p. 285. 
80 Superior Tribunal de Justiça. Súmula 554. Primeira Seção. Julgado em 09 de dezembro de 2015, DJ 
15 de dezembro de 2015. 
81 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Súmula 113. Aprovada em 03 de setembro de 
2018. 
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Diante de todo o exposto, apesar de concordarmos que houve, de fato, uma 

ressignificação quanto ao termo “tributo” previsto no artigo 3º do CTN (como definido 

pelo STJ e pelo CARF), reconhecemos que o artigo 129 do CTN permite uma 

interpretação mais extensiva, abarcando o crédito tributário, bem como que o contrário 

poderia conferir uma saída fraudulenta por parte dos devedores, os quais teriam a 

chance de simplesmente alienar o fundo de comércio e evadir-se das multas impostas, 

que jamais seriam pagas aos cofres públicos. 

Ademais, ressaltamos que, atualmente, a abrangência da responsabilidade 

prevista no artigo 133 do CTN se dá tanto para multa de mora quanto para a multa 

punitiva. Porém, a responsabilidade do sucessor estará limitada às multas (mora ou 

punitiva) cujo fato gerador ocorreu até a data da sucessão. 

 

3.7. Síntese e conclusões quanto à responsabilidade por sucessão 

 

A responsabilidade dos sucessores, inserida no CTN dentro do tema 

“responsabilidade tributária”, abrange desde os débitos definitivamente constituídos 

àqueles em constituição até a data do ato de sucessão, bem como aqueles que 

surgirão futuramente, desde que o fato gerador da obrigação tributária seja anterior 

ao ato. 

No que se refere à vertente sucessória do artigo 133 do CTN, pressupõe-se a 

aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento comercial, bem como a 

continuidade das atividades.  

Podemos afirmar que o verbo “adquirir”, inserido no contexto desse trabalho, 

deve ser entendido como o ato através da qual o patrimônio de um terceiro é completa 

e definitivamente absorvido ao patrimônio do adquirente, não podendo existir lacunas 

interpretativas neste ponto. 

Nesse sentido, não é qualquer tipo de aquisição que gerará a responsabilidade 

de que trata o artigo 133, mas sim a aquisição de fundo de comércio ou 

estabelecimento, seja ele industrial, comercial ou profissional. Em regra, essa 

responsabilidade por sucessão não deveria ser observada quando a aquisição é de 

apenas parte destacada dos ativos. A mera aquisição de bens corpóreos, 
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isoladamente, não caracteriza aquisição de fundo de comércio, inda que tais bens 

sejam de suma importância à manutenção do negócio. 

O artigo 133 do CTN determina, ainda, que a responsabilidade tributária poderá 

ser integral quando o alienante descontinuar suas atividades ou não reiniciar, dentro 

de seis meses, outra atividade; ou subsidiária na hipótese de o alienante permanecer 

no exercício de suas atividades regulares ou qualquer outra atividade. Quanto à 

previsão de responsabilidade integral, ressaltamos que este apontamento não 

significa “exclusivamente”, mas sim solidariamente. 

Uma parte considerável da jurisprudência atual exige algum tipo de 

comprovação documental para que seja chancelada a transferência de fundo de 

comércio. Por outro lado, essa mesma corrente entende que a sucessão empresarial 

não precisa ser formalizada, admitindo-se a sua presunção subjetiva a partir de prova 

indiciária razoável ou convincente. 

Tratando de formalização do negócio, Juliana Furtado Costa Araujo82 esclarece 

que o negócio jurídico deve ser avaliado com base em suas características e não sua 

denominação, ou seja, não importa o nome dado pelas partes ao contrato. 

Nesse sentido, tanto a locação, como o arrendamento ou até mesmo a mera 

utilização do local onde funcionou outro estabelecimento, ainda que do mesmo ramo 

de atividade, não enseja a caracterização de fundo de comércio. O STJ já se 

pronunciou em mais de uma oportunidade para reconhecer que o mero contrato de 

locação (ou de arrendamento) não é suficiente para determinar a responsabilidade 

tributária por sucessão com base no artigo 133 do CTN. 

Ademais, entendemos que é essencial identificar as específicas atividades em 

que os bens transferidos eram empregados, para que seja viável determinar o fundo 

de comércio ou estabelecimento comercial efetivamente cedido e o alcance da 

responsabilidade do sucessor. 

Esse critério objetivo é válido para a hipótese de responsabilidade por sucessão 

e exige uma conexão da obrigação tributária com os bens. Aqueles tributos incidentes 

sobre a atividade empresarial do alienante, tais como Imposto de Importação, Imposto 
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de Renda, ICMS ou Contribuições Sociais incidentes sobre renda, faturamento ou 

receita, não podem, em hipótese alguma, ser relacionados ao imóvel ou ao fundo de 

comércio eventualmente caracterizado. 

Por fim, em relação às multas – seja ela de mora, cujo caráter é indenizatório, 

seja ela a multa punitiva, de caráter sancionatório – devemos reconhecer que o atual 

entendimento do STJ vai no sentido de que a multa aplicada antes da sucessão 

incorporar-se-á ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, no 

caso, o adquirente do fundo de comércio. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme inicialmente abordado, a ideia central do presente trabalho era 

realizar um estudo, com amparo na doutrina e na jurisprudência, visando desenvolver 

uma linha de raciocínio contraposta à indefinição dos elementos que, conjuntamente, 

possibilitam a caracterização do fundo de comércio para fins de sucessão tributária, 

especialmente quando falamos de aquisição destacada ou isolada de ativos. 

Buscamos aprofundar o tema a partir de uma análise conjunta da doutrina 

(hipóteses gerais) e da jurisprudência (especificidades), explorando as práticas 

jurídicas existentes e, ao final, socorrido pela melhor doutrina e pela jurisprudência 

atual, trazer algumas diretrizes que possam facilitar as reorganizações empresariais, 

expondo ainda as principais cautelas a serem observadas. 

Não há dúvidas de que o nosso sistema tributário deve sempre vislumbrar um 

processo justo e eficaz em busca da arrecadação pelo Estado, permitindo o 

implemento do próprio desenvolvimento social e da supremacia do interesse público. 

Temos consciência de que essa busca, no Brasil, deve ser feita até mesmo com mais 

entusiasmo do que ocorre em países economicamente desenvolvidos, dadas as 

mazelas político-sociais por nós confrontadas diariamente. 

Porém, para que seja alcançado o desenvolvimento econômico, é essencial a 

observância da garantia à livre iniciativa e à atividade empresarial. O debate deve 

sempre surgir a partir do ímpeto em reverenciar princípios de suma importância para 

a manutenção de um sistema tributário justo, acarretando, por via direta de 

consequência, um crescimento econômico real e alicerçado. 

Se por um lado encontramos medidas como a Lei da Liberdade Econômica, 

que busca a prevalência do princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da 

revisão contratual nas relações privadas, por outro encontramos o artigo 123 do CTN, 

o qual expressamente impede que as convenções firmadas entre particulares possam 

transferir responsabilidade pelo pagamento de tributos de uma parte do contrato para 

outra, já que tal modificação do sujeito passivo poderá se dar em contrariedade aos 

interesses da Fazenda Pública. Dessa forma, no que se refere à responsabilidade 

pelo pagamento de tributos, as convenções contratuais entre particulares são eficazes 
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tão somente para que as partes garantam o direito de regresso – quanto aos valores 

despendidos com tributos – em eventual ação no âmbito do Direito Civil. 

Considerando o risco de o comprador ser responsabilizado por dívidas fiscais 

da antiga gestão em razão da aquisição da empresa ou, pior, por ter adquirido parte 

dos ativos dessa empresa – os quais, conjuntamente, caracterizaram aquisição de 

fundo de comércio ou estabelecimento comercial –, é essencial que o investidor 

conheça a fundo o passivo do contribuinte e vincule contratualmente cada débito, a 

fim de apurar os valores envolvidos e definir o melhor formato para aquisição 

societária: seja pela aquisição total da empresa ou pela aquisição apenas de parte 

dos ativos.  

Caso o investidor se depare com um passivo vultuoso por parte da empresa 

alvo da negociação, ou conjecture contingências ainda silentes até o momento da 

assinatura do contrato, entendemos que é plenamente válida a opção pela aquisição 

destacada de parte dos ativos, sem haver a aquisição do fundo de comércio. 

O fundo de comércio (ou estabelecimento comercial), para fins de aplicação do 

artigo 133 do CTN, pode ser entendido como o empreendimento como um todo em 

andamento, composto pelo universo de bens corpóreos/materiais (equipamentos, 

imóveis, móveis, estoques e etc.) e incorpóreos/imateriais (marca, contratos, 

processos e relatório de produção, rentabilidade, clientela, know-how, royalties, dentre 

outros), conjuntamente organizados pelo comerciante visando viabilizar o seu 

negócio, aproximar clientes e obter lucro, compondo o chamado aviamento. 

Uma vez celebrado determinado negócio cujo resultado seja a transferência 

completa e definitiva de seu objeto, ter-se-á configurada a aquisição do fundo de 

comércio. O artigo 133 do CTN trata de aquisição a qualquer título, compreendendo, 

portanto, outras formas de aquisição que não apenas a compra e venda, mas também 

a permuta, a dação em pagamento, a doação, a contribuição de bens em aumento de 

capital, dentre outras. Devemos aqui reiterar que não é qualquer tipo de aquisição que 

gera a responsabilidade de que trata o artigo 133, mas sim a aquisição de fundo de 

comércio ou estabelecimento, seja ele industrial, comercial ou profissional. 

Por outro lado, havendo a aquisição destacada de alguns bens e/ou direitos 

que, ainda que componham o fundo de comércio, não representem a essencialidade 

empresarial de que tratamos, não sendo suficientes para o regular funcionamento do 
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negócio adquirido, entendemos que não deverá ser caracterizada a transferência do 

fundo de comércio, restando inaplicável o artigo 133 do CTN. 

Ademais, importante lembrar que o referido dispositivo determina que, para ser 

caracterizada a sucessão tributária, o adquirente deverá “continuar a respectiva 

exploração”. Assim, além dos requisitos já apontados, para ser responsável pelos 

débitos tributários a pessoa que adquiriu o fundo de comércio deve seguir com a 

exploração da atividade econômica, valendo-se do fundo de comércio para 

continuidade e desenvolvimento da atividade empresarial. 

Nesse sentido, o sucessor responderá integralmente (solidariamente) pelos 

tributos relativos ao fundo de comércio adquirido, devidos até a data do ato, se o 

alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou suas atividades. Por outro 

lado, na hipótese de o alienante permanecer no exercício de suas atividades regulares 

ou qualquer outra, o adquirente responderá de forma subsidiária. 

Importante esclarecer que o verbo “adquirir”, inserido no contexto desse 

trabalho, deve ser compreendido como o ato através do qual o patrimônio de um 

terceiro é completa e definitivamente absorvido ao patrimônio do adquirente, não 

podendo existir lacunas interpretativas neste ponto.  

Além de absorver o patrimônio de terceiro, para caracterização da 

responsabilidade do artigo 133 essa aquisição deve absorver o fundo de comércio 

(estabelecimento comercial), não bastando a transferência de parte dos ativos. A mera 

aquisição de imóvel comercial, por exemplo, não caracteriza a aquisição de fundo de 

comércio, a qual dependeria da aquisição dos bens corpóreos e incorpóreos de 

propriedade do alienante. Da mesma forma que a aquisição de meros ativos também 

não caracteriza, por si só, a aquisição do fundo de comércio. 

Nesse sentido, Ives Gandra da Silva Martins83 ressalta que somente será 

caracterizada a responsabilidade por sucessão quando a assunção do 

estabelecimento englobar a aquisição da universalidade dos bens, das marcas e da 

clientela específica do “good will”. Ou ainda, fazendo uso das conclusões de Juliana 
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Furtado Costa Araujo84, tal responsabilidade somente será caracterizada se com a 

venda isolada do ativo for “também transferido ao adquirente o exercício da própria 

atividade econômica, impossibilitando que o alienante continue sua atividade 

empresarial”. 

Em que pese muitas vezes a jurisprudência definir a aquisição de fundo de 

comércio com base em meros indícios (aumentando a insegurança do investidor), 

entendemos que a aquisição do fundo de comércio somente será comprovada a partir 

de prova inequívoca de que um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, essenciais 

à atividade comercial, foi adquirido como uma unidade passível de dar continuidade à 

exploração empresarial por si só.  

Entendemos, ainda, que a caracterização da alienação do fundo de comércio 

depende muito mais da relevância dos bens materiais e imateriais (ativos) adquiridos, 

do que da quantidade de ativos adquiridos ou do próprio valor financeiro envolvido. 

Por isso, concluímos que não é razoável tratarmos o tema como uma ciência exata, 

adotando um posicionamento taxativo quanto aos limites da caracterização do fundo 

de comércio ou de responsabilização tributária. 

Porém, a partir de ampla análise jurisprudencial, tornou-se viável traçarmos 

alguns cenários visando ilustrar a limitação à aquisição de ativos, conferida pelo 

CARF, pelo TRF3 e pelo STJ nos casos mais recentes debatidos sobre o tema. Nesse 

sentido, abordamos em detalhes – nos Capítulos específicos de análise 

jurisprudencial – os pontos de maior relevância do tema, mas entendemos válido 

abalizar algumas conclusões sobre segmentos da jurisprudência. 

Inicialmente, concluímos que estará caracterizada a aquisição de fundo de 

comércio pelo CARF sempre que houver a aquisição conjunta de marca, imóvel, 

móveis e equipamentos. Ou, ainda, no caso de manutenção concomitante de 

endereço, carteira de clientes, quadro de funcionários (ainda que semelhante) e 

mesma administração. Parece-nos razoável tal entendimento, desde que tais itens 

possam ser documentalmente comprovados pela Administração Pública. 

Por outro lado, podemos concluir que, para o CARF, a manutenção do 

endereço e a aquisição da marca têm um peso peculiarmente relevante na apuração 
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da transferência do fundo de comércio. Apesar de entendermos que tais itens, se 

analisados isoladamente, representam apenas indícios de manutenção da clientela, 

não é possível tal conclusão sem uma comprovação efetiva. Neste ponto, ressaltamos 

que a Fiscalização tem as ferramentas necessárias para tal validação, não sendo 

razoável uma conclusão com base em indícios. 

Além disso, concordamos com o entendimento do CARF de que o maquinário 

e demais equipamentos não têm força para, isoladamente, caracterizarem o fundo de 

comércio. Porém, discordamos das conclusões de diversos julgados de que eles 

seriam elementos essenciais – dentro de uma soma de fatores – para determinação 

da transferência ou não do estabelecimento comercial. Entendemos que é necessária 

a comprovação da interferência direta do elemento na perenidade do negócio. Caso 

contrário, não há que se falar em peso do elemento na apuração da responsabilidade 

por sucessão. 

O CARF entende que, se o contribuinte optar por alugar o espaço físico 

(endereço) ao invés de vendê-lo, não haverá a transferência de propriedade de 

quaisquer bens, restando afastada a responsabilidade por sucessão, mesmo que 

mantida a atividade no mesmo local. Concordamos com tal posicionamento, uma vez 

que o simples fato de continuar na mesma atividade econômica não implica, 

necessariamente, a sucessão empresarial. 

Contrapondo diversos julgados do TRF3, tanto o CARF como o STJ entendem 

não haver caracterização do fundo de comércio no caso de insuficiência documental 

apta a comprovar os indícios alegados. Concluímos que essa metodologia, a qual 

vincula o resultado à comprovação documental, está em linha com a legislação 

tributária e evita sobremaneira distorções na aplicação da norma. 

Aliás, importante notar que o TRF3 e o STJ têm entendimento de que o 

envolvimento familiar (ou pessoal) nos negócios já seria, por si só, um grande indício 

de transferência de fundo de comércio, independente de formalização do negócio. 

Entendemos, porém, que, mesmo que a alteração societária ocorra no âmbito familiar 

– o que, em tese, poderia dificultar a obtenção de provas da transferência do fundo de 

comércio –, não há na legislação previsão que permita à Fiscalização se eximir da 

produção de provas a depender da situação. Se a prova não pode ser obtida, é porque 

ela não existe para a formação do processo ou para o convencimento do juízo. E, se 

não existe, não deveria ter força probatória. Concluímos não se tratar de prova 
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negativa, mas sim de uma opção adotada pelo judiciário pela utilização da presunção 

para composição de um fato, que pode existir ou não. Método este que discordamos 

e entendemos ser, no mínimo, arriscado. 

Em outro campo de análise, concordamos com grande parte dos julgados do 

TRF3 e do STJ, os quais permitem a manutenção do endereço e das atividades das 

sociedades (ainda que exatamente as mesmas) sem caracterização da sucessão 

tributária. Isso porque, como antecipado, devem ser produzidas provas suficientes 

para demonstrar eventual benefício decorrente dessa manutenção para a pessoa 

jurídica sucessora. 

Aliás, concluímos estar correto o entendimento de diversos tribunais no sentido 

de que a mera aquisição de bens corpóreos não caracterizaria aquisição de fundo de 

comércio, independentemente da importância desses bens para manutenção do 

negócio. 

Por outro lado, discordamos dos julgados do TRF3 nos quais a avaliação da 

manutenção do endereço e/ou das atividades deve sempre estar vinculada às demais 

alegações, ainda que baseadas em indícios. E discordamos por entender que a 

configuração de aquisição de fundo de comércio não depende (ou não deveria 

depender) de indícios de manutenção da atividade ou da aquisição de fundo de 

comércio. A aquisição de um fundo de comércio somente pode ser comprovada a 

partir de prova inequívoca de que um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, 

essenciais à atividade comercial, foi adquirido como uma unidade passível de dar 

continuidade à exploração empresarial por si só. 

Não há na legislação tributária a possibilidade de composição do fundo de 

comércio pela soma de indícios (ainda que em grande número). Há, sim, a obrigação 

da fiscalização de comprovar que tais elementos são necessários para a perenidade 

do negócio adquirido. 

Ainda com base na jurisprudência analisada, podemos concluir que de nada 

vale se desfazer do endereço e da marca, porém manter todos os demais ativos. 

Neste caso, concordamos com o entendimento do judiciário de que, sendo 

comprovada a transferência de instalações, equipamentos, infraestrutura, bem como 

quadro de funcionários e know how, obviamente restará demonstrada a paralisação 

das atividades da sucedida. 
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Com base na jurisprudência, concluímos que a locação, o arrendamento e, 

inclusive, a mera utilização de local onde funcionou outro estabelecimento (ainda que 

do mesmo ramo) não devem ensejar a caracterização de fundo de comércio para fins 

de atribuição da responsabilidade tributária por sucessão do artigo 133 do CTN – 

exceção feita à hipótese de alienação disfarçada de locação ou arrendamento. 

Concluímos, ainda, ser essencial identificar as atividades em que os bens 

transferidos eram empregados. Somente assim será viável determinar a relevância do 

ativo cedido, bem como o alcance da responsabilidade do sucessor. Esse critério 

objetivo é válido para a hipótese de responsabilidade por sucessão e exige uma 

conexão da obrigação tributária com os bens. Aqueles tributos especificamente 

relacionados com o alienante (e não com o estabelecimento ou fundo de comércio), 

não devem, em hipótese alguma, ser transferidos ao adquirente. 

Em relação às multas – seja ela de mora, cujo caráter é indenizatório, seja ela 

multa punitiva, de cunho sancionatório – concluímos que o atual entendimento do STJ 

e do CARF segue no sentido de que a multa aplicada antes da sucessão será 

incorporada ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor. 

Diante dessas conclusões, obtidas a partir de ampla e conjunta análise da 

doutrina (generalidades) e da jurisprudência (especificidades), pudemos explorar as 

práticas jurídicas existentes e, ao final, traçar diretrizes que poderão auxiliar 

empresários e juristas nas reorganizações empresariais. 

Entretanto, em que pese todas as conclusões obtidas no presente trabalho, 

muito ainda pode e deve ser feito visando um sistema dotado de maior certeza 

tributária, tanto para o Fisco como para os contribuintes. O sistema tributário deve ter 

estabilidade e clareza nos seus projetos, políticas fiscais e regulatórias, além de 

proporcionar condições favoráveis e seguras ao investidor e contribuinte, por meio de 

estruturas menos burocráticas e mais claras para efetivação do investimento. 

A previsibilidade na conduta das autoridades fiscais, a confiança depositada 

nas políticas fiscais e a estabilidade da legislação tributária são essenciais nas 

decisões de qualquer investidor antes de concretizar seu negócio. E esses fatores 

somados têm o condão de fomentar o crescimento econômico, aumentar 

investimentos, gerar empregos e, consequentemente, majorar o atualmente tão 

discutido incremento do produto final da arrecadação.  
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ANEXO I – JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E ANOTADA DO CARF 

 

Como destacado anteriormente, para realização da pesquisa de jurisprudência 

do CARF, foi fixado o período compreendido entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 

2020. 

A pesquisa foi realizada diretamente no site do CARF, no dia 27 de fevereiro 

de 2020. No campo da pesquisa, selecionamos a busca completa de texto (“ementa” 

e “decisão”) e realizamos duas buscas diferentes: (i.) “artigo 133”; e (ii.) “sucessão e 

133 e fundo e comércio”. 

As buscas retornaram 31 acórdãos, os quais foram devidamente analisados. 

Porém, para o que importa ao presente trabalho, foram desconsiderados aqueles 

acórdãos que não adentraram ao mérito da aquisição de ativos para fins de 

caracterização do fundo de comércio. Dessa forma, foram considerados 16 acórdãos 

no estudo realizado, os quais serão expostos a seguir. 

Visando facilitar a visualização quanto à discussão de cada acórdão85, além 

das informações processuais, ementa e trechos do julgado, elencaremos os ativos 

adquiridos e, consequentemente, discutidos no julgamento, bem como informaremos 

se a conjugação destes ativos ensejou ou não a caracterização do fundo de comércio. 

Assim, segue. 

 

 Acórdão: 1201-003.363 (Recurso de Ofício) 

 Processo nº: 15540.000561/2010-59 

 Data de publicação: 03/01/2020 

 Relator: Lizandro Rodrigues de Sousa  

 Ativos discutidos: marca, maquinários, equipamentos, ativos relacionados à 

fabricação, continuidade da atividade econômica no mesmo local, parte dos 

empregados e clientela.  

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado, apesar do desprovimento do Recurso 

de Ofício por nulidade na identificação do sujeito passivo. 

                                                            

85 Os trechos extraídos dos julgados e transcritos no presente trabalho podem ter sido reduzidos, bem 
como ter sido destacados/grifados pelo autor, visando ressaltar apenas os pontos de maior relevância 
para o tema ora tratado. 
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 Data de julgamento: 10/12/2019 

 

Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 
Ano-calendário: 2006 
AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA. 
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a 
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 
responde pelos créditos tributários, relativos ao fundo ou 
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato, nos termos do 
artigo 133, do CTN. 
 
Voto: (...) 10. E, por mais que a BIMBO tenha alegado em sua defesa 
que nunca adquiriu estabelecimento comercial ou fundo de comércio 
da ora Recorrente, não tenho quaisquer dúvidas de que a transação 
comercial efetuada vai além de mera aquisição de máquinas, 
equipamentos e de direitos sobre a marca " SAN FRANCISCO".  
11. Em termos fáticos, evidencia-se a efetiva transferência de 
elementos materiais e imateriais, ou seja, da totalidade dos 
maquinários, equipamentos e outros ativos relacionados à 
fabricação e comercialização de pães industriais. No mais, houve 
continuidade da atividade econômica na localidade anteriormente 
ocupada pela autuada, com parte dos mesmos empregados (fls.746) 
e clientela. Enfim, com elementos que garantem os meios para que 
possa obter resultados econômicos esperados (lucro). 

 

 Acórdão: 1301003.368 (Recurso Voluntário) 

 Processo nº: 17883.720018/2015-21 

 Data de publicação: 07/11/2017 

 Relator: Carlos Augusto Daniel Neto 

 Ativos discutidos: continuidade da atividade econômica no mesmo local e manutenção 

de empregados (demissão e recontratação). 

 Resultado: Fundo de comércio não caracterizado. Parcial provimento do Recurso 

Voluntário com a exclusão do contribuinte do polo passivo. 

 Data de julgamento: 19/09/2018 

 

Ementa: RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. INOCORRÊNCIA. 
A responsabilidade prevista no artigo 133 do Código Tributário 
Nacional só se manifesta quando uma pessoa natural ou jurídica 
adquire de outra o fundo de comércio ou o estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional. 
A circunstância de que tenha se instalado em prédio antes alugado à 
devedora, não transforma quem veio a ocupa-lo posteriormente, 
também por força de locação, em sucessor para os efeitos tributários. 
Da mesma forma, o principal ativo do Contribuinte sequer poderia ser 
objeto de transferência, por força de vínculo contratual. 
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Voto: (...) Nos termos do art. 1.144 a transferência de estabelecimento 
somente se dará através de contrato que tenha como objeto a 
alienação dele, inclusive com a subrrogação do contratante em todos 
os contratos realizados pelo antigo detentor do estabelecimento 
comercial. Trata-se, portanto, de uma assunção completa, por parte 
do adquirente, de toda essa universalidade de bens e direitos, 
incluindo aí os intangíveis, como o goodwill. 
Como aduziu a Ministra Eliana Calmon, no julgado do REsp 
1.140.655/PR, "a responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela 
aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, 
pressupõe a aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes 
ao domínio". 
Nesse ponto, os requisitos de aplicação da responsabilidade já se 
distanciam do relato da fiscalização. Não houve aquisição da 
totalidade de bens e direitos da PONTE ALTA pela FORZA, pelo 
contrário, não houve a aquisição de absolutamente nada visto que 
o único liame jurídico entre elas é o fato da primeira ser 
proprietária do imóvel alugado pela segunda, cujos aluguéis têm 
sido regularmente pagos, em valor inclusive sujeitos a reajustes.  
Não há qualquer prova, por exemplo, de que o estoque da PONTE 
ALTA foi repassado para a FORZA, ou mesmo de qualquer 
contraprestação da FORZA pela aquisição do estabelecimento 
comercial dela. 
Além disso, o fato da FORZA prosseguir na mesma atividade 
econômica não implica necessariamente a sucessão empresarial, 
haja vista que não se trata de uma atividade que depende 
exclusivamente de um acordo entre ela e a PONTE ALTA, mas 
depende de ato concessivo específico da FIAT, o que se verificou nos 
autos, pelos contratos de fls. 1188 e seguintes. 
(...) 
O mesmo pode ser dito a respeito dos empregados contratados pela 
FORZA a própria fiscalização verifica que não foram todos os 
empregados que foram recontratados, pelo contrário, a FORZA 
contratou apenas 24 deles, e contratou outros 18 novos funcionários, 
demonstrando que não houve sub-rogação na posição da PONTE 
ALTA de empregador, mas houve, sim, a demissão deles e a 
recontratação, pela FORZA, daqueles que entendeu serem úteis à 
empresa, pela expertise adquirida. 
 

 

 Acórdãos: 2402006.551, 2402006.549, 2402006.550, 2402006.552 e 2402006.553 

(Recursos Voluntários) 

 Processos nº: 15504.018037/2008-56, 15504.018036/2008-10, 15504.018035/2008-

67, 15504.018034/2008-12 e 15504.018031/2008-89. 

 Data de publicação: 27/10/2018 

 Relatora: Renata Toratti Cassini 

 Ativos discutidos: marca, imóveis, móveis, equipamentos e semoventes. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado, Recurso Voluntário desprovido. 

 Data de julgamento: 11/09/2018 
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Ementa: CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. O que 
enseja a responsabilidade por sucessão é a aquisição de 
estabelecimento para a continuação da exploração da atividade 
comercial, industrial ou profissional, e não apenas o arrendamento ou 
locação de parte dele. Inteligência do art. 133 do CTN. 
AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL POR 
ENTIDADE IMUNE TRESPASSE. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 133, II DO CTN. 
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. Eventual imunidade a que faça 
jus o responsável tributário não alcança as operações realizadas pelo 
contribuinte, a quem efetivamente se referem os fatos jurídicos 
tributários. 
 
Voto: (...) têm razão os recorrentes quando argumentam que à 
SOEBRAS não pode ser imputada responsabilidade pelos débitos 
tributários do grupo “Promove” apenas em função do contrato de 
licença de uso de marca celebrado entre as partes para exploração 
pela SOEBRAS da marca “Promove”. 
Ocorre que, como os próprios recorrentes noticiam em seu recurso, 
confirmando o que já havia sido apontado pela autoridade fiscal no 
auto de infração, inicialmente a SOEBRAS obteve das empresas 
“Promove” o direito de uso da marca, conforme contrato particular de 
“Licença de Uso de Marca” datado de 01/11/2006. Posteriormente, em 
segundo ato, a SOEBRAS, por “Contrato Particular de Alienação de 
Estabelecimento Empresarial – TRESPASSE” adquiriu das empresas 
do Grupo “Promove” todo o complexo de bens organizados para o 
exercício da atividade empresarial, compostos da titularidade do 
estabelecimento empresarial e de “todos os direitos, incluindo ativo e 
passivo (inclusive do art. 133 do Código Tributário Nacional e Art. 11º 
e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho), bem como a 
propriedade de todos os seus elementos corpóreos e 
incorpóreos, imóveis, móveis e semoventes e afins (...)”. (fls. 24). 
Ora, houve, então, neste segundo momento, a “aquisição” necessária 
a ensejar a incidência da responsabilidade tributária por sucessão de 
empresas disciplinada no art. 133 do CTN. 

 

 Acórdãos: 2402005.987, 2402005.988, 2402005.989, 2402005.990, 2402005.991, 

2402005.992 e 2402005.993 (Recursos Voluntários) 

 Processos nº: 10935.004640/2008-67, 10935.004638/2008-98, 10935.004636/2008-

07, 10935.004635/2008-54, 10935.004634/2008-18, 10935.004632/2008-11 e 

10935.004637/2008-43. 

 Data de publicação: 07/11/2017 

 Relator: João Victor Ribeiro Aldinucci 

 Ativos discutidos: equipamentos, maquinário, manutenção de funcionários (inclusive o 

gerente) e continuidade da atividade econômica. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. Recurso Voluntário desprovido. 
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 Data de julgamento: 13/09/2017 

 

Ementa: RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. 
AQUISIÇÃO DE FUNDO OU ESTABELECIMENTO. CONTINUIDADE 
DA RESPECTIVA EXPLORAÇÃO. Cabível a responsabilização 
tributária à luz do artigo 133 do CTN, quando o forte conteúdo 
probatório revela a existência de aquisição de fundo ou 
estabelecimento e a continuidade da respectiva exploração. 
 
Voto: (...) O ponto sob análise resume-se a determinar se houve, ou 
não, a efetiva aquisição do "fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, industrial ou profissional" e a continuidade da "respectiva 
exploração". 
Os fatos trazidos pela Fiscalização, ladeados aos elementos que 
constam dos autos, evidenciam que, a meu ver e sem sombras de 
dúvidas, a recorrente adquiriu o fundo de comércio da pessoa jurídica 
RTS, mantendo, inclusive, a exploração da mesma atividade 
empresarial. 
(...) 
No caso sob análise, a aparente, ou sob o ponto de vista formal, não 
identidade entre os objetos sociais de ambas as empresas, na medida 
em que a RTS seria uma empresa de comércio de auto peças, ao 
passo que a AMM, uma retificadora de motores, cede espaço ao forte 
conteúdo probatório que conduz à convicção de que a sucessora 
permaneceu exercendo o negócio da sucedida, seja pelo 
aproveitamento de parcela de seus funcionários, bem como de suas 
máquinas e equipamentos, seja pela "gerência" comum a cargo do 
Sr. Ronaldo, seja ainda pelo o que constou na exordial da reclamatória 
trabalhista RT 56/2006, de 23.01.2006, no sentido de que o lá 
reclamante teria sido contratado para ocupar o cargo de montador de 
motor (motores em geral principalmente motores a diesel de 
caminhões, tratores, máquinas industriais, e outros) e que fazia 
também recuperação de motores velhos (desmontar, montar, lavar 
peças, fazer lubrificação, etc), atividades não compatíveis com as que 
se espera de um comércio e de auto peças. 
Soma-se às robustas evidências encimadas, a conduta reprovável dos 
gestores das empresas envolvidas que navegou desde a utilização de 
interposta pessoa à tentativa de aproveitamento de documento falso. 

 

 Acórdão: 1401001.922 (Recurso de Ofício e Voluntário) 

 Processo nº: 10670.721939/2012-14 

 Data de publicação: 24/07/2017 

 Relator: Abel Nunes de Oliveira Neto 

 Ativos discutidos: equipamentos, manutenção de funcionários, continuidade da 

atividade econômica no mesmo local e com a mesma clientela. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. Recursos de Ofício e Voluntário 

desprovidos. 

 Data de julgamento: 21/07/2017 
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Ementa: SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR 
SUCESSÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE PELO MESMO 
SÓCIO. IDENTIDADE DE ENDEREÇOS, DE FUNCIONÁRIOS E DE 
CLIENTES. É considerada empresa sucessora aquela que prossegue 
no mesmo ramo de atividade, através do mesmo sócio (de fato), 
funcionando no mesmo endereço, a mesma carteira de clientes, 
possuindo quase a totalidade do mesmo quadro de funcionários 
da empresa sucedida, respondendo, nessa condição, pelos tributos 
devidos pela pessoa jurídica extinta, nos arts. 132 e 133 do CTN. 
 
Voto: (...) no presente caso, restou claro que o MEGA 
SUPERMERCADO EIRELI assumiu todas as atividades 
anteriormente desenvolvidas pelo CERELISTA SÃO PATRÍCIO, 
inclusive com quase o mesmo quadro de funcionários. Mais ainda, 
o administrador munido de procurações do CEREALISTA SÃO 
PATRÍCIO é a mesma pessoa que se tornou proprietária por "doação 
das cotas" do MEGA SUPERMERCADO. 
Demonstra-se, claramente a ocorrência da hipótese do parágrafo 
único do art. 132 e do art. 133 do Código Tributário Nacional. Assim, 
entendo por correta a responsabilização solidária do MEGA 
SUPERMERCADO EIRELI. 

 

 Acórdão: 1402002.509 (Recurso Voluntário) 

 Processo nº: 10580.723447/2014-34 

 Data de publicação: 06/07/2017 

 Relator: Leonardo Luis Pagano Gonçalves 

 Ativos discutidos: equipamentos, manutenção de parte dos funcionários, continuidade 

da atividade econômica no mesmo local e com a mesma clientela. 

 Resultado: Fundo de comércio não caracterizado. Recurso Voluntário provido. 

 Data de julgamento: 17/05/2017 

 

Ementa: RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. Quando não restar 
constatado nos autos por meio de provas que a autuada foi sucedida 
por outra empresa, não pode ser mantida a responsabilidade por 
sucessão nos termos do artigo 133 do CTN. A sucessão deve ser 
documentalmente comprovada, eis que a empresa sucessora não 
praticou ou participou da infração tributária, mas sim seus 
representantes legais quando a empresa autuada estava ativa. 
 
Voto: (...) Apesar de inúmeras coincidências, dentre as quais, o 
mesmo endereço, continuidade da mesma atividade empresarial, 
proximidade de parentesco e de relacionamento com o responsável 
solidário da World Service, Sr. Raimundo, não constatei que a 
empresa HD é de fato e de direito sucessora da Autuada. 
Está situação, na minha opinião, não restou comprovada nos autos, 
obrigação esta que era da fiscalização. 
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Ademais, a autuação foi direcionada para a World Service e não para 
a empresa HD. O débito tributário é de responsabilidade da empresa 
World Service e seus representantes e não da empresa que 
possivelmente à sucedeu. Se a fiscalização tem total convicção de que 
a HD era a sucessora, então deveria ter sido lavrado Auto de Infração 
contra a HD. 
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ANEXO II – JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E ANOTADA DO TRF3 

 

Como abordado no trabalho, para realização da pesquisa de jurisprudência do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), foi fixado o período de 01 de fevereiro 

de 2017 até 29 de fevereiro de 2020. 

A pesquisa foi realizada diretamente no site do TRF3, no dia 02 de maio de 

2020. No campo “pesquisa livre” realizamos a busca pelos seguintes termos: 

“sucessão e 133 e fundo e comércio”. 

A busca retornou 323 decisões, as quais foram devidamente analisadas. 

Porém, para o que importa ao presente trabalho, foram desconsiderados aqueles 

julgados que não adentraram ao mérito da aquisição de ativos para fins de 

caracterização do fundo de comércio. Dessa forma, foram considerados 61 acórdãos 

no estudo realizado, os quais serão expostos a seguir. 

Visando facilitar a visualização quanto à discussão de cada acórdão86, além 

das informações processuais, ementa e trechos do julgado, elencaremos os ativos 

adquiridos e, consequentemente, discutidos no julgamento, bem como informaremos 

se a conjugação destes ativos ensejou ou não a caracterização do fundo de comércio. 

Assim, segue. 

 

 Processo nº: 0053677-81.2012.4.03.6182 (Apelação) 

 Data de publicação: 27/02/2020 

 Relator: Desembargador Federal Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da atividade econômica, utilização dos mesmos ativos. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 21/02/2020 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. 

FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DO QUANTO DECIDIDO NA 

SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL.  TRIBUTÁRIO. 

RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, I, 

                                                            

86 Os trechos extraídos dos julgados e transcritos no presente trabalho podem ter sido reduzidos, bem 
como ter sido destacados/grifados pelo autor, visando ressaltar apenas os pontos de maior relevância 
para o tema ora tratado. 
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CTN. OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA 

CONFIGURAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 

1. Inicialmente, não se conhecem das alegações referentes à 

configuração de grupo econômico, bem como de responsabilização 

tributária com base no artigo 124, do Código Tributário Nacional, pois 

a r. sentença pautou-se pela responsabilização tributária em razão da 

sucessão empresarial, constante no artigo 133, do Código Tributário 

Nacional. 

2. Veja-se, conforme documentos de f. 115-118 as atividades 

exercidas pelas pessoas jurídicas são semelhantes, pois atuam no 

ramo de transportes rodoviários. 

3. Ainda, a certidão do oficial de justiça descrita no corpo da r. 

sentença, denota que mesmo com outro número de CNPJ e firma 

diversa, ocorrera a sucessão dos empresários, utilizando-se do 

mesmo fundo de comércio, estampado pela utilização dos ônibus que 

pertenciam ao empresário anterior. 

4. Por óbvio não há nenhum contrato aparente acerca da transferência 

do fundo de comércio, porém, por se tratar de alteração constante no 

âmbito familiar, tal prova é praticamente impossível de ser obtida. 

5. Ocorre que, por tudo o quanto já se demonstrou no presente voto, 

é hialino que se trata de sucessão empresarial, definida no artigo 133, 

inciso I, do Código Tributário Nacional. 

6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, 

desprovido. 

 

Voto: (...) Indo adiante, a questão trazida em debate nos presentes 

autos é majoritariamente fática, recaindo a análise sobre os elementos 

que podem ensejar a responsabilização da pessoa jurídica, em razão 

da sucessão empresarial. 

  

Veja-se, conforme documentos de f. 115-118 as atividades exercidas 

pelas pessoas jurídicas são semelhantes, pois atuam no ramo de 

transportes rodoviários. 

  

Ainda, a certidão do oficial de justiça descrita no corpo da r. sentença, 

denota que mesmo com outro número de CNPJ e firma diversa, 

ocorrera a sucessão dos empresários, utilizando-se do mesmo fundo 

de comércio, estampado pela utilização dos ônibus que pertenciam ao 

empresário anterior. 

(...) 

Por óbvio não há nenhum contrato aparente acerca da transferência 

do fundo de comércio, porém, por se tratar de alteração constante no 

âmbito familiar, tal prova é praticamente impossível de ser obtida. 

Ocorre que, por tudo o quanto já se demonstrou no presente voto, é 

hialino que se trata de sucessão empresarial, definida no artigo 133, 

inciso I, do Código Tributário Nacional. 
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 Processo nº: 5019363-96.2019.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 17/02/2020 

 Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO 

 Ativos discutidos: continuidade da atividade econômica no mesmo local, parte dos 

empregados, continuidade da atividade econômica. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 07/02/2020 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DE EMPRESA ESTABELECIDA NO MESMO 

ENDEREÇO E COM ATIVIDADE EMPRESARIAL IDÊNTICA. 

SUCESSÃO TRIBUTÁRIA VERIFICADA. ARTIGO 133 DO CTN. 

AGRAVO PROVIDO. 

1. Certidão do sr. Oficial de Justiça dá conta que em diligência de 

citação no endereço da empresa executada ADILSON PEREIRA DE 

SOUZA ESQUADRIAS EPP foi constatado que o local abriga empresa 

diversa da devedora, de nome SQUADMON ESQUADRIAS 

METÁLICAS LTDA EPP. 

2. É fato incontroverso, portanto, que a empresa SQUADMON 

ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA EPP se estabeleceu no mesmo 

endereço da empresa executada ADILSON PEREIRA DE SOUZA 

ESQUADRIAS EPP. 

3. Além do mais, o oficial de justiça certificou que foi atendido pelo 

próprio Adilson Pereira de Souza ao cumprir a diligência, sendo 

informado que era ‘apenas funcionário’ da empresa SQUADMON. E 

ainda, o nome fantasia cadastrado pela empresa ADILSON PEREIRA 

DE SOUZA ESQUADRIAS EPP é SQUADMON, conforme se verifica 

da consulta ao CNPJ. 

4. Assim, assiste razão à agravante ao arguir a identidade de endereço 

das sedes e nome fantasia, bem como a similaridade dos objetos 

sociais. 

5. Salta aos olhos, sem nenhuma dúvida plausível, que configurada 

está a sucessão tributária a teor do artigo 133 do Código Tributário 

Nacional. 

6. Agravo de instrumento provido. 

 

Voto: 

 

(...) É fato incontroverso, portanto, que a empresa SQUADMON 

ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA EPP se estabeleceu no mesmo 

endereço da empresa executada ADILSON PEREIRA DE SOUZA 

ESQUADRIAS EPP. 

Anoto, ainda, que não consta da ficha cadastral da JUCESP qualquer 

registro de alteração de endereço ou distrato social relativo à empresa 

ADILSON PEREIRA DE SOUZA ESQUADRIAS EPP. 
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Além do mais, o oficial de justiça certificou que foi atendido pelo 

próprio Adilson Pereira de Souza ao cumprir a diligência, sendo 

informado que era ‘apenas funcionário’ da empresa SQUADMON. 

Acrescento que o nome fantasia cadastrado pela empresa ADILSON 

PEREIRA DE SOUZA ESQUADRIAS EPP é SQUADMON, conforme 

se verifica da consulta ao CNPJ. 

Assim, assiste razão à agravante ao arguir a identidade de endereço 

das sedes e nome fantasia, bem como a similaridade dos objetos 

sociais. 

Salta aos olhos, sem nenhuma dúvida plausível, que configurada está 

a sucessão tributária a teor do artigo 133 do Código Tributário 

Nacional. 

 

 Processo nº: 5005422-79.2019.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 13/02/2020 

 Relator: Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA MORRISON 

 Ativos discutidos: assunção de dívida trabalhista.  

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 09/02/2020 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE EMPRESA EM 

CONSÓRCIO – TRANSFERÊNCIA DE PASSIVO TRABALHISTA - 

SUCESSÃO EMPRESARIAL: NÃO DEMONSTRADA. 

1. No caso concreto, a União requereu a inclusão da empresa 

Transpass Transporte de Passageiros Ltda. no polo passivo. Apontou 

a ocorrência de sucessão empresarial, em decorrência da aquisição 

do fundo de comércio da Oak Tree, executada original, quando da 

exclusão desta do Consórcio Sudoeste. 

2. Não há prova sobre a aquisição do fundo de comércio da OAK 

TREE pela TRANSPASS. Da mesma forma, não há identidade de 

sócios ou de endereço entre as empresas. 

3. O passivo trabalhista da OAK TREE foi assumido pelo Consórcio 

Sudoeste e empresas remanescentes, em setembro de 2013, em 

compromisso firmado com a Superintendência Regional do Trabalho 

e Emprego no Estado de São Paulo, e com a participação da SPTrans 

e do sindicato da categoria. 

4. Não há prova de sucessão empresarial de fato, nos termos do artigo 

133, do Código Tributário Nacional. 

5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. 

 

Voto: (...) No caso concreto, não há prova sobre a aquisição do fundo 

de comércio da OAK TREE pela TRANSPASS. 

Da mesma forma, não há identidade de sócios ou de endereço entre 

as empresas. 
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O passivo trabalhista da OAK TREE foi assumido pelo Consórcio 

Sudoeste e empresas remanescentes, em setembro de 2013, em 

compromisso firmado com a Superintendência Regional do Trabalho 

e Emprego no Estado de São Paulo, e com a participação da SPTrans 

e do sindicato da categoria (fls. 12/17, ID 38694536). Não há prova de 

irregularidade. No atual momento processual, não há prova de 

sucessão empresarial, pela TRANSPASS. 

 

 Processo nº: 5025277-78.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 11/02/2020 

 Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO 

 Ativos discutidos: continuidade da atividade econômica e mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 07/02/2020 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE 

AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), 

ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO 

DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF - ART. 4º NCPC). ACESSO 

DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA 

DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas 

legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim 

almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a 

ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as 

decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria 

do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A 

possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - 

controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se 

espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência 

(art. 37, CF; art. 8º do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 

5º, LXXVIII, CF; art. 4º do NCPC). 

2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão 

monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno 

cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - 

contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao 

princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja 

impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, 

desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a 

parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-

se de prévia distribuição de memoriais. 
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3. É correto dizer-se que o artigo 133 do Código Tributário Nacional se 

aplica na execução de Dívida Ativa não tributária, já que existe norma 

legal nesse sentido (§ 2º, artigo 4º da LEF). 

4. Muito embora seja fato incontroverso que a agravante se 

estabeleceu no mesmo endereço da empresa executada e que 

explora ramo de atividade idêntico ao da empresa executada, não 

verifico estar configurada a sucessão tributária cujo figurino legal é 

aquele do artigo 133 do Código Tributário Nacional. 

5. Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da mera sucessão da empresa (tratada no art. 132 do 

CTN). 

6. É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não 

se podendo presumir a responsabilidade apenas porque tem seu 

estabelecimento no mesmo local onde outrora esteve a devedora 

original. 

7. No caso, acresce destacar que não há qualquer identidade de 

sócios entre as duas empresas que se estabeleceram no mesmo local. 

8. Agravo interno não provido. 

 

Voto: (...) Muito embora seja fato incontroverso que a agravante se 

estabeleceu no mesmo endereço da empresa executada e que 

explora ramo de atividade idêntico ao da empresa executada, não 

verifico estar configurada a sucessão tributária cujo figurino legal é 

aquele do artigo 133 do Código Tributário Nacional. 

Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da mera sucessão da empresa (tratada no art. 132 do 

CTN). 

É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se 

podendo presumir a responsabilidade tributária de VANDERLEI DE 

CASTRO – ME apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo 

local onde outrora esteve a devedora original. 

Pode-se dizer que a coincidência entre o local e o ramo de atividades 

serve de indício do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para 

efetivamente caracterizar a sucessão de atividades a indicar 

responsabilidade subsidiária. 

 

 Processo nº: 5008413-89.2018.4.03.6102 (Apelação) 

 Data de publicação: 07/02/2020 

 Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO 

 Ativos discutidos: continuidade da atividade econômica e mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 
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 Data de julgamento e Ementa/Voto: 11/02/2020 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL 

CARACTERIZADA - EMPRESAS QUE ATUAM NO RAMO DE 

VENDA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - AQUISIÇÃO DO FUNDO 

DE COMÉRCIO -  CAPACIDADE DO JUÍZO EXECUTIVO PARA 

RESOLVER SOBRE "SUCESSÃO TRIBUTÁRIA" (IN CASU", TEMA 

DE DIREITO FISCAL). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. Apesar de ter sido decretada a falência da empresa executada, o 

Juízo Federal continua com a competência para julgar a execução 

fiscal ajuizada pela União; logo, ele é o Juízo competente para decidir 

acerca do redirecionamento do feito em face da empresa considerada 

sucessora tributária da empresa executada. A afetará apenas a ação 

de sua competência. A questão é de índole fiscal-administrativa, e não 

de direito privado referente a matéria falitária. 

2. A interrupção da prescrição operada pela citação da empresa 

sucedida e todos os demais atos praticados aproveitam à empresa 

sucessora. Não há falar-se em ocorrência da prescrição intercorrente 

para o redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora. 

3. No tocante à questão da responsabilidade tributária, nos termos do 

artigo 133 do Código Tributário Nacional, haverá a responsabilidade 

por sucessão tributária quando estiver caracterizada a transferência 

de elementos do "fundo de comércio", o qual corresponde a uma 

universalidade jurídica passível de alienação, que engloba o ativo e 

passivo da empresa, desde seus utensílios e bens móveis até 

funcionários e clientela. 

4. Os documentos constantes dos autos revelam a semelhança do 

objeto social das empresas, que atuam no ramo de venda de móveis 

para escritório, bem como que a empresa embargante funciona no 

mesmo endereço que a executada original. Houve aquisição do fundo 

de comércio da sucessora J MIKAWA E CIA/ LTDA, já que a SUPER 

MATRIZ ACOS LTDA utiliza bens da sucedida, tais como modelos de 

móveis, projetos, desenhos, marca, nos próprios móveis de escritório 

que vende na sua atividade empresarial. Logo, está devidamente 

comprovada a aquisição e continuidade da atividade empresarial. 

5. A embargante arrematou em reclamação trabalhista o imóvel sede 

da devedora originária no importe de R$ 450.100,00 conforme carta 

de arrematação datada de 07/08/2006; a própria embargante trouxe 

laudo de avaliação aos autos, datado de 27/09/2016, que atesta que 

o imóvel já teria o valor estimado de R$ 7.000.000,00. Sendo assim, 

pouco mais de 10 (dez) anos, ter-se-ia uma valorização superior a 

1.500% (um mil e quinhentos por cento). 

6. Afastada as alegações de aquisição originária e alienação judicial 

em processo de falência, com vistas a impedir a sucessão empresarial 

tributária considerada, haja vista que os argumentos expostos nos 

autos não se vinculam somente à aquisição do bem imóvel objeto da 
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sede da atividade empresarial, mas relacionam-se diretamente aos 

demais bens móveis que integram o fundo de comércio, não objetos 

da alienação em hasta pública. Por todos estes argumentos 

supramencionados, verifica-se estar configurada a fraude ensejadora 

da sucessão tributária nestes autos. 

7. A embargante deveria ter demonstrando cabalmente o fato 

constitutivo de seu direito, sendo seu o onus probandi, consoante 

preceitua o artigo 333, I, do CPC/1973 (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Não se desincumbindo do ônus da prova do alegado, não há como 

acolher o pedido formulado na inicial dos embargos. 

8. Preliminar rejeitada. Apelação improvida. 

 

Voto: (...) No tocante à questão da responsabilidade tributária, nos 

termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, haverá a 

responsabilidade por sucessão tributária quando estiver caracterizada 

a transferência de elementos do "fundo de comércio", o qual 

corresponde a uma universalidade jurídica passível de alienação, que 

engloba o ativo e passivo da empresa, desde seus utensílios e bens 

móveis até funcionários e clientela. 

Da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se a 

semelhança do objeto social das empresas, que atuam no ramo de 

venda de móveis para escritório, também, que a empresa embargante 

funciona no mesmo endereço que a executada original. Ressalto, 

também, que a documentação acostada às fls. 152-161 da execução 

fiscal de n. 0307978-65.1997.403.6102, ora apensada, comprova, 

inequivocamente, que houve aquisição do fundo de comércio da 

sucessora J MIKAWA E CIA/ LTDA, já que a SUPER MATRIZ ACOS 

LTDA utiliza bens da sucedida, tais como modelos de móveis, 

projetos, desenhos, marca, nos próprios móveis de escritório que 

vende na sua atividade empresarial. Logo, está devidamente 

comprovada a aquisição e continuidade da atividade empresarial. 

Há mais um fator que corrobora este entendimento, houve aquisição 

pela Super Matriz Aços LTDA., em alienação em hasta pública, do 

imóvel de matrícula n. 68.765 do 2º CRI de Ribeirão Preto. Trata-se 

do imóvel sede da executada originária, onde exercia suas atividades 

empresariais. 

 

 Processo nº: 5009573-25.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 04/02/2020 

 Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica e mesmo endereço.  

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 31/01/2020 
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Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO 

EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. SITUAÇÃO DE FATO. 

CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS. 

- A sucessão empresarial e a existência de grupo econômico, gerando 

responsabilidade tributária (art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 

8212/91 e arts. 265/277 da Lei n. 6404/76). 

- O grupo econômico sem a respectiva formalização se 

caracteriza, por exemplo: a criação de sociedades com mesma 

estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; 

mesmos sócios gerentes entre as empresas; confusão 

patrimonial; negócios jurídicos simulados entre as sociedades; 

ausência de patromônio ou empregados ou manutenção de algum 

patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas 

vezes não declarados em balanços financeiros. 

- As empresas que compõem o grupo econômico de fato ou fazem 

parte da sucessão empresarial irregular respondem solidariamente 

pelos débitos. 

- A sucessão empresarial hábil a autorizar a responsabilidade solidária 

necessita de prova de aproveitamento de fundo de comércio (art. 133 

do CTN). 

- Agravo de instrumento não provido. 

 

Voto: (...) Compulsando os autos, verifico que a agravante requer a 

inclusão da MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA no pólo passivo da demanda, em razão de ter sucedido de fato a 

empresa executada, pois as sedes ocupam o mesmo prédio, mas 

salas comerciais diferentes. 

A seu turno, não há nos autos outras provas que 

demonstram algum benefício dessa proximidade de sede para a 

pessoa jurídica sucessora, em especial o aproveitamento do fundo de 

comércio, condição sem a qual não incide o disposto o art. 133 do 

CTN. 

 

 Processo nº: 5025597-94.2019.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 15/01/2020 

 Relator: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica e mesmo endereço.  

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 15/01/2020 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS 

NÃO DEMONSTRADOS. ART. 133 DO CTN. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 

- Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 
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comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN). 

- É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se 

podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante 

apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde outrora 

esteve a devedora original. 

- A coincidência entre o local e o ramo de atividades serve de indício 

do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para, isoladamente, 

caracterizar a sucessão de atividades a indicar responsabilidade 

subsidiária diante do Fisco. Precedentes. 

- Ainda que a operação de transferência não seja formalizada em 

documentos próprios, é possível o reconhecimento da mesma desde 

que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório. Precedentes. 

- Na hipótese dos autos, não se fazem presentes fortes indícios da 

ocorrência de sucessão empresarial, nos termos do artigo 133 do 

Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada. 

- As únicas relações entre a Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda e a 

Satelite Iris Com. Prod. Farm. Ltda. ME são o endereço do 

estabelecimento e a atividade desenvolvida. O acervo probatório 

colacionado aos autos não comprova que tenha existido entre ambos 

a transferência do fundo de comércio ou de estabelecimento 

comercial, nem que foram absorvidos pela Tanuma & Aizawa Drogaria 

Ltda os funcionários da executada, o estoque de mercadorias ou 

demais bens móveis usados no exercício das atividades comerciais. 

- Igualmente, não há nos autos qualquer documento que indique a 

existência de relação comercial ou pessoal entre os membros do 

quadro societário da executada e da possível sucessora. 

- A localização e atividade das sociedades devem ser avaliadas 

juntamente com o restante dos elementos probatórios constantes dos 

autos. Tendo em vista que os administradores da agravante não 

possuem relação com os administradores da executada e que não há 

comprovação da ocorrência de negócio jurídico entre as sociedades 

para transferência de fundo de comércio, bens ou tecnologia, não é 

possível reconhecer, nos termos da jurisprudência supracitada, a 

sucessão empresarial. 

- Agravo de instrumento não provido. 

 

Voto: (...) As únicas relações entre a Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda 

e a Satelite Iris Com. Prod. Farm. Ltda. ME são o endereço do 

estabelecimento e a atividade desenvolvida. O acervo probatório 

colacionado aos autos não comprova que tenha existido entre ambos 

a transferência do fundo de comércio ou de estabelecimento 

comercial, nem que foram absorvidos pela Tanuma & Aizawa Drogaria 

Ltda os funcionários da executada, o estoque de mercadorias ou 

demais bens móveis usados no exercício das atividades comerciais. 
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Igualmente, não há nos autos qualquer documento que indique a 

existência de relação comercial ou pessoal entre os membros do 

quadro societário da executada e da possível sucessora. 

A localização e atividade das sociedades devem ser avaliadas 

juntamente com o restante dos elementos probatórios constantes dos 

autos. Tendo em vista que não há comprovação da ocorrência de 

negócio jurídico entre as sociedades para transferência de fundo de 

comércio, bens ou tecnologia, não é possível reconhecer, nos termos 

da jurisprudência supracitada, a sucessão empresarial. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 

 

 Processo nº: 0002880-57.2011.4.03.6111 (Apelação) 

 Data de publicação: 23/12/2019 

 Relator: Desembargador Federal Nelton Agnaldo Moraes dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

manutenção da carteira de clientes. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 19/12/2019 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. 

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

ART. 133, I, CTN. OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA 

CONFIGURAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

1. O contribuinte primitivo, constante na certidão de inscrição em 

dívida ativa tem como razão social “Montreal Portas e Janelas de 

Marília Ltda.”. As fotos constantes às f. 97-100 demonstram que a ora 

apelante atua com a mesma denominação social e, portanto, verifica-

se, de início, que ao menos já se beneficia da mesma clientela oriunda 

da pessoa jurídica indicada como inativa. 

2. Veja-se, conforme documentos de f. 46-47 as atividades exercidas 

pelas pessoas jurídicas são semelhantes, pois atuam no ramo de 

comércio varejista de materiais de construção. 

3. Ainda, a certidão do oficial de justiça, constante às f. 41-42, denota 

que mesmo com outro número de CNPJ e firma diversa, o empresário 

“Montreal Portas e Janelas de Marília Ltda.” manteve-se o mesmo, 

representado pelo antigo sócio da sociedade empresária tida por 

inativa, que, inclusive é ascendente da titular do empresário individual 

que agora atua no lugar do contribuinte primitivo. 

4. Por óbvio não há nenhum contrato aparente acerca da transferência 

do fundo de comércio, porém, por se tratar de alteração constante no 

âmbito familiar, tal prova é praticamente impossível de ser obtida. 

5. Ocorre que, por tudo o quanto já se demonstrou no presente voto, 

é hialino que se trata de sucessão empresarial, definida no artigo 133, 

inciso I, do Código Tributário Nacional. 

6. Recurso de apelação desprovido. 
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Voto: (...) A questão trazida em debate nos presentes autos é 

majoritariamente fática, recaindo a análise sobre os elementos que 

podem ensejar a responsabilização da pessoa jurídica, em razão da 

sucessão empresarial. 

O contribuinte primitivo, constante na certidão de inscrição em dívida 

ativa tem como razão social “Montreal Portas e Janelas de Marília 

Ltda.”. As fotos constantes às f. 97-100 demonstram que a ora 

apelante atua com a mesma denominação social e, portanto, verifica-

se, de início, que ao menos já se beneficia da mesma clientela oriunda 

da pessoa jurídica indicada como inativa. 

Veja-se, conforme documentos de f. 46-47 as atividades exercidas 

pelas pessoas jurídicas são semelhantes, pois atuam no ramo de 

comércio varejista de materiais de construção. 

Ainda, a certidão do oficial de justiça, constante às f. 41-42, denota 

que mesmo com outro número de CNPJ e firma diversa, o empresário 

“Montreal Portas e Janelas de Marília Ltda.” manteve-se o mesmo, 

representado pelo antigo sócio da sociedade empresária tida por 

inativa, que, inclusive é ascendente da titular do empresário individual 

que agora atua no lugar do contribuinte primitivo. 

Por óbvio não há nenhum contrato aparente acerca da transferência 

do fundo de comércio, porém, por se tratar de alteração constante no 

âmbito familiar, tal prova é praticamente impossível de ser obtida. 

Ocorre que, por tudo o quanto já se demonstrou no presente voto, é 

hialino que se trata de sucessão empresarial, definida no artigo 133, 

inciso I, do Código Tributário Nacional. 

 

 Processo nº: 5005536-86.2017.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 13/12/2019 

 Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 28/11/2019 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

SUCESSÃO. ART. 133, CTN. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. 

RECURSO PROVIDO. 

I. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de 

redimensionamento do polo passivo da execução fiscal. Ocorre 

quando a pessoa jurídica criada resultar de "fusão, transformação ou 

incorporação de outra ou em outra", ficando "responsável pelos 

tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito 

privado fusionadas, transformadas ou incorporadas", na forma do art. 

132 do CTN. Ou na hipótese de "pessoa natural ou jurídica de direito 

privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 
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respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma 

ou nome individual", a teor do art. 133 daquele mesmo diploma. 

II. No caso em tela, o conjunto probatório se mostra suficiente para 

reconhecer a sucessão empresarial, uma vez que há elementos que 

indicam que a empresa executada foi sucedida pela empresa que se 

pretende incluir no polo passivo, com o compartilhamento de sua 

estrutura, da atividade educacional e a presença dos mesmo sócios, 

restando demonstrados os requisitos para a inclusão de terceira 

empresa no polo passivo da execução fiscal. 

III. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 

 

Voto: (...) No caso em tela, o conjunto probatório se mostra suficiente 

para reconhecer a sucessão empresarial, uma vez que há elementos 

que indicam que a empresa executada foi sucedida pela empresa que 

se pretende incluir no polo passivo, com o compartilhamento de sua 

estrutura, da atividade educacional e a presença dos mesmo sócios, 

restando demonstrados os requisitos para a inclusão de terceira 

empresa no polo passivo da execução fiscal . 

Destarte, resta demonstrada a existência de sucessão, ensejando a 

responsabilidade prevista no artigo 133, do CTN. 

 

 Processo nº: 5007600-35.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 11/12/2019 

 Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade de atividade no mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 05/12/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO: NÃO DEMONSTRADA. RECURSO 

PROVIDO. 

1. Para que seja reconhecida a sucessão tributária, não basta o 

exercício da mesma atividade econômica, no mesmo local. Faz-se 

necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial da empresa sucedida, o que 

implicaria serem ambas as sociedades constituídas ou administradas 

pelos mesmos sócios; ou ter a atual ocupante do imóvel absorvido os 

funcionários da executada; ou ainda haver identidade de exploração 

de marcas, títulos de estabelecimento ou sinais identificadores. 

Precedentes. 

2. No caso dos autos, o conjunto probatório não demonstra haver 

nenhuma relação entre a agravante e a executada, Levy Martinelli de 

Lima e Cia. Ltda., sendo distintos os administradores de uma e outra. 

3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. 
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Voto: (...) Para que seja reconhecida a sucessão tributária, portanto, 

não basta o exercício da mesma atividade econômica, no mesmo 

local. Faz-se necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, 

do fundo de comércio ou estabelecimento comercial da empresa 

sucedida, o que implicaria serem ambas as sociedades constituídas 

ou administradas pelos mesmos sócios; ou ter a atual ocupante do 

imóvel absorvido os funcionários da executada; ou ainda haver 

identidade de exploração de marcas, títulos de estabelecimento ou 

sinais identificadores. 

 

 Processo nº: 5004368-46.2017.4.03.6112 (Apelação) 

 Data de publicação: 10/12/2019 

 Relator: Desembargador Federal Antonio Carlos Cedenho 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

mesmo sócios. 

 Resultado: Grupo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 05/12/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, CTN. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO 

CARACTERIZADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. 

(...) 

VI - A responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do artigo 

133 do CTN, configura-se quando há a aquisição do fundo empresarial 

e continuação da exploração da mesma atividade pelo adquirente, que 

passa a ser responsável pelos tributos pendentes. 

VII - A devedora originária, PRUDENFRIGO PRUDENTE 

FRIGORÍFICO LTDA, iniciou suas atividades, em 1988, com os 

seguintes sócios: Mauro Martos (50% das quotas sociais), Alberto 

Capuci, Luiz Paulo Capuci, José Clarindo Capuci e Osmar Capuci 

(cada um com 12,5% das quotas sociais). Em 1992 foram admitidos 

na sociedade Luiz Carlos dos Santos e José Filaz, inicialmente com a 

participação societária de 1%, e em 1993, passaram a únicos 

proprietários da empresa, em decorrência da cessão das cotas dos 

sócios originários. Em razão da existência de evidências de simulação 

de negócio jurídico e de fraude contra credores, a alteração contratual 

foi impugnada judicialmente pela União por meio da ação revocatória 

nº 1200530-20.1996.4.03.6112, julgada procedente para decretar a 

indisponibilidade dos bens dos sócios; anular as alterações contratuais 

e a transferência do imóvel sede da Prudenfrigo; e desconsiderar a 

personalidade jurídica da empresa para reconhecer a 

responsabilidade solidária dos sócios pelos prejuízos causados à 

União. 
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VIII - Após a dissolução irregular da sociedade Prudenfrigo Prudente 

Frigorífico Ltda, no mesmo endereço passou a funcionar a empresa 

Frigomar Frigorífico Ltda, constituída por Edson Tadeu Santana 

(cunhado de Mauro Martos) e Sandro Santana Martos (filho de Mauro 

Martos, sócio majoritário da Prudenfrigo), ambas com semelhante 

ramo de atividade. 

IX - A identidade do local da empresa e do ramo de atividade, a 

confusão patrimonial e a relação familiar dos administradores das 

pessoas jurídicas demonstram, de forma contundente, a sucessão do 

estabelecimento comercial de Prudenfrigo Prudente Frigorífico Ltda. 

por Frigomar Frigorífico Ltda. (artigo 133 do CTN). 

X - Com a admissibilidade da citação da entidade sucessora, a 

posterior suspeita de dissolução irregular - ausência de funcionamento 

no domicílio contratual e inexistência de bens na nova sede informada 

- autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. 

XI - O controle familiar e a administração comum das duas sociedades 

fazem com que seja possível imputar a Sandro Santana Martos e 

Edson Tadeu Santana a dilapidação dos bens de Prudenfrigo 

Prudente Frigorífico Ltda. A despersonalização teria fundamento na 

confusão patrimonial e no desvio de finalidade. 

XII - Apelação não provida. 

 

 Processo nº: 5020677-77.2019.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 27/11/2019 

 Relator: Desembargador Federal Monica Autran Machado Nobre 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado.  

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 21/11/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS 

NÃO DEMONSTRADOS. ART. 133 DO CTN. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 

- Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN). 

- É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se 

podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante 

apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde outrora 

esteve a devedora original. 

- A coincidência entre o local e o ramo de atividades serve de indício 

do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para, isoladamente, 

caracterizar a sucessão de atividades a indicar responsabilidade 

subsidiária diante do Fisco. Precedentes. 
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- Ainda que a operação de transferência não seja formalizada em 

documentos próprios, é possível o reconhecimento da mesma desde 

que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório. Precedentes. 

- Na hipótese dos autos, não se fazem presentes fortes indícios da 

ocorrência de sucessão empresarial, nos termos do artigo 133 do 

Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada. 

- As únicas relações entre a Drogaria e Perfumaria Vila Rosa LTDA e 

a Drogaria Rachmoon Ltda-  M.E são o endereço do estabelecimento 

e a atividade desenvolvida. O acervo probatório colacionado aos autos 

não comprova que tenha existido entre ambos a transferência do 

fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, nem que foram 

absorvidos pela Drogaria e Perfumaria Vila Rosa os funcionários da 

executada, o estoque de mercadorias ou demais bens móveis usados 

no exercício das atividades comerciais. 

- Igualmente, não se observa qualquer relação entre os membros do 

quadro societário da executada (id 89309017 - fls. 16/17) e da possível 

sucessora (id 89309017 - fls. 31/32). 

- A localização e atividade das sociedades devem ser avaliadas 

juntamente com o restante dos elementos probatórios constantes dos 

autos. Tendo em vista que os administradores da agravante não 

possuem relação com os administradores da executada e que não há 

comprovação da ocorrência de negócio jurídico entre as sociedades 

para transferência de fundo de comércio, bens ou tecnologia, não é 

possível reconhecer, nos termos da jurisprudência supracitada, a 

sucessão empresarial. 

- Agravo de instrumento não provido. 

 

 Processo nº: 5006405-78.2019.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 11/10/2019 

 Relator: Desembargador Federal Fabio Prieto de Souza 

 Ativos discutidos: Assunção de dívidas trabalhista. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 07/10/2019 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

SUCESSÃO EMPRESARIAL – TRESPASSE – IGUALDADE DE 

SÓCIOS E ENDEREÇO – CONCORDÂNCIA ENTRE EXEQUENTE E 

EXECUTADA. 

1. A execução foi ajuizada contra THEVAL COMÉRCIO DE 

ROLAMENTOS LTDA. EPP. A executada requereu, em 06 de outubro 

de 2017, a inclusão da empresa Theval Produtos Industriais EIRELI – 

ME, no polo passivo. 

2. No caso concreto, há prova sobre a aquisição do fundo de comércio 

da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. EPP pela Theval 

Produtos Industriais EIRELI – ME. Da mesma forma, há identidade dos 



117 

sócios de uma com o empresário de outra e de endereço entre as 

empresas. 

3. O passivo trabalhista da THEVAL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS 

LTDA foi assumido pela Theval Produtos Industriais EIRELI – ME. 

4. Há prova de sucessão empresarial de fato, nos termos do artigo 

133, do Código Tributário Nacional. 

5. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 0034791-58.2014.4.03.9999 (Apelação) 

 Data de publicação: 09/10/2019 

 Relator: Desembargador Federal Antonio Cedenho 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 02/10/2019 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AQUISIÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO EMPRESÁRIAL. RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA. ART. 133 DO CTN. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL 

PROVIDAS. 

1. A questão posta nos autos diz respeito à existência de sucessão 

empresarial entre a executada Disvesa Distribuidora de Veículos 

Santo Antônio Ltda. e a embargante Ápia Comércio de Veículos Ltda. 

2. A responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do art. 133 

do Código Tributário Nacional, configura-se quando há a aquisição do 

fundo empresarial e continuação da exploração da mesma atividade 

pelo adquirente, que passa a ser responsável pelos tributos 

pendentes. 

3. A sucessão tributária é caracterizada objetivamente, isto é, 

independe da vontade das partes. 

4. O documento acostado às fls. 158/165 (instrumento particular de 

venda e compra de ativos, cessão de direitos, assunção de dívidas e 

outras avenças), celebrado entre Disvesa Distribuidora de Veículos 

Santo Antônio Ltda (promitente vendedora) e Ápia Comércio de 

Veículos Ltda e Discasa Distribuidora São Carlense de Automóveis 

Ltda (promitentes compradoras) demonstram com suficiência a 

aquisição de estabelecimento comercial. 

5. Não se trata de mera venda de bens esparsos, mas sim de 

sucessão entre empresas, na medida em que são assumidos, ainda 

que parcialmente, haveres e deveres, passivos e ativos, além do fundo 

de comércio, mantendo-se a mesma exploração comercial. 

Indubitável, portanto, a subsunção do caso à hipótese prevista no art. 

133 do Código Tributário Nacional. 

6. É certo que adquirente e alienante exploram o mesmo ramo de 

atividade empresarial, qual seja, o comércio de produtos da marca 

Volkswagen. Contudo, diferentemente do que entendeu o Juiz 
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sentenciante, a prática de idêntico objeto social é elemento que 

corrobora a sucessão empresarial, e não o contrário. 

7. Ao promover a expansão de suas atividades para atuar na cidade 

de Leme/SP, adquirindo concessionária Volkswagen da alienante 

Disvesa Distribuidora de Veículos Santo Antônio Ltda, houve 

continuidade da exploração da atividade empresarial por esta 

desenvolvida. 

8. Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios, uma vez já incluído no 

débito consolidado, o encargo de 20% previsto no Decreto Lei nº 

1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária. 

9. Apelação e remessa oficial providas, para determinar o 

prosseguimento da execução fiscal em relação à embargante. 

 

 Processo nº: 0031552-75.2016.4.03.9999 (Apelação) 

 Data de publicação: 11/09/2019 

 Relator: Desembargador Federal Antonio Cedenho 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

manutenção do maquinário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 04/09/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, CTN. PRESENÇA DE 

INDÍCIOS PARA FINS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. 

APELAÇÃO PROVIDA. 

I - Remessa oficial tida por interposta, nos termos do artigo 475 do 

Código de Processo Civil de 1973, vigente à data da prolação da 

sentença. 

II - O Magistrado, a quem cabe a condução do processo e a livre 

apreciação da prova, pode julgar antecipadamente a causa, 

dispensando a produção de prova, quando a questão for unicamente 

de direito e o conjunto probatório constante dos autos for suficiente ao 

exame do pedido, como ocorre na espécie. Preliminar de cerceamento 

de defesa rejeitada. 

III - A responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do artigo 

133 do CTN, configura-se quando há a aquisição do fundo empresarial 

e continuação da exploração da mesma atividade pelo adquirente, que 

passa a ser responsável pelos tributos pendentes. 

IV - A aquisição que amplia a sujeição passiva tributária não se 

restringe à compra e venda ou doação. Abrange, da mesma forma, os 

contratos que, não obstante a nomenclatura - arrendamento -, 

produzem efeitos materiais equivalentes à alienação. 

V - O vínculo de parentesco entre o adquirente e o alienante, que se 

projeta também às participações no capital de sociedades, representa 
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geralmente um indício de simulação do negócio jurídico. O CTN 

pondera esse detalhe, quando regulamenta as implicações 

sucessórias do trespasse de unidade produtiva isolada na falência e 

na recuperação judicial (artigo 133, §2°). 

VI - O parque industrial de Destilaria Dalva Ltda. foi alienado em duas 

ocasiões: remição de bens por Mariza dos Reis Vassimon Marques e 

compra do maquinário por Absolut Participações S/A, em operação do 

credor fiduciário (Banco do Brasil S/A). Ambos os negócios jurídicos 

compreenderam a totalidade do fundo de comércio. Os instrumentos 

contratuais descrevem a sede, as filiais, as benfeitorias e os 

equipamentos industriais. 

VII - Mariza dos Reis Vassimon Marques e Absolut Participações S/A 

decidiram, então, ceder o uso dos bens a Usina Alvorada do Oeste 

Ltda. A primeira o fez por comodato e a segunda por meios informais. 

Embora a cessão de uso não equivalha à aquisição e tenha sido 

antecedida de alienações distintas, os vínculos familiares entre os 

cedentes e os sócios da entidade cessionária indicam que a 

negociação foi planejada desde o início para transferir o 

estabelecimento comercial de Destilaria Dalva S/A. 

VIII - O oficial de justiça constatou que Usina Alvorada do Oeste Ltda. 

ocupa a matriz da devedora e exerce a mesma atividade econômica, 

com o emprego do maquinário remido e dos equipamentos industriais 

que eram de propriedade resolúvel do Banco do Brasil S/A. 

IX - Mariza dos Reis Vassimon Marques desembolsou R$ 

1.501.000,00 (um milhão e quinhentos e um mil reais) para remir a 

maior fatia do complexo empresarial do devedor. Logo depois, 

emprestou o conjunto patrimonial à Usina Alvorada do Oeste Ltda., 

com cujo sócio majoritário é casada - José Osvaldo Marques Junior. 

X - Absolut Participações S/A, que adquiriu os equipamentos 

industriais alienados em garantia ao Banco do Brasil S/A e os cedeu 

informalmente à Usina Alvorada do Oeste Ltda., apresenta como 

acionista controlador José Osvaldo Marques, genitor de José Osvaldo 

Marques Junior. 

XI - O exercício da mesma empresa, a identidade da sede e das filiais, 

o recebimento em bloco dos itens do fundo de comércio de Destilaria 

Dalva Ltda. e a participação nos negócios anteriores de parentes de 

um dos seus sócios tornam Usina Alvorada do Oeste Ltda. 

responsável tributária por sucessão. 

XII - Embora a empresa embargante não tenha participado do 

processo administrativo fiscal, porque sequer existia à época, é certo 

que a prova nele produzida foi submetida à apreciação e impugnação 

pela empresa sucedida, tratando-se, portanto, de prova obtida com 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

XIII - A pretensão de recebimento dos créditos tributários não 

prescreveu, eis que a constituição do crédito tributário mais antigo 

ocorreu em 15/05/2005 (vide espelho das DCTF's às fls. 756/778), e a 

execução fiscal foi ajuizada em 10/05/2005, portanto, dentro do prazo 

prescricional quinquenal. 
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XIV - A restrição da responsabilidade tributária ao valor da alienação 

dos bens não procede, seja porque usina alvorada do Oeste Ltda. 

recebeu a integralidade do estabelecimento comercial, com a 

incorporação de todo o passivo fiscal, seja porque os impostos 

exigidos não possuem natureza real. A limitação somente se aplica 

aos tributos que tenham por fato gerador a propriedade, o domínio útil 

e a posse de bem imóvel ou móvel isolado (artigos 130 e 131 do CTN), 

o que exclui a tributação dos lucros da sociedade. 

XV - A incidência de multa de 20% não fere os princípios 

constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. 

XVI - A sucessão tributária contempla também as sanções 

pecuniárias. A pessoa natural ou jurídica que adquire o 

estabelecimento comercial do devedor se apropria da própria garantia 

de satisfação dos créditos; a marginalização da multa traria um 

enriquecimento sem causa ao sucessor. 

XVII - Apelação e remessa oficial, tida por interposta, providas para 

reconhecer a legitimidade passiva de Usina Alvorada do Oeste Ltda.; 

e, com fundamento no artigo 515, §3º, do CPC/73, embargos à 

execução fiscal improcedentes. 

 

 Processo nº: 5025091-55.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 04/09/2019 

 Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

manutenção do quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto:  

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. EXPLORAÇÃO CONTINUADA DA MESMA 

ATIVIDADE. IDENTIDADE DE QUADRO SOCIETÁRIO. RECURSO 

PROVIDO. 

1.  Para que seja reconhecida a sucessão tributária, não basta o 

exercício da mesma atividade econômica, no mesmo local. Faz-se 

necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial da empresa sucedida, o que 

implicaria serem ambas as sociedades constituídas ou administradas 

pelos mesmos sócios; ou ter a atual ocupante do imóvel absorvido os 

funcionários da executada; ou ainda haver identidade de exploração 

de marcas, títulos de estabelecimento ou sinais identificadores. 

Precedentes. 

2. No caso dos autos, o conjunto probatório contém fortes indícios de 

que a Ortiz Correias e Borrachas EIRELI - EPP funciona no mesmo 

endereço, exerce o mesmo ramo de atividade e exibe o mesmo quadro 
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societário da empresa AGL Indústria de Correias EIRELI – EPP, 

executada. 

3. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 5023178-38.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 28/08/2019 

 Relator: Desembargador Federal Marli Marques Ferreira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo objeto social, 

mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 22/08/2019 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

1. A inclusão de empresa no polo passivo da execução fiscal na 

qualidade de sucessora tributária da executada está disciplinada no 

art. 133 do Código Tributário Nacional. 

2. Existência de fortes indícios de sucessão a ensejar a inclusão da 

empresa indicada no polo passivo da lide 

3. Agravo de instrumento provido. 

 

Voto: (...) Em cumprimento ao mandado de penhora sobre o 

faturamento, o Sr. Oficial atestou na detalhada certidão de fls. 431 que 

a empresa executada não foi localizada, e no local de anterior 

funcionamento da empresa executada encontra-se em atividade a 

empresa Ícone Fábrica de Pães, CNPJ: 08.305.066/0001-00. 

Certificou ainda o meirinho que a empresa Ícone Fábrica de Pães 

exerce o mesmo ramo de atividade da executada. 

Diante disso, restou constatado pelo Sr. Oficial que a empresa Ícone 

Fábrica de Pães utiliza-se do ponto comercial da executada. 

Dos documentos de fls. 452/455 observa-se que o objeto social de 

ambas a empresas é idêntico. 

Está-se diante, portanto, de responsabilidade tributária por sucessão 

empresarial. 

(...) In casu, há indício da ocorrência de sucessão empresarial. De 

acordo com a certidão do oficial de justiça (id 6500138 - Pág. 17), a 

pessoa jurídica Ícone Fábrica de Pães Ltda. instalou-se no local onde 

funcionava a sociedade executada e lá exerce a mesma atividade 

econômica. 

Nesse contexto, vislumbro a existência de indícios de sucessão a 

ensejar a inclusão de Ícone Fábrica de Pães Ltda. no polo passivo da 

lide. 

 

 Processo nº: 0021269-17.2016.4.03.0000 (Embargos de Declaração em Agravo de 
Instrumento) 

 Data de publicação: 15/08/2019 
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 Relator: Desembargador Federal Valdeci dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 06/08/2019 

 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

ESTABELECIMENTO E RAMO DE ATUAÇÃO. GRUPO 

ECONÔMICO. NECESSIDADE DE VÍNCULO DE CONTROLE OU 

COLIGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO SANADA. 

RECURSO PROVIDO. 

I. Inicialmente, assevero que o artigo 1.022 do CPC admite embargos 

de declaração quando na sentença ou no acórdão houver obscuridade 

ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se 

o juiz ou tribunal. 

II. No caso em análise, observa-se a omissão no julgado a justificar os 

presentes embargos de declaração, motivo pelo qual, serão 

devidamente apreciados. 

III. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de 

redimensionamento do polo passivo da execução fiscal. Ocorre 

quando a pessoa jurídica criada resultar de "fusão, transformação ou 

incorporação de outra ou em outra", ficando "responsável pelos 

tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito 

privado fusionadas, transformadas ou incorporadas", na forma do art. 

132 do CTN. Ou na hipótese de "pessoa natural ou jurídica de direito 

privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 

respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma 

ou nome individual", a teor do art. 133 daquele mesmo diploma. Para 

a aplicação do instituto, deve ser demonstrada pelo credor a 

configuração de tais requisitos e, com base nos documentos juntados 

aos autos verifica-se que não estão presentes tais requisitos, uma vez 

que os documentos acostados aos autos não são suficientes para tal. 

IV. No caso, as únicas ligações existentes são o endereço do 

estabelecimento e o fato de atuarem no ramo da metalurgia, o que não 

se presta, por si só, para fins de reconhecimento de sucessão 

empresarial. 

V. Ademais, no que concerne à formação de grupo econômico, 

saliento que é necessária que as sociedades mantenham vínculos de 

controle ou coligação, que podem ser transparentes ou obscuros. 

VI. No primeiro caso, basta a análise do capital social para verificar as 

participações. Já, no segundo, a identificação da relação demanda 

uma atividade complexa, que envolve a descoberta das pessoas 

físicas que se valem da estrutura institucional para conduzir a 

empresa. 

VII. Com efeito, a INBRASC - Indústria Brasileira de Componentes 

Ltda. não participa do capital de Metalsix Comércio e Indústria de 
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Conexões Ltda., Metal Cabo Indústria e Comércio Ltda. e USH 

Usinagem de Sistemas Hidráulicos Ltda., e nem as pessoas jurídicas 

detêm cotas emitidas por ela. Também não restou comprovado que 

Décio Rabelo de Castro Filho e Hugo de Castro - controladores das 

três sociedades - a dominem. 

VIII. Ainda, o exercício de atividade no mesmo endereço - Rua 

Maranhão, n° 1716, Bairro Capotuna, Município de Jaguariúna/SP - e 

a contratação de mão-de-obra similar fazem parte do processo 

econômico, uma vez que o local que já foi sede de uma empresa 

manterá certamente o potencial industrial e servirá a outros agentes 

econômicos. Assim como, os empregados demitidos por empregador 

em crise serão reposicionados na região, prestando serviços a novos 

interessados, especialmente quando o Município abriga segmentos 

específicos da economia. 

IX. A sucessão do fundo de comércio pressupõe que os bens 

organizados estrategicamente pelo empresário - imóvel, 

equipamentos, tecnologia, mercadorias - sejam transferidos em bloco 

a terceiro, que, ao assumir a própria garantia dos credores do 

alienante, passa a responder pelos débitos (artigo 133 do CTN). 

Todavia, a instalação num lugar vazio ou o aproveitamento de mão-

de-obra disponível não possuem essa abrangência. 

X. Embargos de declaração providos. 

 

 Processo nº: 0003517-32.2016.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 
 Data de publicação: 22/07/2019 

 Relator: Desembargadora Federal Mônica Nobre 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 27/06/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS 

NÃO DEMONSTRADOS. ART. 133 DO CTN. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO QUINQUÊNIO 

POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO 

PROVIDO. 

- O Código de Processo Civil de 1973 é o diploma processual aplicável 

ao deslinde da controvérsia, pois a decisão foi prolatada na vigência 

do código revogado. 

- Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN). 
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- É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se 

podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante 

apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde outrora 

esteve a devedora original. 

- A coincidência entre o local e o ramo de atividades serve de indício 

do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para, isoladamente, 

caracterizar a sucessão de atividades a indicar responsabilidade 

subsidiária diante do Fisco. Precedentes. 

- Ainda que a operação de transferência não seja formalizada em 

documentos próprios, é possível o reconhecimento da mesma desde 

que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório. Precedentes. 

- Na hipótese dos autos, não se fazem presentes fortes indícios da 

ocorrência de sucessão empresarial, nos termos do artigo 133 do 

Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada. 

- As únicas relações entre o Auto Posto New Face Ltda. e o River 

Show Auto Posto Ltda. são o endereço do estabelecimento e a 

atividade desenvolvida. O acervo probatório colacionado aos autos 

não comprova que tenha existido entre ambos a transferência do 

fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, nem que foram 

absorvidos pelo River Show Auto Posto Ltda. os funcionários da 

executada, o estoque de mercadorias ou demais bens móveis usados 

no exercício das atividades comerciais. 

- Igualmente, não se observa qualquer relação entre os membros do 

quadro societário da executada (fls. 217/220) e da agravante (fls. 

221/223). 

- A localização e atividade das sociedades devem ser avaliadas 

juntamente com o restante dos elementos probatórios constantes dos 

autos. Tendo em vista que os administradores da agravante não 

possuem relação com os administradores da executada e que não há 

comprovação da ocorrência de negócio jurídico entre as sociedades 

para transferência de fundo de comércio, bens ou tecnologia, não é 

possível reconhecer, nos termos da jurisprudência supracitada, a 

sucessão empresarial. 

- No tocante a alegada prescrição, não obstante o ajuizamento da ação 

dentro do prazo prescricional, considerando a ausência de citação 

válida da RIVER SHOW AUTO POSTO LTDA no quinquênio 

subsequente ao ajuizamento da ação, cabível a decretação da 

prescrição do crédito tributário, vez que para ações que tiveram o 

despacho de citação exarado após a vigência da lei complementar n. 

118/05 (como no caso) o prazo prescricional foi interrompido pelo 

referido despacho (04.08.2005 - fls. 108). (...) 

 

 Processo nº: 5002022-28.2017.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 17/07/2019 

 Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 
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 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 10/07/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL: INOCORRÊNCIA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. Para que seja reconhecida a sucessão tributária, portanto, não 

basta o exercício da mesma atividade econômica, no mesmo local. 

Faz-se necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do 

fundo de comércio ou estabelecimento comercial da empresa 

sucedida, o que implicaria serem ambas as sociedades constituídas 

ou administradas pelos mesmos sócios; ou ter a atual ocupante do 

imóvel absorvido os funcionários da executada; ou ainda haver 

identidade de exploração de marcas, títulos de estabelecimento ou 

sinais identificadores. Precedentes. 

2. No caso dos autos, o conjunto probatório não demonstra haver 

nenhuma relação entre W.P. Restaurante e Comércio de Alimentos 

EPP e a executada, Baby Beef Penha Grill Ltda. – ME, sendo distintos 

os administradores de uma e outra. 

3. Agravo de instrumento não provido. 

 

 Processo nº: 5026466-91.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 01/07/2019 

 Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

manutenção do quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto:  

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. EXPLORAÇÃO CONTINUADA DA MESMA 

ATIVIDADE. IDENTIDADE DE QUADRO SOCIETÁRIO. RECURSO 

PROVIDO. 

1.  Para que seja reconhecida a sucessão tributária, não basta o 

exercício da mesma atividade econômica, no mesmo local. Faz-se 

necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial da empresa sucedida, o que 

implicaria serem ambas as sociedades constituídas ou administradas 

pelos mesmos sócios; ou ter a atual ocupante do imóvel absorvido os 

funcionários da executada; ou ainda haver identidade de exploração 

de marcas, títulos de estabelecimento ou sinais identificadores. 

Precedentes. 
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2. No caso dos autos, o conjunto probatório contém fortes indícios de 

que a Ortiz Correias e Borrachas EIRELI - EPP funciona no mesmo 

endereço, exerce o mesmo ramo de atividade e exibe o mesmo quadro 

societário da empresa AGL Indústria de Correias EIRELI – EPP, 

executada. 

3. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 0023050-92.2016.4.03.6105 (Apelação) 
 Data de publicação: 27/06/2019 

 Relator: Desembargador Federal Antonio Cedenho 

 Ativos discutidos: Assunção de dívidas, continuidade da mesma atividade econômica 

e utilização dos mesmos maquinários. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 19/06/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, CTN. PRESENÇA DE 

INDÍCIOS PARA FINS DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 

1 - A responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do artigo 

133 do CTN, configura-se quando há a aquisição do fundo empresarial 

e continuação da exploração da mesma atividade pelo adquirente, que 

passa a ser responsável pelos tributos pendentes. 

2 - A sucessão tributária é caracterizada objetivamente, 

independentemente da vontade das partes e mesmo que a vontade 

destas não tenha sido que se configurasse sucessão tributária na 

espécie. 

3 - A empresa Flanel Indústria Mecânica Ltda (sócia da empresa 

Flacamp, ora executada) realizou acordo judicial perante a 5ª Vara do 

Trabalho de Campinas para resolver as reclamações trabalhistas 

envolvendo a sociedade Belmeq Engenharia Indústria e Comércio 

Ltda e seus funcionários e, em contrapartida, adquiriu da empresa 

reclamada imóveis, estabelecimento industrial e deu seguimento à 

exploração comercial. 

4 - Após a celebração do acordo, a sociedade Flacamp Indústria 

Mecânica e Serviços Ltda foi constituída pela Flanel (sócia majoritária) 

e por Carlos Roberto Seiscentos (sócio da Flanel), justamente para 

ocupar o parque fabril da devedora originária, utilizando-se de seu 

fundo de comércio e dos seus funcionários, continuando a explorar a 

atividade da sucedida, de fabricação de maquinário de metal. 

5 - Embora as aquisições tenham se dado por meio de acordo judicial, 

não caracteriza a hipótese de exceção de reconhecimento de 

sucessão descrita no parágrafo 1º do artigo 133 do CTN, na medida 

em que a avença não foi realizado no âmbito de processos de falência 

ou de recuperação judicial. 

6 - Apelação não provida. 
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 Processo nº: 5031127-16.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 25/06/2019 

 Relator: Desembargadora Federal Marli Marques Ferreira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 17/06/2019 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

1. A inclusão de empresa no polo passivo da execução fiscal na 

qualidade de sucessora tributária da executada está disciplinada no 

art. 133 do Código Tributário Nacional. 

2. Existência de fortes indícios de sucessão a ensejar a inclusão da 

empresa indicada no polo passivo da lide 

3. Agravo de instrumento provido. 

 

Voto: (...) Desse modo, percebe-se que apesar da constituição de 

nova pessoa jurídica, esta manteve o objeto social dando continuidade 

à exploração da mesma atividade econômica, estabelecida no mesmo 

endereço, não havendo intervalo razoável entre o encerramento da 

antecessora e a constituição da empresa atual, o que caracteriza a 

contiguidade do empreendimento possibilitando dessa forma a 

decretação da sucessão empresarial tributária. 

 

 Processo nº: 5014801-78.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 13/06/2019 

 Relator: Desembargador Federal Luis Antonio Johonson Di Salvo 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

marca. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 10/06/2019 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

INCLUSÃO DE EMPRESA ESTABELECIDA NO MESMO 

ENDEREÇO E COM ATIVIDADE EMPRESARIAL IDÊNTICA. 

SUCESSÃO TRIBUTÁRIA VERIFICADA. ARTIGO 133 DO CTN. 

AGRAVO PROVIDO. 

1. Certidão do sr. Oficial de Justiça dá conta que em diligência de 

citação no endereço da empresa executada N M R - SERVICOS E 

COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - ME foi constatado que o local 

abriga empresa diversa da devedora, de nome ANR SERVICOS E 

COMERCIO DE BORRACHAS LTDA – ME. 
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2. É fato incontroverso, portanto, que a empresa ANR se estabeleceu 

no mesmo endereço da empresa executada NMR. E, ainda, que não 

consta da ficha cadastral da JUCESP qualquer registro de alteração 

de endereço ou distrato social relativo à empresa NMR. 

3. Assim, assiste razão à agravante ao arguir a identidade de objeto 

social, endereço das sedes e nome fantasia praticamente idêntico, 

uma vez que a empresa sucessora ter quase o mesmo nome, com 

alteração apenas de uma letra.  

4. Salta aos olhos, sem nenhuma dúvida plausível, que configurada 

está a sucessão tributária a teor do artigo 133 do Código Tributário 

Nacional. 

5. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 5024698-33.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 12/06/2019 

 Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 07/06/2019 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. EXPLORAÇÃO CONTINUADA DA MESMA 

ATIVIDADE. IDENTIDADE DE QUADRO SOCIETÁRIO. RECURSO 

PROVIDO. 

1.  Para que seja reconhecida a sucessão tributária, não basta o 

exercício da mesma atividade econômica, no mesmo local. Faz-se 

necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial da empresa sucedida, o que 

implicaria serem ambas as sociedades constituídas ou administradas 

pelos mesmos sócios; ou ter a atual ocupante do imóvel absorvido os 

funcionários da executada; ou ainda haver identidade de exploração 

de marcas, títulos de estabelecimento ou sinais identificadores. 

Precedentes. 

2. No caso dos autos, o conjunto probatório contém fortes indícios de 

que a INBRASC - Indústria Brasileira de Componentes Ltda. funciona 

no mesmo endereço, exerce o mesmo ramo de atividade e exibe o 

mesmo quadro societário da empresa USH – Usinagem de Sistemas 

Hidráulicos, integrante do denominado “Grupo Metal”. 

3. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 5001994-60.2017.4.03.6111 (Apelação) 

 Data de publicação: 12/06/2019 

 Relator: Desembargador Federal Luiz Paulo Cotrim Guimaraes 
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 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

manutenção de funcionários. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 06/06/2019 

 

Ementa: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVEL – EXECUTIVO 

FISCAL - SUCESSÃO DE EMPRESAS – CARACTERIZADA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR SUCESSÃO – 

COMPROVADA  

I – A sucessão de empresas somente resta caracterizada, se houve 

aquisição de fundo de comércio e a empresa sucessora continuar 

explorando o mesmo objeto da empresa sucedida sob a mesma firma 

ou razão social. 

II – A pretensão da recorrente encontra amparo na 

legislação correlatada, pois há nos autos documento probatório 

de que a sucessora adquiriu o fundo de comércio da empresa 

executada e continuou explorando o mesmo serviço.    

III – Para que a sucessão empresarial seja caracterizada, tem de 

haver prova inequívoca de que a empresa sucessora adquiriu, de fato, 

fundo de comércio continuou na mesma atividade comercial. 

V - Reexame necessário e apelo providos.  

 

Voto: (...) No caso,  resta demonstrado que, com o aval  da 

Agência  Nacional  de Transporte Terrestre às fls. 412/424 dos 

autos,   as linhas e  serviços de transportes  outorgados a Silva Tur 

Transporte e Turismo S/A  foram transferidos a Guerino 

Seiscento  Transporte Ltda, mediante contrato de transferência de 

serviço e de permissão  de linhas,  nos termos da Resolução 

3.900/2012, as quais passaram  a ser operada pela embargante, em 

nítida aquisição de fundo de comércio. 

Além disso,  a documentação anexada aos autos  demonstra que a 

embargante, ora apelada,   comprometeu-se a absorver toda mão-de-

obra,  quadro ativo de motorista e agentes prestadores de 

serviços  existentes, à época, na Silva Tur, atinentes às linhas 

cedidas,   o que ratifica a assertiva de aquisição de fundo de comércio. 

(...) 

Diante do exposto, dou   provimento ao reexame necessário e ao 

recurso de apelação, para reconhecer que Guerino Seiscento 

Transportes Ltda adquiriu fundo de comércio de Silva Tur Transportes 

e Comércio S/A, nos termos da fundamentação supra, invertendo o 

ônus de sucumbência. 

 

 Processo nº: 5028530-74.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 11/06/2019 

 Relator: Juiz Federal Convocado Jose Francisco da Silva Neto 
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 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 06/06/2019 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 

- Sem novos argumentos postos no agravo interposto, na forma do art. 

1.021, do CPC, que traz questões relativas ao mérito do agravo de 

instrumento, tendo ocorrido a devida instrução, Agravo Interno 

prejudicado. 

-  A sucessão do fundo de comércio pressupõe que os bens 

organizados estrategicamente pelo empresário - imóvel, 

equipamentos, tecnologia, mercadorias - sejam transferidos em bloco 

a terceiro, que, ao assumir a própria garantia dos credores do 

alienante, passa a responder pelos débitos (artigo 133 do CTN). Dito 

isso, se amolda o caso à norma estatuída pelo art. 133, do CTN, uma 

vez que, segundo documentos colacionados às fls. 249/257, há a 

comprovação de aquisição do fundo de comércio que permite concluir 

a responsabilidade (integral) da sucessora, consoante hipótese de seu 

inciso I. 

- In casu, nos termos de certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça 

(fls. 55), foi constatado que a devedora principal Karacá Indústria e 

Comércio de Produtos Alimentícios LTDA está inativa e que a 

empresa Loreni Terezinha Gollo Tolotti & Cia Ltda utiliza o local para 

depósito.  De acordo com o contrato social das empresas, estas 

possuem o mesmo ramo de atividade; em ambas, a sócia 

administradora em comum é LORENI TEREZINHA TOLOTTI, a 

empresa devedora (sucedida) já foi sócia da empresa sucessora e 

esta desenvolve suas atividades no endereço da empresa devedora. 

- A responsabilidade tributária derivada de sucessão empresarial não 

necessita, necessariamente, ser formalizada, sendo que os elementos 

constantes dos autos autorizam o redirecionamento da execução, 

tendo sido comprovada a aquisição do fundo de comércio. 

- Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. 

 

 Processo nº: 5016128-58.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 03/06/2019 

 Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 28/05/2019 
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Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DA ATIVIDADE 

EMPRESARIAL. EXPLORAÇÃO CONTINUADA DA MESMA 

ATIVIDADE PELO MESMO GRUPO FAMILIAR DA SOCIEDADE 

EXECUTADA. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO 

CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 

1.  Para que seja reconhecida a sucessão tributária, não basta o 

exercício da mesma atividade econômica, no mesmo local. Faz-se 

necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial da empresa sucedida, o que 

implicaria serem ambas as sociedades constituídas ou administradas 

pelos mesmos sócios; ou ter a atual ocupante do imóvel absorvido os 

funcionários da executada; ou ainda haver identidade de exploração 

de marcas, títulos de estabelecimento ou sinais identificadores. 

Precedentes. 

2. No caso dos autos, o conjunto probatório contém fortes indícios de 

que a sociedade denominada Martani Equipamentos Ltda. EPP deu 

seguimento à exploração da mesma atividade da executada, sendo 

administrada pelo mesmo grupo familiar, podendo-se concluir pela 

aquisição de fundo de comércio. 

3. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 5013860-31.2018.4.03.0000 

 Data de publicação: 29/05/2019 

 Relator: Desembargador Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 23/05/2019 

 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARTIGOS 132 E 133 DO CTN. 

1. O entendimento dessa Corte é no sentido de que, para que seja 

adotada a medida excepcional de responsabilização por sucessão 

prevista nos arts. 132 e 133 do Código Tributário Nacional, cabe ao 

exequente demonstrar a efetiva ocorrência da transferência do fundo 

de comércio, não se admitindo a presunção da responsabilidade 

diante de indícios frágeis. 

2. Trata-se de medida excepcional, cujo deferimento requer, 

forçosamente, a análise fática, caso a caso, de todo conjunto 

probatório juntado aos autos. Em que pesem os argumentos trazidos 

pelo juízo de origem, entendo que os documentos juntados aos autos, 

em conjunto, constituem prova suficiente para se ver reconhecida a 

ocorrência da sucessão empresarial de fato. 
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3. A empresa executada EVERTON SANTOS DROG ME tem como 

sócio EVERTON DOS SANTOS e explora o ramo farmacêutico, com 

sede social na Rua Fenícia, nº 457, Bairro Parque Novo Oratório, 

Santo André/SP. E, de acordo com os termos de visita e fiscalização 

e fichas cadastrais da JUCESP, a executada foi sucedida no mesmo 

endereço pela empresa DROGARIA E PERFUMARIA FENÍCIA LTDA 

ME, de propriedade de JOSEFA MARIA DOS SANTOS, mãe do 

executado EVERTON DOS SANTOS, segundo a certidão do oficial de 

justiça. 

4. A empresa J. P. de CAMPOS, para a qual pretende o agravante o 

reconhecimento da sucessão empresarial, foi constituída em 

14/03/2014, com exploração do ramo farmacêutico e funcionamento 

no mesmo endereço, tendo como sócia JACQUELINE POLLETI DE 

CAMPOS, profissional farmacêutica que era a responsável técnica da 

DROGARIA E PERFUMARIA FENÍCIA LTDA ME, de propriedade da 

mãe do executado. 

5. De todo relatado, entendo que o envolvimento de pessoas do 

mesmo grupo familiar e identidade de responsável técnico 

farmacêutico, com atuação no mesmo ramo de atividade da empresa 

executada e no mesmo endereço social, configura indício suficiente 

para caracterizar uma sucessão empresarial de fato a justificar, nesse 

momento, a responsabilização por sucessão de J. P. de CAMPOS 

pelos débitos da executada EVERTON SANTOS DROG ME. 

6. Compartilho do entendimento de que, nessas situações, “as 

garantias da ampla defesa e do contraditório não sofrem qualquer 

sacrifício. Segundo o devido processo legal aplicável à cobrança 

judicial de Dívida Ativa, elas são simplesmente postergadas, tornando-

se possíveis após a citação para pagamento, através de exceção de 

executividade ou embargos do devedor.” (AI 0000952-

61.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, j. 

06/12/2017). 

7.  Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 0001094-28.2014.4.03.6125 (Apelação) 

 Data de publicação: 17/05/2019 

 Relator: Desembargador Federal Wilson Zauhy 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 07/05/2019 

 

Ementa: CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

ARTIGO 133, DO CTN. NÃO COMPROVADA. APELO PROVIDO. 

1. A despeito da identidade de atividades entre a empresa executada 

e aquela que se estabeleceu no mesmo endereço, não se pode 

presumir a sucessão de atividade comercial, na dicção do artigo 133, 
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do CTN, na medida em que para a caracterização da responsabilidade 

prevista no referido dispositivo faz-se necessária a comprovação de 

aquisição do fundo de comércio e continuação da exploração da 

mesma atividade pelo adquirente. 

2. A responsabilização tributária pela existência de sucessão 

empresarial de fato depende de prova contundente de sua ocorrência, 

não bastando que a empresa alegada "sucessora" esteja exercendo 

no local onde antes funcionava a empresa executada atividade do 

mesmo ramo desta. 

3. Não obstante a dissolução irregular da empresa executada, tal fato, 

por si só não demonstra a ocorrência da sucessão, na medida em que 

não há identidade de sócios das duas empresas, ainda que sejam da 

mesma família, como se constata do contrato social de fls. 85/90 e 

ficha de breve relato de fls. 64/67. 

4. A certidão que atesta o encerramento das atividades da executada 

não menciona que a embargante ostenta na frente de seu 

estabelecimento o nome fantasia utilizado pela sociedade devedora, 

conforme asseverado em sentença. 

7. Acerca da utilização do mesmo logradouro, verifica-se que a 

empresa Embargante iniciou suas atividades em 16/05/2006, com 

domicílio perante a Av. Domingos Garci, n.º 2160, Ourinhos/SP, e 

somente decorrido um ano, isto é, em 02/05/2007 é que transferiu seu 

domicílio para a Rodovia Raposo Tavares, s/n,  Vila Califórnia, 

Ourinhos, SP, conforme consta na ficha de breve relato emitida pela 

Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

8. O fato de a embargante exercer a mesma atividade empresarial que 

a supostamente sucedida, no mesmo endereço em que funcionava 

esta, não basta para comprovar que houve sucessão. 

9. A União não se desincumbiu de comprovar, por exemplo, que a 

Embargante tenha incorporado o patrimônio, os equipamentos ou até 

mesmo eventuais empregados da empresa executada. 

10. Precedentes desta Corte. 

11. Afastada a responsabilidade solidária da Embargante pelos 

débitos da executada, ante a inocorrência da sucessão empresarial, 

resta prejudicada a análise dos demais argumentos expostos nas 

razões de apelação. 

12. Inversão da sucumbência a favor da Embargante. 

13. Apelo a que se dá provimento. 

  

 Processo nº: 0037241-08.2008.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 17/05/2019 

 Relator: Desembargador Federal Marcelo Saraiva 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 25/04/2019 
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Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, DO CTN. NÃO 

CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

RECURSO IMPROVIDO. 

1. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de 

redimensionamento do polo passivo da execução fiscal. Ocorre 

quando a pessoa jurídica criada resultar de "fusão, transformação ou 

incorporação de outra ou em outra", ficando "responsável pelos 

tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito 

privado fusionadas, transformadas ou incorporadas", na forma do art. 

132 do CTN. Ou na hipótese de "pessoa natural ou jurídica de direito 

privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 

respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma 

ou nome individual", a teor do art. 133 daquele mesmo diploma. Para 

a aplicação do instituto, deve ser demonstrada pelo credor a 

configuração de tais requisitos e, com base nos documentos juntados 

aos autos verifica-se que não estão presentes tais requisitos, uma vez 

que os documentos acostados aos autos não são suficientes para tal. 

2. O fato da Usina Alvorada estar instalada no imóvel onde funcionava 

a Destilaria Dalva, utilizando-se dos mesmos bens móveis e atuando 

em idêntico ramo de negócio, não faz presumir que tenha ocorrido 

fusão, incorporação, transformação nem a aquisição do fundo de 

comércio, ante a ausência de documentos que comprovem essa 

alegação da União. 

3. Da mesma forma, o simples fato de haver parentesco entre os 

sócios de uma e da outra empresa não comprova que tenha havido 

sucessão. 

4. Conforme as fichas cadastrais da JUCESP de ambas as empresas 

(fls. 248/253 e 271/272), as atividades desempenhadas são distintas. 

O objeto social da empresa Destilaria Dalva é a realização de serviços 

de intermediação na compra e venda de bens móveis (representação 

comercial), enquanto o da empresa Usina Alvorada é a fabricação de 

álcool. 

5. Ademais, as questões relativas à existência de sucessão 

empresarial e formação de grupo econômico são complexas tornando-

se necessária ampla dilação probatória. 

6. Agravo de instrumento improvido. 

 

 Processo nº: 5025100-17.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 24/04/2019 

 Relator: Desembargador Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 15/04/2019 
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Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO 

CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONFUSÃO 

PATRIMONIAL OU OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. O art. 133 do CTN trata da responsabilidade tributária caracterizada 

pela sucessão da atividade empresarial, ou seja, com a aquisição do 

fundo de comércio ou do estabelecimento, por qualquer título, sendo 

que o adquirente continua o negócio antes explorado, beneficiando-se 

da estrutura organizacional anterior, inclusive com a manutenção da 

clientela até então formada. 

2. Para que se possa concluir pelo redirecionamento da execução 

contra outra empresa, há de ser feita análise de cada caso concreto; 

não se faz necessária a comprovação exauriente acerca da 

responsabilidade da pessoa jurídica, entretanto, deve emergir do 

contexto probatório, situação que aponte a presença de fortes indícios 

a caracterizar a sucessão empresarial. 

3. Em análise ao caso vertente, infere-se que a empresa tida como 

sucessora procedeu à abertura de filial no mesmo endereço em que 

era estabelecida a executada, com início das atividades em 

maio/2012; bem como explora atividade econômica similar àquela da 

empresa executada, qual seja, restaurantes e similares, bares e outros 

estabelecimentos especializados em servir bebidas, artes cênicas, 

espetáculos e atividades complementares não especificados 

anteriormente.  

4. À exceção dessas informações, não há nenhum elemento constante 

dos autos que indique a existência de qualquer vínculo entre as duas 

empresas, não se evidenciando a confusão patrimonial ou 

operacional, sendo que ambas possuem quadros societários 

completamente distintos. 

5. A coincidência de endereço e o exercício de atividade similar pelas 

empresas não bastam para configurar a sucessão empresarial. Tais 

circunstâncias, por si só, não se mostram suficientes para a 

caracterização da responsabilidade por sucessão tributária, nos 

termos do art. 133 do CTN. 

6. Agravo de instrumento improvido. 

 

 Processo nº: 0040115-34.2014.4.03.6182 (Agravo Interno) 

 Data de publicação: 04/04/2019 

 Relator: Desembargador Federal Johonsom Di Salvo 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica e utilização de ativos. 

 Resultado: Fundo comercial caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 28/03/2019 
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Ementa: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.021 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - A EMBARGANTE QUESTIONA O 

JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC/73 - APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

(...) 

4. Nos termos do art. 133 do Código Tributário Nacional, a pessoa 

natural ou jurídica que adquirir outra, por qualquer título, fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e 

continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, 

responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento 

adquirido, devidos até a data do ato, de forma integral, se o alienante 

cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, e de forma 

subsidiária, se o alienante prosseguir na exploração ou iniciar dentro 

de seis meses a nova atividade no mesmo ou em outro. 

5. É o caso de sucessão entre as duas empresas. Como bem 

demonstrado pela embargada, houve transferência de ativos da 

executada MAFERSA à embargante ALSTOM, quais sejam, 

instalações e equipamentos que compunham a sua infra-estrutura, 

bem como do quadro de funcionários e know how, além da 

transmissão de todos os contratos, com paralisação total das 

atividades e esvaziamento patrimonial da MAFERSA em favor da 

ALSTOM. 

6. Restou comprovada a transferência dos ativos da executada 

MAFERSA, através da alienação direta do seu patrimônio e de 

"acordos de princípios básicos" ou da "assunção das obrigações e 

outras avenças", firmados com o grupo francês ALCATEL - ALSTHOM 

DO BRASIL LTDA, permitindo aferir, a paralisação total das atividades 

da MAFERSA, com a continuação, pela sucessora, da exploração da 

atividade econômica anteriormente desenvolvida pela sucedida. 

7. Conforme declarado pela própria embargante, por meio dos 

referidos contratos, as partes firmaram diversos acordos relativos a: 

licença de tecnologia industrial, licença de marcas, subcontratação de 

contratos firmados pelas partes, locação de equipamentos e 

instalações, compra e venda de equipamentos e transferência de 

tecnologia e know-how, sendo todos relacionados à fabricação e 

desenvolvimento de produtos na área ferroviária. 

8. A Fazenda Nacional comprova a transferência de ativos da 

executada MAFERSA à embargante. 

9. Resta patente a confusão entre as empresas destacadas, bem 

como o esvaziamento da MAFERSA, que embora se declare ativa, 

não possui escritório, funcionários, movimentação financeira ou 

faturamento, podendo-se concluir que a ALSTOM a sucedeu em todas 

as suas atividades empresariais e assumiu todos os contratos 

titularizados pela MAFERSA. 

10. Ratificando a tese de sucessão, constam decisões judiciais que 

comprovam que a embargante Alstom, para a consecução de suas 
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atividades, manteve os mesmos empregados da executada 

MAFERSA, inclusive com reconhecimento de sucessão empresarial 

por esta Corte Regional em outros executivos fiscais. 

11. Nesse cenário, tratando-se de sucessão empresarial, ainda que de 

fato, não de direito, no qual a sucedida encerrou as atividades, incide 

plenamente a norma do art. 133, inciso I, do Código Tributário 

Nacional, pelo qual as pessoas jurídicas de direito privado sucessoras 

respondem integralmente pelos tributos devidos pelas sucedida até a 

data da sucessão. 

12. Não prospera a aventada impossibilidade de cobrança, em face da 

parte embargante, de tributos que não se refiram ao estabelecimento 

adquirido, pois é reconhecida sua responsabilidade como sucessora 

integral da empresa MAFERSA, por todo o exposto, devendo portanto, 

responder integralmente pelo passivo adquirido. 

13. Agravo interno a que se nega provimento. 

 

 Processo nº: 5024343-57.2017.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 04/04/2019 

 Relator: Desembargador Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

manutenção da carteira de clientes. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 01/04/2019 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO 

CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES 

A ENSEJAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

1. O art. 133 do CTN trata da responsabilidade tributária caracterizada 

pela sucessão da atividade empresarial, ou seja, com a aquisição do 

fundo de comércio ou do estabelecimento, por qualquer título, sendo 

que o adquirente continua o negócio antes explorado, beneficiando-se 

da estrutura organizacional anterior, inclusive com a manutenção da 

clientela até então formada. 

2. Para que se possa concluir pelo redirecionamento da execução 

contra outra empresa, há de ser feita análise de cada caso concreto; 

não se faz necessária a comprovação exauriente acerca da 

responsabilidade da pessoa jurídica, entretanto, deve emergir do 

contexto probatório, situação que aponte a presença de fortes indícios 

a caracterizar a sucessão empresarial. 

3. Em análise ao caso vertente, infere-se que a empresa indicada 

como sucessora encontra-se no mesmo endereço em que era 

estabelecida a executada; que ambas as empresas possuem idêntico 

ramo de atividade, qual seja, comércio varejista de produtos 

farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; comércio varejista de 



138 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, o que indica 

que a empresa sucessora está se valendo do ponto comercial e da 

clientela formada pela sucedida. Observa-se ainda a existência de 

laço familiar entre os responsáveis tributários das empresas, pois 

possuem o mesmo sobrenome. 

4. Tais circunstâncias constituem indícios suficientes para a 

caracterização da responsabilidade por sucessão tributária, nos 

termos do art. 133 do CTN, ensejando o redirecionamento da 

execução fiscal. 

5. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 5023962-49.2017.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 04/04/2019 

 Relator: Desembargador Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

manutenção da carteira de clientes. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 01/04/2019 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO 

CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES 

A ENSEJAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 

1. O art. 133 do CTN trata da responsabilidade tributária caracterizada 

pela sucessão da atividade empresarial, ou seja, com a aquisição do 

fundo de comércio ou do estabelecimento, por qualquer título, sendo 

que o adquirente continua o negócio antes explorado, beneficiando-se 

da estrutura organizacional anterior, inclusive com a manutenção da 

clientela até então formada. 

2. Para que se possa concluir pelo redirecionamento da execução 

contra outra empresa, há de ser feita análise de cada caso concreto; 

não se faz necessária a comprovação exauriente acerca da 

responsabilidade da pessoa jurídica, entretanto, deve emergir do 

contexto probatório, situação que aponte a presença de fortes indícios 

a caracterizar a sucessão empresarial. 

3. Em análise ao caso vertente, infere-se que a empresa indicada 

como sucessora encontra-se no mesmo endereço em que era 

estabelecida a executada; que ambas as empresas possuem idêntico 

ramo de atividade, qual seja, comércio varejista de artigos de vestuário 

e complementos/acessórios, o que indica que a empresa sucessora 

está se valendo do ponto comercial e da clientela formada pela 

sucedida. Observa-se ainda que os responsáveis tributários das 

empresas possuem laço familiar (mãe e filha). 

4. Tais circunstâncias constituem indícios suficientes para a 

caracterização da responsabilidade por sucessão tributária, nos 
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termos do art. 133 do CTN, ensejando o redirecionamento da 

execução fiscal. 

5. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 5011394-98.2017.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 27/02/2019 

 Relator: Desembargador Federal Antonio Carlos Cedenho 

 Ativos discutidos: Carteira de clientes. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 21/02/2019 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO DE FUNDO DE 

COMÉRCIO. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE OPERADORA DE 

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. SUB-

ROGAÇÃO DOS CRÉDITOS NO PREÇO. INADMISSIBILIDADE. 

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DO ATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

I. Segundo juízo de cognição sumária, típico da admissibilidade do 

redirecionamento, com aprofundamento posterior em exceção de 

executividade ou embargos à execução, a responsabilidade tributária 

de Green Line Sistema de Saúde S/A se mostra cabível. 

II. A operadora de plano de assistência à saúde adquiriu a carteira de 

Pró-Saúde Planos de Saúde Ltda. e Serma Serviços Médicos Ltda., 

que são sociedades integrantes de grupo econômico processado na 

execução fiscal – Grupo Samcil. 

III. Embora o conjunto de contratos de assistência à saúde não 

represente o único item do estabelecimento comercial 

(disponibilidades financeiras, bens imóveis), constitui a essência do 

serviço de saúde suplementar, cujo repasse acarreta naturalmente a 

estagnação da empresa (artigo 1°, III, da Lei n° 9.656/1998). 

IV. A relevância da carteira de beneficiários se revela ainda mais nítida 

diante da constatação de que Pró-Saúde Planos de Saúde Ltda. e 

Serma Serviços Médicos Ltda. estão insolventes, sob regime de 

liquidação extrajudicial. 

V. A transmissão do ativo, além de simbolizar isoladamente a base do 

fundo de comércio de qualquer operadora (artigo 1°, III, da Lei n° 

9.656/1998), envolveu praticamente todo o patrimônio das entidades, 

alcançando a fonte de recursos dos credores. 

VI. A aquisição, assim, incidiu sobre o principal componente do 

estabelecimento comercial, assumindo universalidade suficiente para 

gerar responsabilidade tributária por sucessão ao adquirente (artigo 

133, caput, do CTN e artigo 1.142 do CC).   

VII. A alegação de que a alienação decorreu de resolução da ANS não 

procede. A agência reguladora simplesmente autorizou a operação de 

cessão de carteira, segundo o procedimento previsto para a 
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transferência voluntária (artigo 3° da Resolução Normativa ANS n° 

112/2005). 

VIII. Não se trata da modalidade compulsória, na qual a alienação, de 

iniciativa da ANS, é prevista como forma de garantir o atendimento à 

saúde dos segurados, posto em risco por anormalidades ou 

irregularidades de gestão da operadora do plano (artigo 9° da 

Resolução Normativa ANS n° 112/2005). 

IX. Green Line Sistema de Saúde S/A e as sociedades integrantes do 

Grupo Samcil firmaram simplesmente um contrato, no exercício da 

autonomia da vontade, sujeitando-se aos efeitos do negócio 

translativo do fundo de comércio, especificamente à responsabilidade 

tributária por sucessão (artigo 133, caput, do CTN). 

X. A presença de acordo de vontades torna naturalmente inaplicável o 

regime de alienações da liquidação extrajudicial, a ser extraído por 

analogia da lei de falência (artigo 24-D da Lei n° 9.656/1998 e artigo 

141, II, da Lei n° 11.101/2005). A eventual sub-rogação dos créditos 

no preço pressupõe uma transferência compulsória ou, no mínimo, 

sob a orientação da agência reguladora, o que não ocorre na operação 

feita espontaneamente no mercado de saúde suplementar. 

XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.   

 

 Processo nº: 5014778-35.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 05/02/2019 

 Relator: Desembargador Federal Helio Egydio de Matos Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

marca. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 31/01/2019 

 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO 

EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 

1. Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN). 

2. É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não 

se podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante 

apenas porque tem seu estabelecimento ou filial no mesmo local onde 

outrora esteve a devedora original. 

3. Agravo de instrumento não provido. 

 

Voto: (...) Embora a empresa B & F SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA. esteja estabelecida no mesmo endereço da 
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empresa executada, haja coincidência de endereço de filiais, o nome 

fantasia seja semelhante e ela explore ramo semelhante de atividade 

da empresa executada, não verifico estar configurada a sucessão 

tributária a teor do artigo 133 do Código Tributário Nacional. 

Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN). 

É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se 

podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante 

apenas porque tem seu estabelecimento ou filial no mesmo local onde 

outrora esteve a devedora original. 

Pode-se dizer que a coincidência entre o local e o ramo de atividades 

serve de indício do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para 

efetivamente caracterizar a sucessão de atividades a indicar 

responsabilidade subsidiária diante do Fisco. 

 

 Processo nº: 5015065-95.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 04/02/2019 

 Relator: Juiz Federal Convocado Jose Eduardo de Almeida Leonel Ferreira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 31/01/2019 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – GRUPO ECONÔMICO – ENDEREÇO – 

OBJETO CONTRATUAL – ATIVIDADES – GRUPO FAMILIAR. 

1. Trata-se de execução fiscal, ajuizada em 22 de novembro de 1999, 

contra HEBLEMAR INDUSTRIA  LTDA., para a satisfação de débitos 

de PIS e multas. 

2. A União requereu a inclusão de MARTANI EQUIPAMENTOS LTDA 

EPP., em razão de sucessão empresarial e formação de grupo 

econômico, nos termos do artigo 133, do Código Tributário Nacional. 

3. As sociedades empresárias dedicam-se à mesma atividade 

econômica. 

4. Possuem domicílio fiscal idêntico e coincidente com parte dos 

domicílios pessoais dos sócios. 

5. A criação da sucessora ocorreu no interregno entre a solicitação de 

bloqueio eletrônico e o seu deferimento, quando constatada a 

ausência de ativos financeiros da sucedida. 

6. Os sócios pertencem ao mesmo núcleo familiar, sendo os dois 

sócios da empresa sucessora filhos de sócia da empresa sucedida. O 

reconhecimento do grupo econômico é regular. 
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7. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração 

prejudicados. 

 

 Processo nº: 0003430-56.2010.4.03.6121 (Apelação) 

 Data de publicação: 30/01/2019 

 Relator: Desembargador Federal Antonio Cedenho 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto:  

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ART. 133 

DO CTN. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO CERTIFICADA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA. COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS E 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PROSSEGUIMENTO DA PENHORA 

SOBRE OS BENS DA EMBARGANTE. VERBA HONORÁRIA 

MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

1 - Cuida-se a questão posta de esclarecer a legitimidade da penhora 

recaída sobre os bens da ora embargante em razão de sucessão 

tributária decorrente da aquisição do fundo de comércio da empresa 

Azaleia Taubaté Auto Posto Ltda., nos termos do art. 133 do CTN. 

2 - Da análise dos autos, verifica-se que as empresas Auto Posto 

Azaleia Ltda. EPP, ora embargante, e Azaleia Taubaté Auto Posto 

Ltda, não obstante tenham razão social e CNPJ distintos, 

desempenham a mesma atividade (comércio varejista de 

combustíveis) e localizam-se no mesmo endereço, o qual foi 

posteriormente alterado (fls. 7 e 8). Ademais, e conforme certificado 

pelo oficial de justiça quando do cumprimento do mandado de penhora 

expedido contra a empresa Azaleia Taubaté Auto Posto Ltda, a sócia 

majoritária da empresa Auto Posto Azaleia Ltda. EPP, Cryslei de Mello 

Moreira, teria adquirido o referido posto de combustíveis em 2007 (fl. 

74). 

3 - Evidenciada, assim, a sucessão empresarial, e, consequentemente 

tributária entre as empresas Auto Posto Azaleia Ltda. EPP e Azaleia 

Taubaté Auto Posto Ltda., restam infrutíferos os presentes embargos, 

de modo a prevalecer a penhora sobre os bens da embargante. 

Ressalte-se ainda que, diferentemente do alegado em razões de 

apelação, não houve mero encerramento de uma empresa para 

posterior abertura de uma nova, uma vez que ambas encontravam-se 

ativas em 2010, conforme se infere dos comprovantes de inscrição e 

situação cadastral emitidos pela Receita Federal (fls. 7 e 8). 

4 - Mantida a verba honorária tal como fixada em Primeiro Grau, ante 

a ausência de impugnação específica, bem assim em conformidade 

com o entendimento desta Terceira Turma. 

5 - Apelação improvida. 
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 Processo nº: 5011297-64.2018.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação:09/01/2019 

 Relator: Desembargador Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 21/12/2018 

 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARTIGO 132 E 133 DO CTN. 

1. O entendimento dessa Corte é no sentido de que, para que seja 

adotada a medida excepcional de responsabilização por sucessão 

prevista nos arts. 132 e 133 do Código Tributário Nacional, cabe à 

exequente demonstrar a efetiva ocorrência da transferência do fundo 

de comércio, não se admitindo a presunção da responsabilidade 

diante de indícios frágeis. 

2. Trata-se de medida excepcional, cujo deferimento requer, 

forçosamente, a análise fática, caso a caso, de todo conjunto 

probatório juntado aos autos. Em que pesem os argumentos trazidos 

pelo juízo de origem, entendo que os documentos juntados aos autos, 

em conjunto, constituem prova suficiente para se ver reconhecida a 

ocorrência da sucessão empresarial de fato. 

3. Pois bem. Analisando a documentação apresentada, observo que a 

empresa executada INDUSTRIA DE MAQUINAS ALIMENTICIAS HB 

LTDA – EPP tem como sócios os então co-executados Marco Antônio 

Martani e Maria das Graças Ocani Martani e exploram o ramo de 

fabricação e reformas de máquinas e equipamentos alimentícios, com 

sede social na Rua João Fustaino, nº 86, Bairro Água Branca, 

Piracicaba/SP. E, de acordo com o extrato emitido pela Junta 

Comercial de São Paulo, a executada sucedeu a empresa 

HEBLEIMAR INDUSTRIAL LTDA, constituída em 14/10/1985, com 

alteração do nome empresarial para INDUSTRIA DE MÁQUINAS 

ALIMENTÍCIAS HB LTDA. em 25/04/2002, com objeto social alterado 

para “fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 

alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios.”  

4. Em contrapartida, a empresa MARTANI EQUIPAMENTOS LTDA., 

para a qual pretende a agravante o reconhecimento da sucessão 

empresarial, foi constituída em 05/08/2009 com exploração do ramo 

de “fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 

alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios e instalação de 

máquinas e equipamentos industriais.”, com sede na Rua João 

Fustaino, nº 96, Bairro Água Branca, Piracicaba/SP, cujos sócios 

administradores são Fabio Américo Martani e Leonardo Henrique 

Martani. 
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5. Segundo consta do ID. 3127678, fls.. 187/188, os Srs. Fábio 

Américo Martani e Leonardo Henrique Martani são filhos da 

coexecutada Maria das Graças Ocani Martani. Ademais, o endereço 

utilizado pela empresa MARTANI EQUIPAMENTOS LTDA. coincide 

com o endereço da coexecutada MARIA DAS GRAÇAS OCANI 

MARTANI, consoante informação prestada por ela à Receita Federal. 

6. Em que pese o endereço societário da empresa MARTANI 

EQUIPAMENTOS LTDA. (Rua João Fustaino, nº 96, Bairro Água 

Branca, Piracicaba/SP) não coincidir com o endereço sede da 

executada (Rua João Fustaino, nº 86, Bairro Água Branca, 

Piracicaba/SP), nota-se que estão apenas a 10 metros de distância 

uma da outra, indicando uma possível unidade de estabelecimento, 

uma vez que o objeto social de ambas é idêntico: “fabricação de 

máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e 

fumo, peças e acessórios” 

7.  Há nos autos diligência efetuada pelo Oficial de Justiça, em 

06/05/2015, no endereço sede da empresa executada, ocasião em 

que se constatou o encerramento de suas atividades empresariais. 

Consignou em sua certidão que “na prática se vê que no mesmo 

endereço da executada a empresa HEBLEIMAR INDÚSTRIA LTDA, 

CNPJ 03.276.550/0001-26, sob gerencia direta do Sr. Marco Antônio 

Martani, como era a HB, fabrica, monta sob encomenda e conserta 

máquinas da marca HEBLEIMAR ou HB.” Complementou, ainda, que 

“No local há noticia de que haja outras empresas com outros nomes 

que hoje não quis dizer o pessoal da empresa, mas todas tem 

gerenciamento direto do Sr. Marcos Antônio Martani, tido como ‘dono 

de tudo ali’ por empregados e consertam ou montam máquinas sob 

encomenda com a marca ‘HB’ escrita nas máquinas ou ‘Hebleimar’, e 

todas funcionam no mesmo imóvel, Rua João Fustaino, 86, Boque 

Agua Branca, bem como térreo do prédio da esquina, numeral 81, 

térreo, com escritório dessas empresas, em cujo segundo pavimento 

reside o Sr. Marco.” 

8. Entendo que o envolvimento de pessoas do mesmo grupo familiar 

(todos com o mesmo sobrenome MARTANI), com atuação no mesmo 

ramo de atividade e praticamente no mesmo endereço social, 

configura indício suficiente para caracterizar uma sucessão 

empresarial de fato a justificar, nesse momento, a responsabilização 

por sucessão de MARTANI EQUIPAMENTOS LTDA. pelos débitos da 

executada INDUSTRIA DE MAQUINAS ALIMENTICIAS HB LTDA – 

EPP. 

9. Compartilho do entendimento de que, nessas situações, “as 

garantias da ampla defesa e do contraditório não sofrem qualquer 

sacrifício. Segundo o devido processo legal aplicável à cobrança 

judicial de Dívida Ativa, elas são simplesmente postergadas, tornando-

se possíveis após a citação para pagamento, através de exceção de 

executividade ou embargos do devedor.” (AI 0000952-

61.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, j. 

06/12/2017) 
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10.  Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 0007114-46.2010.4.03.6102 (Apelação) 

 Data de publicação: 17/12/2018 

 Relator: Desembargador Federal Valdeci dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

marca. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 04/12/2018 

 

Ementa: APELAÇÃO. ANULATÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

GRUPO FAMILIAR. SEMELHANÇAS NO QUADRO SOCIAL, 

OBJETO SOCIAL E RAZÃO SOCIAL. GRUPO ECONÔMICO 

CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. 

1. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de 

redirecionamento do polo passivo da execução fiscal. 

2. Ocorre sucessão quando a pessoa jurídica criada resultar de "fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra", ficando 

"responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas 

jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou 

incorporadas", na forma do art. 132 do CTN ou na hipótese de "pessoa 

natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 

título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 

profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou 

outra razão social ou sob firma ou nome individual", a teor do art. 133 

do CTN. 

3. A responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do artigo 

133 do CTN, configura-se quando há a aquisição do fundo empresarial 

e continuação da exploração da mesma atividade pelo adquirente, que 

passa a ser responsável pelos tributos pendentes. 

4. No presente caso, as empresas têm quadro social sob controle da 

família Wadhy Rebehy e seus agregados (empresa familiar), mesmo 

endereço e mesmo ramo de atividade, conforme relatado pela União 

Federal, de forma minuciosa, em contestação, e corroborado pelos 

documentos juntados aos autos, como a Ficha Cadastral da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo. 

5. Restou demonstrada a existência de sucessão, no caso tela, 

ensejando isso o reconhecimento de grupo econômico e a 

responsabilidade prevista no artigo 133, do CTN. 

6. É entendimento pacificado nesta Corte, o de que, uma vez 

comprovada a existência de grupo econômico de fato, a 

responsabilidade é solidária de todas as empresas que o integram, 

nos termos do art. 124, II do CTN c/c art. 30, IX da Lei n.º 8.212/91. 

7.  Apelação a que se nega provimento. 
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 Processo nº: 0010055-39.2015.4.03.9999 (Apelação) 

 Data de publicação: 22/11/2018 

 Relator: Desembargador Federal Johonsom Di Salvo 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 08/11/2018 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL 

CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. 

(...) 

3. A empresa TALHADO não provou sua alegação de que a 

EXECUTADA tem bens suficientes para pagar seu débito tributário e, 

assim, seria desnecessária a inclusão dessa firmano polo passivo da 

execução. Ainda que houvesse tal prova, seria irrelevante, pois, caso 

tenha havido sucessão tributária, isso não retira da União a faculdade 

de incluir TALHADO no polo passivo da execução como empresa 

sucessora e responsável pelo pagamento dos tributos. 

4. Não tem qualquer efeito, nesta ação, uma decisão da Justiça do 

Trabalho sobre a empresa TALHADO ter ou não sucedido a 

EXECUTADA segundo as normas trabalhistas, pois aqui elas não se 

aplicam, mas, sim, o art. 133 do CTN que traz requisitos diversos da 

legislação trabalhista para caracterizar ou não a sucessão de 

empresas para fim de responsabilidade tributária (lei especial). 

5. A sucessão de empresas alegada pela União, nos termos do art. 

133 do CTN, exige que a sucessora adquira da sucedida seu 

estabelecimento ou fundo de comércio e continue a exploração da 

mesma atividade. 

6. TALHADO alegou que a empresa EXECUTADA (que teve seu 

estabelecimento adquirido em hasta pública, após penhora) era um 

frigorífico avícola que abatia, processava e comercializava frangos, 

enquanto a TALHADO apenas opera com galinhas. Mas, uma vez que 

frangos e galinhas são aves, isso não descaracteriza o exercício da 

mesma atividade, de modo que a empresa TALHADO, operando 

apenas com galinhas, passou a exercer, no estabelecimento que foi 

da EXECUTADA, a mesma atividade de abate e comércio de aves, o 

que se afigura satisfatório para a incidência do art. 133 do CTN. 

7. Ficou provado nos autos que foi a firma TALHADO quem adquiriu o 

estabelecimento da EXECUTADA, mas através de interposta pessoa, 

e continuou a exercer a mesma atividade de abate e comércio de aves 

em tal estabelecimento, o que implica em sua responsabilidade pelo 

pagamento dos débitos tributários que eram devidos pela 

EXECUTADA até a data da arrematação do estabelecimento, tudo nos 

termos do art. 133, I do CTN. 

8. A ordem de expedição de ofício ao Ministério Público Federal não 

se deu nestes autos. Não se conhece do apelo nesta parte. 
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9. Matéria preliminar rejeitada. No mérito, apelação improvida na parte 

conhecida. 

 

 Processo nº: 0001096-95.2014.4.03.6125 (Apelação) 

 Data de publicação: 12/11/2018 

 Relator: Desembargador Federal Valdeci Dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo quadro 

societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado.  

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 06/11/2018 

 

Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO 

CARACTERIZADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO 

FAMILIAR. SEMELHANÇAS NO QUADRO SOCIAL, OBJETO 

SOCIAL E RAZÃO SOCIAL. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. 

ALTERAÇÃO DA VERDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 

(...) 

4. Ocorre sucessão quando a pessoa jurídica criada resultar de "fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra", ficando 

"responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas 

jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou 

incorporadas", na forma do art. 132 do CTN ou na hipótese de "pessoa 

natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 

título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 

profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou 

outra razão social ou sob firma ou nome individual", a teor do art. 133 

do CTN. 

5. A responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do artigo 

133 do CTN, configura-se quando há a aquisição do fundo empresarial 

e continuação da exploração da mesma atividade pelo adquirente, que 

passa a ser responsável pelos tributos pendentes. 

6. No presente caso, as empresas têm quadro social sob controle da 

família Breve e seus agregados (empresa familiar), conforme relatado 

pela União Federal, de forma minuciosa, em petição e corroborado 

pelas Fichas Cadastrais da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

7. Restou demonstrada a existência de sucessão, no caso tela, 

ensejando isso o reconhecimento de grupo econômico e a 

responsabilidade prevista no artigo 133, do CTN. 

(...) 

 

 Processo nº: 0024114-56.2015.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 31/10/2018 

 Relator: Desembargador Federal Nelton dos Santos 
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 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

mesmo quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 24/10/2018 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

GRUPO FAMILIAR NA EXPLORAÇÃO DO MESMO FUNDO DE 

COMÉRCIO, COM CONFUSÃO DE PATRIMÔNIOS. ART. 133, INC. 

I, C. C. O ART. 124, INC. I, DO CTN. QUADRO SOCIETÁRIO E 

ADMINISTRATIVO EM COMUM. MESMO ESTABELECIMENTO. 

EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. 

PARTICIPAÇÃO PESSOAL DE SÓCIA E ADMINISTRADORA. 

MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A análise dos autos revela atuação conjunta de grupo familiar na 

exploração do mesmo fundo de comércio, com confusão de 

patrimônios. Assim, presentes elementos para a responsabilização 

solidária das empresas por conta de sucessão irregular no bojo de 

grupo econômico gerido por integrantes da mesma família (art. 133, 

inc. I, c. c. o art. 124, inc. I, ambos do Código Tributário Nacional). 

2. Os cônjuges VERA PAULA DA SILVA COSTA e CARLOS 

ENRIQUE FAVIER constituíram em fevereiro de 2002 a executada 

originária AGRO WAY COMÉRCIO INTERCIONAL e, em abril de 

2004, AMERICA SPICES COMÉRCIO LTDA. Em ambas as 

sociedades, VERA PAULA DA SILVA COSTA e CARLOS ENRIQUE 

FAVIER são os únicos sócios administradores. Em 2007, CARLOS 

ENRIQUE FAVIER se retirou de AMERICA SPICES COMÉRCIO 

LTDA., tendo sido admitida MARIA ERCILIA DOS SANTOS SILVA 

CARNEIRO DA COSTA (genitora de VERA PAULA DA SILVA 

COSTA), apenas na condição de cotista, com 1% das ações. 

3. Além de ambas possuírem objeto social comum relativo a comércio 

atacadista e exterior, AMERICA SPICES COMÉRCIO LTDA. e AGRO 

WAY COMÉRCIO INTERCIONAL possuem filial no mesmo endereço 

e também compartilharam mesmo estabelecimento até janeiro de 

2005 em CASTANHAL/PA. 

4. Em junho de 2005, foi decretada a inaptidão pela Receita Federal, 

por comércio exterior irregular, de AGRO WAY COMÉRCIO 

INTERCIONAL, a partir de quando deixou de apresentar declarações 

de imposto de renda, revelando encerrando de suas operações. Ao 

mesmo tempo, AMERICA SPICES COMÉRCIO LTDA. assumiu a 

atividade empresarial de AGRO WAY COMÉRCIO INTERCIONAL, o 

que é revelado não só pelos estabelecimentos e objeto social em 

comum, mas também por serem empregadoras sucessivas de mesma 

empregada, sendo certo ainda que se valeram de e-mail em comum. 

A administração comum por VERA PAULA DA SILVA COSTA e 

CARLOS ENRIQUE FAVIER é confirmada pelo fato de ambos terem 

acesso às contas bancárias de AGRO WAY COMÉRCIO 

INTERCIONAL e AMERICA SPICES COMÉRCIO LTDA. (...) 
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 Processo nº: 0006370-18.2006.4.03.6126 (Apelação) 

 Data de publicação: 26/10/2018 

 Relator: Desembargador Federal Valdeci dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

mesmo quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 16/10/2018 

 

Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO FAMILIAR. SEMELHANTE 

QUADRO SOCIAL. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL. 

SEMELHANTE RAZÃO SOCIAL. GRUPO ECONÔMICO 

CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. A decisão ora agravada foi proferida com fundamento no art. 557, 

caput, do CPC/1973, observando a interpretação veiculada no 

Enunciado nº 02 do Superior Tribunal de Justiça. Por ocasião do 

julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no 

artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 

2. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de 

redirecionamento do polo passivo da execução fiscal. Ocorre 

sucessão quando a pessoa jurídica criada resultar de "fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra", ficando 

"responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas 

jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou 

incorporadas", na forma do art. 132 do CTN ou na hipótese de "pessoa 

natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 

título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 

profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou 

outra razão social ou sob firma ou nome individual", a teor do art. 133 

do CTN. Destarte, a responsabilidade tributária por sucessão, nos 

termos do artigo 133 do CTN, configura-se quando há a aquisição do 

fundo empresarial e continuação da exploração da mesma atividade 

pelo adquirente, que passa a ser responsável pelos tributos 

pendentes. 

3. Observe-se que, no presente caso, as empresas têm semelhante 

quadro social, sob controle da família Apolinário e seus agregados 

(empresa familiar), conforme relatado pela União Federal, de forma 

minuciosa, em sua impugnação e corroborado pelas Fichas 

Cadastrais da Junta Comercial do Estado de São Paulo: "a) Desde o 

início das atividades das revendedoras de veículos, os seus 

respectivos quadros societários foram compostos por pessoas com 

vínculos familiares, sendo que muitas delas se fizeram presentes em 

ambas as sociedades; (...) b) O objeto social das duas empresas é o 

mesmo; c) A razão social das empresas é bastante semelhante; d) 

Parte dos empregados trabalharam em ambas as empresas (...).". 
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Destarte, considero que restou demonstrada a existência de 

sucessão, no caso tela, ensejando isso o reconhecimento de grupo 

econômico e a responsabilidade prevista no artigo 133, do CTN. (...) 

 

 Processo nº: 0026549-42.2011.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 19/10/2018 

 Relator: Desembargadora Federal Mônica Nobre 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

mesmo quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 03/10/2018 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS 

DEMONSTRADOS. ART. 133 DO CTN. RECURSO PROVIDO. 

- Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 

Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 

comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 

a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 

coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN). 

- É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se 

podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante 

apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde outrora 

esteve a devedora original. 

- A coincidência entre o local e o ramo de atividades serve de indício 

do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para, isoladamente, 

caracterizar a sucessão de atividades a indicar responsabilidade 

subsidiária diante do Fisco. Precedentes. 

- Ainda que a operação de transferência não seja formalizada em 

documentos próprios, é possível o reconhecimento da mesma desde 

que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório 

- A empresa Vip Serviços e Conveniências Ltda. instalou-se no local 

onde funcionava a empresa executada e lá exerce atividade 

semelhante - comércio varejista de combustíveis e outras atividades - 

conforme se apura das fichas cadastrais colacionadas (fls. 10/11 e 

119/120) e da certidão expedida por oficial de justiça (fl. 114). 

- Igualmente, observa-se estreita relação entre os membros que 

compõem o quadro societário da executada e da sucessora. Isto 

porque os sócios de ambas as empresas possuem o mesmo 

sobrenome. Ademais, extrai-se dos autos que houve transferência 

integral do estabelecimento comercial, consoante descrição de fls. 

103. 

- É devida a citação de Vip Serviços e Conveniências Ltda. para que 

responda como sucessora tributária 

- Agravo de instrumento provido. 
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 Processo nº: 0025838-71.2015.4.03.9999 (Apelação) 

 Data de publicação: 04/10/2018 

 Relator: Desembargador Federal Cotrim Guimarães 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 25/09/2018 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 

133 DO CTN. 

I - Necessidade de comprovação de que a empresa supostamente 

sucessora tenha adquirido fundo de comércio ou estabelecimento da 

empresa que se pretende sucedida para o reconhecimento de 

sucessão empresarial. 

II - Ausência de prova contundente da ocorrência da sucessão 

empresarial, não bastando que a empresa alegada sucessora esteja 

exercendo no local onde antes funcionava a empresa executada 

atividade do mesmo ramo. 

III - Agravo de instrumento desprovido. 

 

Voto: (...) No caso dos autos, colhe-se apenas que a pessoa jurídica 

que se pretende incluir como sucessora, FLAGGEN BAR E 

RESTAURANTE EIRELI, instalou-se em local antes ocupado pela 

devedora e que exerce mesma atividade. 

Tais elementos, entretanto, não são suficientes à prova de que a 

empresa agravada adquiriu o fundo de comércio da empresa 

executada. 

 

 Processo nº: 0031748-74.2013.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 18/10/2018 

 Relator: Desembargador Federal Peixoto Junior 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 09/10/2018 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 

133 DO CTN. 

I - Necessidade de comprovação de que a empresa supostamente 

sucessora tenha adquirido fundo de comércio ou estabelecimento da 

empresa que se pretende sucedida para o reconhecimento de 

sucessão empresarial. 

II - Ausência de prova contundente da ocorrência da sucessão 

empresarial, não bastando que a empresa alegada "sucessora" esteja 

exercendo no local onde antes funcionava a empresa executada 

atividade no mesmo ramo. 
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III - Agravo de instrumento desprovido. 

 

Voto: (...) No caso dos autos, colhe-se apenas que a pessoa jurídica 

que se pretende incluir como sucessora, Pague Menos Comércio de 

Produtos Alimentícios Ltda., instalou-se em local antes ocupado pela 

devedora e que exerce mesma atividade. 

Por fim, anoto que meras suposições de herança de instalações, 

funcionários e clientela sem correlata comprovação não são 

suficientes para a prova de aquisição de fundo de comércio e 

reconhecimento de sucessão empresarial. 

 

 Processo nº: 0009700-39.2012.4.03.6182 (Remessa Oficial e Apelação) 

 Data de publicação: 04/10/2018 

 Relator: Desembargador Federal Cotrim Guimarães 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmos endereços e 

carteira de clientes. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 27/09/2018 

 

Ementa: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CIVEL - EXECUTIVO 

FISCAL - SUCESSÃO DE EMPRESAS - NÃO CARACTERIZADA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR SUCESSÃO - NÃO 

COMPROVADA 

I - A sucessão de empresas somente resta caracterizada, se houve 

aquisição de fundo de comércio e a empresa sucessora continuar 

explorando o mesmo objeto da empresa sucedida sob a mesma firma 

ou razão social. 

II - A pretensão da agravante não encontra amparo no art. 133 do 

Código Tributário Nacional, pois não há nos autos nenhum documento 

comprovando que a pretensa sucessora adquiriu o fundo de comércio 

da empresa executada. 

III - Mera suspeita de aquisição de fundo de comércio mediante fraude 

não enseja responsabilidade fiscal a terceiro por sucessão 

empresarial. 

IV - Para que a sucessão empresarial seja caracterizada, tem de haver 

prova inequívoca de que a empresa sucessora adquiriu, de fato, fundo 

de comércio continuou na mesma atividade comercial. 

V - Reexame necessário e Apelo desprovidos. 

 

Voto: (...) A questão da sucessão empresarial aqui posta também foi 

objeto de pronunciamento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região, o qual se pronunciou no sentido de que, por ausência de 

provas de aquisição de fundo de comércio, Magazine Luíza S/A não 

sucedeu as atividades comerciais das lojas Kolumbus, conforme se 

constata às fls. 1135/1143 dos autos. 
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Dessa forma, não se pode atribuir responsabilidade fiscal, por 

sucessão, a Magazine Luíza, apenas pelo fato de se instalar no 

endereço do primitivo devedor. 

 

 Processo nº: 5006196-46.2018.4.03.0000 (Apelação) 

 Data de publicação: 26/09/2018 

 Relator: Desembargador Federal Nelton Agnaldo Moraes dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço, 

marca e composição do quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado.  

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 24/09/2018 

 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO 

EMPRESARIAL. ARTIGO 133 DO CTN. INDÍCIOS SUFICIENTES. 

RECURSO PROVIDO. 

1. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de 

redimensionamento do polo passivo da execução fiscal e ocorre nas 

hipóteses previstas nos artigos 132 e 133 do Código Tributário 

Nacional. 

2. No presente caso, cópia de fichas cadastrais da JUCESP, bem 

como certidão do oficial de justiça acostadas aos autos dão conta da 

existência de indícios de sucessão empresarial: objeto e quadro 

sociais praticamente idênticos; empresa assumindo o espaço físico da 

sede em que funcionava a pessoa jurídica ré na execução fiscal de 

origem; continuidade na utilização do letreiro; e indicações concretas 

de que a mesma família atua em ambos os negócios. 

3. Não se trata, ainda, de julgamento do mérito da própria 

responsabilidade tributária, já que a decisão agravada negou pedido 

de inclusão da empresa para efeito de citação, suprimindo, assim, a 

discussão do tema, decisão que merece reforma diante dos indícios 

que consubstanciam, ao menos em exame de cognição sumária, a 

situação narrada pela exequente. 

4. Razoável e justificado, diante dos elementos coligidos, o pedido de 

inclusão, no polo passivo da execução fiscal, da empresa tida como 

sucessora, sem prejuízo de que, por via própria, exerça amplamente 

o seu direito de defesa, produzindo elementos de convencimento 

contrários aos que, até agora, autorizam o convencimento de 

sucessão tributária para os fins preconizados. Precedentes. 

5. Agravo da União provido. 

 

 Processo nº: 0003038-33.2016.4.03.6113 (Apelação) 

 Data de publicação: 29/08/2018 

 Relator: Juiz Convocado Silva Neto 
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 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

carteira de clientes. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 01/08/2018 

 

Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO CONFIGURADA (IRMÃ E IRMÃO EM 

SUCESSÃO) - CDA VÁLIDA - MULTA DE 20% LEGÍTIMA - 

IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS - PROVIMENTO À APELAÇÃO 

1. Como uma luva a se amoldar, sim, o caso vertente ao figurino da 

tributária responsabilidade por aquisição de fundo de comércio, caput 

do art. 133, CTN. 

2. A empresa devedora Claudia Devós Borges ME tinha como objeto 

social o ramo de mercearia, fls. 106, cujo endereço último era Av. Leila 

Scarabucci Guimarães, 2920, Jd. Palma, na cidade de Franca/SP, 

alteração ocorrida em 15/07/2010, fls. 106-v. 

3. A empresa André Devós Borges ME, que inicialmente tinha sede à 

Rua Nove de Julho, 288, Centro, na cidade de Rifaina/SP, fls. 23, 

passou a atuar no ramo de mercearia no mesmo endereço da empresa 

retro citada, conforme alteração ocorrida em 19/10/2010, fls. 107. 

4. Claudia e André são irmãos, conforme certidão do Oficial de Justiça 

de fls. 66, sendo que a primeira declarou ser empregada de André, fls. 

66. 

5. Afigura-se cristalina a coincidência de atividades, no mesmo local, 

e com a continuidade, ao menos informal, de labuta por parte de 

Claudia, ao passo que a propriedade empresarial em nome de André 

e a anterior existência do seu negócio não se põem capazes de excluir 

a responsabilidade por sucessão, tratando-se de negócio claramente 

familiar, todas as evidências rumando apenas para alteração/junção 

formal de propriedade, precipuamente com o fim de se desvencilhar 

das obrigações tributárias. 

6. O comércio da mesma natureza, no mesmo local e com a presença 

da anterior proprietária inegavelmente ensejou o aproveitamento do 

renome anterior, da clientela e certamente de estrutura (ou parte dela) 

já existente (não provou situação diversa a parte embargante). 

7. Conjugado o quanto construído nos autos segundo os ônus dos 

litigantes, inábeis as sustentações embargantes para afastar a assim 

firmada convicção de que se esteja diante de cabal sucessão 

empresarial sobre a estrutura da empresa contribuinte, em relação ao 

responsável tributário, subsumindo-se o conceito deste ao da norma 

tributante em espécie. Precedente. (...) 

 

 Processo nº: 0029132-58.2015.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 08/08/2018 

 Relator: Desembargador Federal Nelton dos Santos 
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 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio não caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 01/08/2018 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO 

EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. O art. 133 do Código Tributário Nacional dispõe que responderá 

pelos tributos aquele que adquirir o fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial e continuar a respectiva exploração. 

2. No presente caso, não restou comprovada a sucessão tributária, 

uma vez que: a) não há identidade no quadro societário da executada 

Dalva Destilaria Ltda. e a Usina Alvorada do Oeste Ltda., b) não houve 

aquisição dos bens móveis ou imóveis da executada pela Usina 

Alvorada do Oeste; c) embora tenha se instalado no mesmo local, a 

Usina Alvorada do Oeste iniciou suas atividades mais de três anos 

após encerramento da empresa executada. 

3. A questão relativa ao pedido de reconhecimento de sucessão 

(envolvendo a empresa Dalva Destilaria Ltda. pela Usina Alvorada do 

Oeste Ltda.), já foi, em outras oportunidades, reiteradamente afastado 

por esta Corte Regional. Precedentes das Terceira e Sexta Turma. 

 

 Processo nº: 5012614-34.2017.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 23/07/2018 

 Relator: Desembargador Federal Luis Antonio Johonson Di Salvo 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 10/07/2018 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA 

ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. LEI Nº 

6.830/80. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA 

SUCESSORA. APLICAÇÃO DO ART. 133 DO CTN (§2º DO ART. 4º 

DA LEF). RECURSO PROVIDO. 

1. A execução fiscal originária objetiva a cobrança de multa 

administrativa de natureza não tributária (multa administrativa por 

infração às normas reguladoras da ANP – Portaria ANP nº 116/00, 

artigo 11, §2º, Lei nº 9.847/99, artigo 3º, inciso IX). 

2. Incidência da Lei nº 6.830/80 (artigo 1°), cujo artigo 2° torna imune 

de dúvidas que constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela 

considerada tributária ou não tributária pela Lei nº 4.320/64 (artigo 39, 

§ 2°), deixando claro que "qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída 

por lei às entidades de que trata o § 1° - União, Estados, Distrito 

Federal, municípios e autarquias - será considerado dívida ativa da 

Fazenda Pública". 
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3. "À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-

se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação 

tributária, civil e comercial" (destaque - § 2° do artigo 4°). Dentre essas 

regras acha-se a imposição de responsabilidade de diretores, 

gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado 

pelas obrigações decorrentes de infração de lei (artigo 135 do Código 

Tributário Nacional). 

4. É correto dizer-se que o artigo 133 do Código Tributário Nacional se 

aplica na execução de Dívida Ativa não tributária, já que existe norma 

legal nesse sentido (§ 2º, artigo 4º da LEF). 

5. Noticiam os autos que empresa diversa se estabeleceu no mesmo 

endereço da empresa executada para exploração de idêntico ramo de 

atividade (posto de combustíveis) desde 15.08.2008. Consta ainda 

que cerca de dois meses depois a empresa executada (sucedida) 

alterou sua denominação social e sede para endereço residencial. 

Salta aos olhos, sem nenhuma dúvida plausível, que configurada está 

a sucessão tributária a teor do artigo 133 do Código Tributário 

Nacional. 

6. Agravo de instrumento provido. 

 

 Processo nº: 0002490-37.2014.4.03.6126 (Apelação) 

 Data de publicação: 17/05/2018 

 Relator: Desembargador Federal Cotrim Guimarães 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço e 

quadro societário. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 08/05/2018 

 

Ementa: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. COMPROVADA A 

AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. RECURSO IMPROVIDO. 

I- Nos termos do artigo 133 do CTN, a sucessão do fundo de comércio 

pressupõe que os bens organizados estrategicamente pelo 

empresário, quais sejam, imóvel, equipamentos, tecnologia, 

mercadorias, sejam transferidos em bloco a terceiro, que, ao assumir 

a própria garantia dos credores do alienante, passa a responder pelos 

débitos. 

II- No caso em análise, verifica-se a ocorrência de sucessão 

empresarial da VIAÇÃO DIADEMA LTDA. pela empresa EMPRESA 

URBANA SANTO ANDRÉ LTDA., pelo fato de as empresas atuarem 

no mesmo ramo de atividades e a circunstância de praticarem suas 

atividades empresárias no mesmo endereço e ainda por considerar a 

identidade de sócios e de direção administrativa pertencentes ao 

mesmo grupo familiar (Sr. Baltazar José de Sousa, esposa e filhos). 

Além disso, outras razões ensejam o acolhimento da tese defendida 

pela exequente, vejam: (i) A empresa VIAÇÃO DIADEMA LTDA. tem 
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como endereço de sua sede na Rua Salto nº 66, Vila Assunção, Santo 

André/SP, enquanto a EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA 

tem seu endereço Rua Tupinambas (esquina com a Rua Salto nº 66), 

que foi alterado, em 07/02/2003, para Travessa Otávio Marques, sem 

número, que se trata do mesmo espaço circunscrito pelas três ruas, 

conforme imagem aérea visualizada às fls. 887 dos autos executórios 

(fls. 48 desses embargos); (ii) A VIAÇÃO DIADEMA LTDA.  possui 

como sócio majoritário a Viação São Camilo Ltda. detentora de 90% 

das quotas, integrando o quadro societário a Viação Barão de Mauá 

Ltda.,, Baltazar José de Souza, Odete Maria F. Souza, Dierly Baltazar 

F. de Souza, Dayse Baltazar F. Souza e Baltazar J. de Souza Júnior; 

as informações cadastrais de fls. 962 dos autos executórios, traz como 

sócios da VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA., a VIAÇÃO BARÃO DE 

MAUÁ, BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, ODETE MARIA FERNANDES 

SOUSA, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUSA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA E BALTAZAR JOSÉ DE 

SOUSA JUNIOR, bem como que a empresa está estabelecida na Rua 

Salto nº 66, Vila Assunção, Santo André/SP. (iii) Da mesma sorte, a 

EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA possui como sócios 

BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, ODETE MARIA FERNANDES 

SOUSA, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUSA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA E BALTAZAR JOSÉ DE 

SOUSA JUNIOR. 

III- Assim, considerando que a responsabilidade tributária derivada de 

sucessão empresarial não necessita necessariamente ser 

formalizada, os elementos constantes dos autos, por ora, autorizam o 

redirecionamento da execução, haja vista a comprovação da aquisição 

do fundo de comércio. 

IV- Recurso improvido. 

 

 Processo nº: 0018324-91.2015.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 09/05/2018 

 Relator: Desembargador Federal Nelton Dos Santos 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 02/05/2018 

 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. EXECUÇÃO FISCAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

ARTIGO 133 DO CTN. ELEMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO 

DESPROVIDO. 

1. Do conjunto das manifestações processuais cujas cópias foram 

acostadas ao presente recurso, notadamente a petição que ensejou a 

decisão agravada, pode-se concluir, diversamente do que se lê nas 
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razões do agravo de instrumento, qual empresa pretende a União ver 

incluída no polo passivo da demanda executiva. 

2. Considerando que no item "V. Do Pedido" a União não incorre na 

referida falha e que as empresas mencionadas no recurso foram as 

mesmas citadas ao longo da demanda executiva, tendo apenas havido 

inversão quanto à que se pretende responsabilizar como sucessora, 

deve ser aplicado o disposto no artigo 322, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, possibilitando, assim, a análise da pretensão recursal. 

3. A sucessão de empresa extinta constitui hipótese excepcional de 

redimensionamento do polo passivo da execução fiscal e ocorre nas 

hipóteses previstas nos artigos 132 e 133 do Código Tributário 

Nacional. 

4. Para aplicação do instituto, cabe à exequente demonstrar a 

transferência do estabelecimento empresarial, não sendo admissível 

a presunção de responsabilidade tributária. 

5. No presente caso, os documentos juntados aos autos, bem como a 

certidão do senhor oficial de justiça não são suficientes para 

comprovar ter havido a sucessão da devedora pela empresa que se 

pretende responsabilizar. Isso porque a exploração da mesma 

atividade no mesmo endereço constitui apenas indícios de sucessão 

empresarial. 

6. Caberia à União demonstrar cabalmente - e não apenas alegar - a 

transferência do fundo de comércio, ou seja, do complexo de bens 

organizado para o exercício da atividade econômica, comprovando, 

por exemplo, exploração sob a mesma marca, com identidade de 

quadro societário e de funcionários, bem como compartilhamento da 

estrutura administrativa. Precedentes. 

7. Agravo de instrumento desprovido. 

 

 Processo nº: 0038988-76.2002.4.03.9999 (Apelação) 

 Data de publicação: 30/10/2017 

 Relator: Juíza Convocada Louise Filgueiras 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 25/10/2017 

 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO 

EMPRESARIAL DE FATO - CARACATERIZAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS INADIMPLIDOS PELA 

DEVEDORA ORIGINAL - EXISTÊNCIA. 

1. Caso em que, por ocasião do início das atividades da empresa 

embargante, a propriedade do imóvel e do fundo de comércio nele 

estabelecido já havia sido restituída, mediante provimento judicial, a 

pessoa física que, à época, integrava seu quadro social. Assim, ainda 

que a embargante não tenha adquirido o fundo de comércio, passou a 
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usufruir do ponto comercial e dos equipamentos nele existentes, o que 

a torna responsável solidária pelos tributos devidos, na qualidade de 

sucessora tributária de fato da devedora original. 

2. Ambas as empresas (a devedora original e a embargante) exploram 

o mesmo ramo de atividade, operam no mesmo local, utilizam os 

mesmos equipamentos, atendem à mesma clientela e, ao que se 

infere dos autos, sob a mesma bandeira (Shell Brasil S/A). 

3. Caracterizada a sucessão empresarial de fato entre as empresas, 

hábil a justificar a responsabilização da sucessora pelos débitos 

tributários da empresa originalmente executada com fundamento no 

artigo 133 do CTN. Precedentes do TRF3. 

4. Possível a redução da multa moratória aplicada, em atenção ao 

disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, em combinação com a nova 

redação dada ao artigo 35 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941/09, 

que submete a questão ao disposto no artigo 61 da Lei nº 9.430/96. 

Este dispositivo prevê, em seu § 2º, um percentual máximo de 20% às 

multas de mora. 

5. Apelação da parte contribuinte parcialmente provida. 

 

 Processo nº: 0017871-38.2011.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 11/10/2017 

 Relator: Desembargador Federal Wilson Zauhy 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 03/10/2017 

 

Ementa: (...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARTIGO 133, DO CTN. DECADÊNCIA 

E PRECRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA AFASTADA. 

I - Nos termos do artigo 133, do CTN, a pessoa física ou jurídica que 

adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, no qual se inclui 

o conjunto de bens empregados no exercício da atividade, e continuar 

a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, responde 

pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, 

devidos até a data do ato. 

II - Existência de indícios de sucessão empresarial nos termos do 

artigo 133, do CTN, na medida em que adquiriu o estabelecimento da 

executada e continuou no exercício da mesma atividade. (...) 

 

 Processo nº: 0009261-94.2009.4.03.6000 (Apelação) 

 Data de publicação: 30/05/2017 

 Relator: Desembargador Federal Hélio Nogueira 
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 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 06/06/2017 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO 

CTN. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURO 

IMPROVIDO. 

1. Para que seja reconhecida a sucessão tributária, portanto, faz-se 

necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial da empresa sucedida, e não 

apenas o exercício da mesma atividade, no mesmo local. E, de acordo 

com a Jurisprudência desta Corte, essa prova deve ser contundente. 

Precedentes. 

2. Na hipótese, a apelante limita-se a mencionar a ocorrência de 

responsabilidade tributária por sucessão diante da comprovação da 

aquisição a que faz menção o art. 133 do CTN, conforme a cópia da 

alteração do contrato social anexo, tendo em vista que o sucessor Luiz 

Carlo Gueno e Diles Bigolin Gueno, Posto Gueno Prosa Ltda ME, 

encontra-se no mesmo endereço da empresa sucedida, Joes Ltda, e 

desempenha a mesma atividade econômica, nada mais. 

3. Compulsando os autos, observa-se a ocorrência de alteração do 

contrato social, com a saída dos embargantes do quadro societário, a 

alteração da razão social e o aumento do capital social, contudo, a 

sociedade empresária continua a mesma, apresentando o mesmo 

CNPJ, contudo, com novos sócios, nova razão social e com capital 

aumentado. 

4. Esses elementos, não comprovam, nem fazem presumir, que houve 

aquisição do fundo de comércio antes explorado pela devedora por 

POSTO GUENO PROSA LTDA ME, para fins de responsabilidade 

tributária por sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN. 

5. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 

e, nos termos do Enunciado Administrativo nº 7, elaborado pelo 

Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica 

acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso 

interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não 

é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na 

forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 

6. Remessa necessária não conhecida. Apelação desprovida. 

 

 Processo nº: 0015389-44.2016.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 11/04/2017 

 Relatora: Desembargadora Federal Consuelo Yoshida 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 
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 Data de julgamento e Ementa/Voto: 30/03/2017 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL (ART. 133 DO CTN). 

1. A agravante pretende responsabilizar a pessoa jurídica Colégio IA 

Júnior sob a alegação de que este seria sucessor da devedora 

originária, com base no art. 133, caput do Código Tributário Nacional. 

2. A documentação acostada a estes autos somente permite verificar 

que a executada e a empresa que agora se encontra estabelecida no 

endereço da primeira exercem o mesmo ramo de atividade, qual seja, 

ambas são instituições de ensino. A agravante sequer colacionou a 

estes autos a Ficha Cadastral/contrato social do Colégio IA Júnior - 

ME, nem restou evidenciado que as sociedades foram constituídas e 

que são administradas pelos mesmos sócios. 

3. Não há elementos nos autos que conduzam à conclusão de que 

houve aquisição de fundo de comércio e a sucessão empresarial a 

ensejar a responsabilização pretendida, não sendo suficiente para 

tanto, o fato de as empresas exercerem a mesma atividade 

empresarial. 

4. Precedentes desta Corte Regional: 6ª Turma, AI 200803000372404, 

Des. Fed. Regina Costa, 04/05/2009; 3ª Turma, AI 200803000191859, 

Juiz Convocado Valdeci dos Santos, 19/07/2010; 3ª Turma, AI 

200803000191446, Des. Fed. Márcio Moraes, 06/07/2010. 

5. Agravo de instrumento improvido. 

 

 Processo nº: 0024408-11.2015.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 07/04/2017 

 Relator: Desembargador Federal Hélio Nogueira 

 Ativos discutidos: Continuidade da mesma atividade econômica, mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio descaracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 21/03/2017 

 

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. 

RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURO 

IMPROVIDO. 

1. Para que seja reconhecida a sucessão tributária, portanto, faz-se 

necessária a comprovação da aquisição, pela sucessora, do fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial da empresa sucedida, e não 

apenas o exercício da mesma atividade, no mesmo local. E, de acordo 

com a Jurisprudência desta Corte, essa prova deve ser contundente. 

Precedentes. 

2. Na hipótese, conforme a decisão recorrida, a agravante limita-se a 

mencionar a certidão negativa de citação do oficial de justiça, e a juntar 

Ficha Cadastral da JUCESP donde se colhe que a empresa referida 
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está sediada no mesmo endereço onde antes funcionava a executada 

e que se ocupa da mesma atividade comercial por ela então 

desenvolvida, nada mais. 

3. Esses elementos, não comprovam, nem fazem presumir, que houve 

aquisição do fundo de comércio antes explorado pela devedora por 

APARECIDO MENDES DOS SANTOS ME, para fins de 

responsabilidade tributária por sucessão empresarial, nos termos do 

art. 133 do CTN. 

4. Agravo interno improvido. 

 

 Processo nº: 0034478-63.2010.4.03.0000 (Agravo de Instrumento) 

 Data de publicação: 07/02/2017 

 Relator: Juiz Convocado Paulo Sarno 

 Ativos discutidos: Assunção de dívidas, Continuidade da mesma atividade econômica, 

mesmo endereço. 

 Resultado: Fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento e Ementa/Voto: 26/01/2017 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. 

RECONHECIMENTO. 

1.  O art. 133 do CTN trata da responsabilidade tributária caracterizada 

pela sucessão da atividade empresarial, ou seja, com a aquisição do 

fundo de comércio ou do estabelecimento, por qualquer título, sendo 

que o adquirente continua o negócio antes explorado, beneficiando-se 

da estrutura organizacional anterior, inclusive com a manutenção da 

clientela até então formada. A norma em questão tem como finalidade 

evitar fraudes, oferecendo ao Estado mecanismos para 

responsabilização e recuperação dos tributos que deixaram de ser 

pagos, diante de determinadas condutas que indiquem vícios na 

alienação do estabelecimento comercial. 

2. De acordo com a documentação juntada aos autos, o imóvel em 

que a executada exercia suas atividades foi levado a hasta pública e 

adquirido por Luiz Carlos Soler. A empresa Comércio e Abate de Aves 

Talhado Ltda. foi constituída em 13/4/2004, tendo como objeto o 

comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, bem 

como o abate de aves, e passou a exercer suas atividades no imóvel 

que pertencera à agravada, alugando-o de Luiz Carlos Soler. A 

empresa também fez uso do mesmo maquinário anteriormente 

utilizado pela Frigorífico Avícola de Tanabi Ltda., arrendando-o 

diretamente desta. Até mesmo os empregados da empresa agravada 

foram depois contratados pela Comércio e Abate de Aves Talhado 

Ltda. A sucessão entre as empresas para fins trabalhistas já foi 

reconhecida pela Justiça do Trabalho. 
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3. A Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto elaborou 

relatório no qual conclui que existe responsabilidade tributária por 

sucessão entre as empresas. 

4. Diante das provas apresentadas, portanto, deve ser reconhecida a 

sucessão irregular da empresa Frigorífico Avícola de Tanabi Ltda. por 

Comércio e Abate de Aves Talhado Ltda. 

5. Agravo de instrumento provido. 
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ANEXO III – JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA E ANOTADA DO STJ 

 

Como destacado anteriormente, para realização da pesquisa de jurisprudência 

do STJ, realizamos a pesquisa fixando o período de 01 de fevereiro de 2017 a 01 de 

fevereiro de 2020.  

A pesquisa foi realizada diretamente no site do STJ, no dia 18 de fevereiro de 

2020. No campo de “pesquisa livre”, realizamos duas buscas diferentes: (i.) “artigo 

133”; e (ii.) “sucessão e 133 e fundo e comércio”. 

As buscas retornaram 214 acórdãos, os quais foram devidamente analisados. 

Porém, para o que importa ao presente trabalho, foram desconsiderados aqueles 

acórdãos que não adentraram ao mérito da aquisição de ativos para fins de 

caracterização do fundo de comércio. Dessa forma, foram considerados 27 acórdãos 

no estudo realizado, os quais serão expostos a seguir. 

Antes, porém, importante ressaltar que nos últimos anos o STJ ampliou 

sobremaneira a utilização da Súmula nº 7/STJ87. No que se refere à sucessão 

tributária do artigo 133 do CTN, verificamos que a Súmula nº 7/STJ foi aplicada na 

totalidade dos casos selecionados para o presente estudo, nos quais se discute a 

aquisição de ativos e eventual caraterização do fundo de comércio88. 

Diante desse cenário, considerando que, apesar da aplicação da Súmula nº 

7/STJ, os acórdãos do STJ validaram as decisões proferidas pelos diversos tribunais 

de segunda instância, avaliaremos o teor desses acórdãos que, de alguma forma, 

foram recebidos e analisados pelo STJ. 

Visando facilitar a visualização quanto à discussão de cada acórdão89, além 

das informações processuais, ementa e trechos do julgado, elencaremos os ativos 

                                                            

87 Superior Tribunal de Justiça. Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso 
especial. 
88 Normalmente, sob a seguinte alegação: “No tocante ao mérito, é cediço que o recurso especial não 
é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, 
em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial’”. (STJ. AgRg no REsp 1056302/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda 
Turma. Julgado em 23 de abril de 2009, DJe 13 de maio de 2009). 
89 Os trechos extraídos dos julgados e transcritos no presente trabalho podem ter sido reduzidos, bem 
como ter sido destacados/grifados pelo autor, visando ressaltar apenas os pontos de maior relevância 
para o tema ora tratado. 
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adquiridos e, consequentemente, discutidos no julgamento, bem como informaremos 

se a conjugação destes ativos ensejou ou não a caracterização do fundo de comércio. 

Assim, segue. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.431.884 – ES 

o DJe 18/11/2019 – RELATOR: MIN. FRANCISCO FALCÃO 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF2 

 Recurso nº: 0114514-78.2015.4.02.5001 

 Ativos discutidos: marca, maquinário, uso de parque industrial (temporariamente) e 

aproveitamento da mão de obra. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 13/06/2017 

 

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. GRUPO 
ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA 
ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA.  

(...) além da compra do maquinário e do uso da marca do produto, 
foram utilizadas, ainda que por curto período, as instalações do 
parque industrial na produção, além do aproveitamento de mão 
de obra, como da própria clientela que já consumia os produtos 
da marca. 8. Ademais, foi contratualmente estipulada a cláusula de 
não concorrência nos próximos 5 anos, o que, por si só, atrai a 
solidariedade prevista no art. 133, I, do CTN, entre alienantes e 
adquirente, sem que seja possível arguir benefício de ordem por parte 
deste. 9. Embora nenhum dos negócios jurídicos realizados pelo 
apelante tenham envolvido diretamente a empresa executada, 
percebe-se que o intuito de diluir a operação em contratos com 
pessoas jurídicas diversas, todas do mesmo grupo familiar, e 
sem o passivo fiscal deixado pelas demais empresas, foi o de, 
justamente, transferir o fundo de comércio de fabricação industrial 
de pães sem cumprimento das obrigações tributárias existentes.  

 

 Recurso Especial nº 1.766.934 – RJ 

o DJe 02/08/2019 – RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF2 

 Recurso nº: 0000013-36.2014.4.02.5102 
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 Ativos discutidos: marca (além do fato de a sucessora ter os mesmos sócios da 

sucedida). 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 09/06/2017 

 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA 
DE RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 
133 DO CTN. CONJUNTO PROBATÓRIO.  
(...) Restou demonstrado nos autos que a TUNA ONE S/A alienou a 
marca GOMES DA COSTA para GDC ALIMENTOS S/A, com 
ingresso dos dois principais sócios da primeira na segunda, onde 
permaneceram por vários anos. Neste ínterim, TUNA ONE S/A foi 
sendo esvaziada de patrimônio e incapacitada para responder por 
seus débitos fiscais, ainda que com a preservação formal de sua 
continuidade e CNPJ, enquanto os sócios permaneciam protegidos 
patrimonialmente, assim como GDC ALIMENTOS S/A. (...) Aplica-se 
à espécie a previsão legal de solidariedade presente no artigo 133 
do CTN, eis que suficientemente provado que uma empresa 
adquiriu o fundo de comércio de outra, ainda que através de 
subterfúgios jurídicos, fato a atribuir a responsabilidade pelo débito 
executado solidariamente a ambas, como bem observado na r. 
sentença. 

 

 Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.768.401 – SP 

o DJe 04/02/2019 – RELATORA: MIN. REGINA HELENA COSTA 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF3 

 Recurso nº: 0031653-78.2012.4.03.0000 

 Ativos discutidos: foi celebrado contrato de licenciamento de uso de marca, mas foi 

considerado que houve a transferência do fundo de comércio porque a sucessora 

continuou explorando a atividade exercida pela sucedida (utilizando suas marcas), 

tendo a sucedida cessado a exploração dessa atividade. Além disso, os empregados 

da sucedida continuaram a trabalhar na sucessora. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 23/09/2014 

 

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HARMONIA COM 
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. 
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO 
CONHECIMENTO. 
(...) In casu, os elementos probatórios residentes nos autos revelam 
que, muito embora tenha sido celebrado apenas um contrato de 
licenciamento de uso de marcas, (a) houve verdadeira transferência 
do estabelecimento comercial; (b) a sucessora continuou 
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explorando a atividade até então exercida pela sucedida, o 
fazendo de forma exclusiva; e (c) a sucedida cessou a exploração 
da atividade que até então exercia - o que decorre, até mesmo, do 
direito de exclusividade conferido à sucessora -, motivo pelo qual o 
reconhecimento da sucessão tributária é imperativo. (...) As diversas 
sentenças proferidas em processos trabalhistas fazem prova de que 
os empregados da Gazeta Mercantil continuaram trabalhando 
para a Editora JB, atual Editora Rio S/A, sem solução de 
continuidade, e que esta última continuou explorando a atividade 
empresarial até então desenvolvida pela Gazeta, o que revela que os 
elementos do estabelecimento comercial permanecerem ordenados, 
permitindo a continuidade das práticas negociais até então 
promovidas. 

 

 Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.621.146 – RN 

o DJe 18/12/2018 – RELATORA: MIN. ASSUSETE MAGALHÃES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF5 

 Recurso nº: 00052316620114058400 

 Ativos discutidos: houve transferência irregular do patrimônio da sucedida para a 

sucessora. Considerou-se assim que houve confusão patrimonial e, por consequência, 

a responsabilidade. Trata-se aqui de uma situação de fraude e o julgado não considera 

a natureza dos ativos transferidos. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 24/03/2015 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESUNÇAO DE FRAUDE À 
EXECUÇAO FISCAL. SUCESSAO EMPRESARIAL. I. 
Independentemente da responsabilidade que se esta imputando à 
empresa recorrente não decorrer de dívidas tributarias contraídas em 
seu nome, tal responsabilização se deu em razão de identifica-la como 
pertencente ao mesmo grupo econômico (membros de uma mesma 
família), ensejando-se, portanto, a responsabilidade entre todos os 
integrantes do grupo, diante da possibilidade de despersonalização 
jurídica nas hipóteses de fraude ou conluio, cujos indícios de ora se 
apresentam a autorizar a legitimação passiva ad causam. II. A 
responsabilidade tributaria por sucessão, prevista no art. 133 do 
CTN, não precisa, necessariamente, ser formalizada, admitindo-
se que esta seja demonstrada através de indícios e provas 
convincentes. III. A responsabilidade do sócio se evidencia pelos 
indícios de cumplicidade na consumação da fraude à execução ao ter 
conhecimento da situação financeira da executada e, mesmo assim, 
aceitar ativos e bens dela, o que enseja a aplicação do art. 135, III, do 
CTN. IV. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.339.995 – RS 
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o DJe 12/12/2018 – RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF4 

 Recurso nº: 5051377-53.2017.4.04.9999 

 Ativos discutidos: o fato de haver mesma atividade exercida no mesmo endereço 

inicialmente não caracterizou fundo de comércio. Porém, houve constatação de 

parentesco entre os sócios da sucessora e da sucedida. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 09/05/2018 

 

Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO 
CTN. 
1. Para a configuração da sucessão de empresas, é desnecessária a 
formalização da aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento 
comercial, industrial ou profissional, de uma pela outra, desde que seja 
possível aferir a continuidade da exploração da atividade comercial à 
luz de aspectos fáticos constantes dos autos, cabendo ao Fisco o ônus 
da prova de que ocorreu a sucessão. 
2. No caso concreto, as provas trazidas aos autos são suficientes para 
a caracterização da sucessão empresarial. 
 
Voto: Portanto, a exploração do mesmo ramo de atividade e o 
estabelecimento no mesmo endereço, embora constituam 
indícios de sucessão tributária, não são suficientes para a 
caracterização da sucessão de empresas. É necessária a presença 
de outros elementos (liame fático) entre as empresas (sucessora e 
sucedida). 
(...) 
Acerca dos laços familiares entre os sócios das empresas executadas, 
restou confirmado pela prova testemunhal que a empresária individual 
Beatrice Maria Weschenfelder Becker é irmã do sócio-administrador 
da empresa Atelier de Costura Bustos Ltda, Ismael José 
Weschenfelder, sendo assim, evidente a relação de parentesco 
entre os sócios. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 848.100 – RS 

o DJe 11/12/2018 – RELATOR: MIN. BENEDITO GONÇALVES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/RS 

 Recurso nº: 70064406010 

 Ativos discutidos: mesmo endereço e mesma atividade entre a sucessora e a 

sucedida, além de haver parentesco entre os sócios-gerentes. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=50513775320174049999&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=4a16c37abacf684de0affbd1e76807c0&txtPalavraGerada=WTdu
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 Data de julgamento: 20/05/2015 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE 
EMPRESAS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA SUCESSORA. 
Estabelecendo-se no mesmo endereço da empresa devedora e 
dedicando-se a mesma atividade de transportes de bens, com 
parentesco entre os sócios-gerentes; tem-se a sucessão de 
empresas como definida no art. 133 do CTN. 

 

 Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.761.217 – SP 

o DJe 06/12/2018 – RELATORA: MIN. REGINA HELENA COSTA 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/SP 

 Recurso nº: 0540360-62.2005.8.26.0577 

 Ativos discutidos: compra de participações societárias da sucedida pela sucessora, 

que exerce as mesmas atividades no mesmo lugar, remanescendo a clientela. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 04/11/2014 

 

Ementa: APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE 
UM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE GÁSLIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO GLP. EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE QUE O 
BEM OFERTADO NÃO ERA DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA, 
MAS SIM DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. CARACTERIZADA A 
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA, INCIDE O DISPOSTO NO ART.133 DO 
CTN IMPÕE-SE A REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU 
PROCEDENTES OS EMBARGOS DETERCEIRO. SENTENÇA 
REFORMADA.RECURSO PROVIDO. 
 
Voto: (...) e ambas funcionam no mesmo local onde funcionava a 
executada, com o mesmo ramo de atividade e desfrutando da 
clientela deixada pela primeira, o que caracateriza a sucessão 
tributária, conforme dispõe o artigo 133 do CTN. 

 

 Recurso Especial nº 1.770.152 – PR 

o DJe 21/11/2018 – RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/PR 

 Recurso nº: 0017848-64.2015.8.16.0030 

 Ativos discutidos: mesma sede, mesma atividade e empresas detidas pelo mesmo 

grupo familiar. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 
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 Data de julgamento: 21/02/2017 

 

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - SUCESSÃO 
EMPRESARIAL DA EXECUTADA PELA EMBARGANTE, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 133, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 
- DESNECESSIDADE DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA 
AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO - 
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA QUE ADMITEM A PRESUNÇÃO 
DE SUCESSÃO EMPRESARIAL DESDE QUE PRESENTES 
FORTES ELEMENTOS DE PROVA - SUCEDIDA E SUCESSORA 
QUE DIVIDIRAM MESMA SEDE POR DETERMINADO PERÍODO DE 
TEMPO EM SEUS REGISTROS SOCIAIS E QUE EXPLORAVAM A 
MESMA ATIVIDADE - SOCIEDADES EMPRESÁRIAS QUE 
FUNCIONAVAM SOB AS DIRETRIZES DO MESMO GRUPO 
FAMILIAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA 
EXECUÇÃO FISCAL EM FACE À SUCESSORA. PRECEDENTES 
DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO 
PROVIMENTO. 

 

 Recurso Especial nº 1.757.415 – SP 

o DJe 21/11/2018 – RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF3 

 Recurso nº: 0026997-73.2015.4.03.0000 

 Ativos discutidos: estabelecimento da sucessora no mesmo endereço da sucedida. 

 Resultado: fundo de comércio não caracterizado. 

 Data de julgamento: 21/03/2017 

 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO 
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. SUCESSÃO 
EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do 
Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de 
comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, 
a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, 
coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN). 
2. É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não 
se podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante 
apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde 
outrora esteve a devedora original. 
3. Agravo interno não provido. 

 

 Recurso Especial nº 1.718.842 – MS 

o DJe 19/11/2018 – RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN 
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o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/MS 

 Recurso nº: 1403448-30.2016.8.12.0000 

 Ativos discutidos: dissolução irregular da pessoa jurídica sucedida e constituição de 

nova pessoa jurídica pelos filhos dos sócios, de forma fraudulenta, para o exercício da 

mesma atividade. Por essa razão, houve sucessão “indireta”. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 10/05/2017 

 

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - 
SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA E DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL - 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA 
SUCESSORA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS 
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. 1. Discute-se no presente recurso a 
ocorrência de sucessão empresarial, ocorrida de forma indireta, 
mediante a constituição de nova pessoa jurídica, para exercício 
da mesma atividade da sociedade empresária executada, 
supostamente encerrada de forma irregular, a ensejar a extensão da 
responsabilidade tributária em prol da empresa sucessora, bem como 
dos sócios-administradores da sociedade empresária sucedida, nos 
termos dos artigos 133 e 135, da Lei nº 5.172, de 25/10/1966 (Código 
Tributário Nacional). (...) Mesmo nas hipóteses de sucessão 
indireta ou fraudulenta, ou seja, aquela realizada mediante clara 
burla à lei para não caracterizar a sucessão empresarial, é 
possível que se aplique a regra do art. 133, para fins de 
responsabilização tributária da pessoa jurídica que sucede a devedora 
no fundo de comércio ou no estabelecimento comercial. 

 

 Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso 

Especial nº 1.706.875 – SE 

o DJe 31/10/2018 – RELATOR: MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/SE 

 Recurso nº: 0008789-93.2015.8.25.0000 

 Ativos discutidos: mesmos endereços, atividades e nome fantasia. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 04/04/2016 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 
RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – 
IRRESIGNAÇÃO – INACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL – 
FORTES INDÍCIOS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A 
OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL - 
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DESNECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DO ATO DE COMPRA DO 
FUNDO DE COMÉRCIO DECISÃO MANTIDA - RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. 
Para configuração da sucessão empresarial revela-se desnecessária 
a existência de ato formal de compra e venda do fundo de comércio, 
bastando que ela esteja configurada no plano fático, através de fortes 
indícios e de provas convincentes de sua ocorrência, como é o caso 
dos autos. 
 
Voto: (...) Restou evidenciado que Fernandes & Oliveira Ltda.é 
sucessora empresarial da Óticas Santanas, atua nas mesmas 
localidades, usando o mesmo nome fantasia, vendendo os 
mesmos itens e tendo as mesmas filiais, não havendo qualquer 
alteração entre o proceder da nova e da anterior Empresa. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.224.239 – RJ 

o DJe 15/10/2018 – RELATOR: MIN. OG FERNANDES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF2 

 Recurso nº: 0000887-98.2014.4.02.0000 

 Ativos discutidos: foram celebrados contratos entre a sucessora e a sucedida 

(Contrato de Licenciamento de Uso de Marcas e Usufruto Oneroso e Concessão de 

Direito de Exploração Econômica e de Usufruto de Material Digitalizado). Na prática, 

o Tribunal considerou que houve a aquisição do fundo de comércio, mesmo que a 

operação societária não tenha ocorrido formalmente. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 04/03/2015 

 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO 
TRIBUTÁRIA DE FATO. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA 
SUCESSORA NAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS. 1- 
(...) 2- No presente caso, há que ser mantida a sentença recorrida, 
visto que, analisando o conjunto probatório, há elementos suficientes 
para deduzir a ocorrência da sucessão tributária. Restou evidente 
que todos os negócios jurídicos narrados (Contrato de 
Licenciamento de Uso de Marcas e Usufruto Oneroso e 
Concessão de Direito de Exploração Econômica e de Usufruto de 
Material Digitalizado) foram perpetrados com o manifesto intuito 
de afastar eventual responsabilização tributária dos envolvidos, 
seja por sucessão tributária, cisão ou alienação do fundo de 
comércio. Destarte, o direito não pode fugir à realidade, e a lei 
determina que o sucessor tributário responda pelos tributos originados 
da empresa alienante, de forma integral, uma vez que o alienante 
cessou a exploração da atividade, e, atualmente, tão somente usufrui 
do licenciamento concedido com a percepção de royalties. 
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 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.286.895 – ES 

o DJe 27/09/2018 – RELATOR: MIN. OG FERNANDES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF2 

 Recurso nº: 0004363-47.2014.4.02.0000 

 Ativos discutidos: não houve a sucessão formal, mas pelo fato de a sucessora exercer 

os mesmos serviços, por relação familiar e também com base em depoimentos de 

testemunhas (como o do contador), considerou-se que houve a sucessão de fato. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 26/06/2015 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 
ART. 133,I, DO CTN - FORTES INDÍCIOS. (...) Segundo o que consta 
dos autos, vê-se que há fortes indícios de que houve sucessão de fato: 
declaração prestada pelo contador da empresa devedora 
principal ao meirinho de que a empresa executada teria cessado 
suas atividades, sendo encampada pela empresa SELETRANS 
LTDA; o fato da empresa SELETRANS LTDA passar a funcionar no 
endereço em que outrora a executada exercia as suas atividades; a 
empresa SELETRANS LTDA ser constituída por membro da família 
dos corresponsáveis OSMAR PIRES LAGE e MARIA DE LOURDES 
NUNES PIRES LAGE e a empresa executada e a pessoa jurídica ora 
agravante explorarem os mesmo ramo empresarial (transporte de 
passageiros). 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 840.417 – PR 

o DJe 25/09/2018 – RELATORA: MIN. ASSUSETE MAGALHÃES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/PR 

 Recurso nº: 0021601-05.2010.8.16.0030 

 Ativos discutidos: HSBC (sucessor) assumiu as operações do Banco Bamerindus 

(sucedido). 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 07/03/2012 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO HSBC PARA FIGURAR NA 
EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BANCO QUE É SUCESSOR DO 
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL. QUESTÃO JÁ PACIFICADA 
NESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
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 Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.533.390 – PE 

o DJe 24/09/2018 – RELATOR: MIN. SÉRGIO KUKINA 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF5 

 Recurso nº: 0005355-24.2014.4.05.0000 

 Ativos discutidos: sucessora exerce mesma atividade, no mesmo local da sucedida. 

Também há indícios de dissolução irregular da sucedida. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 16/09/2014 

 

Tributário e Processual Civil. Agravo de instrumento. Sucessão 
empresarial. Legitimidade passiva da empresa sucessora para figurar 
no polo passivo da execução fiscal. Artigo 133, do Código Tributário 
Nacional. 
(...) 
Pondere-se que trata-se de sociedade empresária que opera o 
mesmo comércio e no mesmo local indicado como endereço da 
empresa executada. 
(...) No caso em tela, a empresa sucessora funciona no mesmo local 
da executada e explora o mesmo ramo de atividade, o que 
configura verdadeira transferência de fundo de comércio e aquisição 
de negócio. (...) Aponte-se, ainda, que há indícios suficientes de 
dissolução irregular da executada, visto que o oficial de justiça não 
a encontrou no endereço indicado e que consta de seu cadastro na 
Receita Federal a situação de inativo desde 2005. 
(...) Aponte-se, ainda, que há indícios suficientes de dissolução 
irregular da executada, visto que o oficial de justiça não a encontrou 
no endereço indicado e que consta de seu cadastro na Receita Federal 
a situação de inativo desde 2005. Precedentes: AC567145/AL, des. 
Margarida Cantarelli; AGTR 132966/SE, des. Fernando Braga. Agravo 
de instrumento improvido. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.299.188 – RS 

o DJe 10/09/2018 – RELATOR: MIN. SÉRGIO KUKINA 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/RS 

 Recurso nº: 0026691-79.2010.8.21.0086 

 Ativos discutidos: mesmo local, mesma atividade econômica, parentesco entre os 

dirigentes e patrimônio da sucedida foi encontrado no local (o acórdão não analise 

qual a espécie desse patrimônio). 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 09/08/2017 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO 
FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA INTEGRAL. EXCEÇÃO DE 
EXECUTIVIDADE. 
1. Caso em que: (a) a excipiente se instalou no mesmo endereço da 

executada; (b) opera a mesma atividade econômica; (c) existe 
parentesco entre os dirigentes da sucessora e da sucedida; e 
(d) no local foi encontrado patrimônio que pertencia à devedora 
originária. 2. Sucessão integral prevista no art. 133, I, do CTN, 
caracterizada. 3. Recurso desprovido. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.102.123 – PR 

o DJe 03/09/2018 – RELATOR: MIN. SÉRGIO KUKINA 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF4 

 Recurso nº: 5019983-86.2016.4.04.0000 

 Ativos discutidos: mesmo endereço, mesmo ramo de atividade e administradores 

comuns, além de a sucessora ter adquirido parte dos ativos da sucedida (não são 

especificados os ativos na decisão). 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 09/08/2016 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE. É regular a 
inclusão da alegada sucessora no polo passivo de execução fiscal 
diante de veementes indícios de sucessão empresarial. 
 
Voto: (...) Ora, no caso dos autos, constatou-se que as sociedades 
atuam no mesmo ramo de atividade (transporte coletivo de 
passageiros), ocupam ou ocuparam o mesmo endereço (Rua Frei 
Orlando, 1400, em Curitiba) e apresentam administradores comuns 
(cf. contratos sociais do evento 3, ANEXO108 E ANEXO 109, do 
processo originário), elementos esses que, por si sós, constituem 
suficientes indícios de sucessão empresarial geradora de 
responsabilidade tributária. 

 

 Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 

1.123.216 – SP 

o DJe 03/09/2018 – RELATOR: MIN. SÉRGIO KUKINA 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/SP 

 Recurso nº: 1017428-08.2014.8.26.0577 

 Ativos discutidos: mesmo endereço, aproveitamento de clientela, aproveitamento de 

funcionários. 
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 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 26/10/2015 

 

EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS Alegação de 
ilegitimidade passiva em face da não caracterização da sucessão 
tributária Não cabimento – Sucessão tributária comprovada - 
Continuidade na exploração do estabelecimento da empresa 
antecessora, mediante a ocupação do mesmo espaço físico para a 
mesma finalidade comercial, com o aproveitamento da clientela e 
dos funcionários - Pretensão à não aplicação da LE 13.918/09 - Fato 
gerador ocorrido antes de sua entrada em vigor - Declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Recálculo da dívida com a utilização da 
taxa Selic - Recursos não providos. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.259.235 – MG 

o DJe 27/06/2018 – RELATORA: MIN. ASSUSETE MAGALHÃES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/MG 

 Recurso nº: 0548750-80.2016.8.13.0000 

 Ativos discutidos: mesmo ramo, mesmas instalações e mesmo maquinário, além de 

pertencerem ao mesmo grupo familiar. Assim, presumiu-se que houve sucessão. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 07/12/2016 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - 
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA - ARTIGO 133 DO CTN - INCLUSÃO DA 
EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA LIDE. (...) 
 
Voto: (...) Portanto, vê-se que ambas as empresas exploram o mesmo 
ramo, qual seja, confecção de peças de vestuário e, ainda, que as 
empresas sucessora e sucedida pertencem ao mesmo grupo 
familiar.  
(...) Nessa seara, para que reste configurada a sucessão, é 
necessário, no mínimo, que se comprove a utilização das instalações, 
maquinário e demais componentes do estabelecimento, além da 
continuidade na atividade econômica, para restar presumida a 
aquisição. 
Na hipótese em apreço, tenho que o Estado de Minas Gerais logrou 
êxito em demonstrar a efetiva ocorrência de sucessão presumida entre 
as empresas em referência. 
Além disso, o documento de fl. 23 demonstra a utilização das 
instalações pela empresa agravante, além da continuidade da 
atividade econômica, admitida pela própria agravante. 

 

 Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.686.588 – RS 
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o DJe 18/06/2018 – RELATOR: MIN. FRANCISCO FALCÃO 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF4 

 Recurso nº: 5008082-29.2014.4.04.7005 

 Ativos discutidos: mesmo endereço e objeto social similar. 

 Resultado: fundo de comércio não caracterizado. 

 Data de julgamento: 06/07/2016 

 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. 
SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. 
REDIRECIONAMENTO 
(...) 
2. Caracteriza a sucessão de empresas, e assunção de 
responsabilidade tributária, quando a empresa sucessora adquire o 
fundo de comércio da empresa sucedida, continua a exploração da 
mesma atividade econômica e em mesmo local. 
3. No caso em tela, malgrado tenha o embargante juntado o contrato 
social da pessoa jurídica, demonstrando que a sociedade empresária 
instalou-se no mesmo endereço da executada, contendo objeto 
social similar, há outros elementos cognitivos bastantes para afastar 
o argumento de ocorrência de sucessão empresarial. 
4. Apelos improvidos. 

 

 Recurso Especial nº 1.728.313 – SP 

o DJe 24/05/2018 – RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF3 

 Recurso nº: 0018627-08.2015.4.03.0000 

 Ativos discutidos: em que pese a formalização de arrendamento, a atividade seguiu 

no mesmo local e os imóvel e bens da sucedida foram transferidos para a sucessora 

(não são especificados os ativos na decisão). 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 10/11/2016 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO DE EMPRESA. 
1. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal é no sentido de 
ser necessária a presença de provas robustas nos autos para o 
reconhecimento da sucessão de empresas, não bastando para tanto 
apenas o fato de que no mesmo local está instalada nova 
sociedade explorando o mesmo ramo de comércio. 
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2. Considerando que muitos empresários investem em atividades que 
muitas vezes dependem da infraestrutura já estabelecida, deve-se ter 
cautela na análise da questão da sucessão empresarial. 
3. No caso, contudo, há nos autos provas que permitem concluir pela 
ocorrência da sucessão de fato entre a empresa LEV PNEUS e a 
agravante RECAUCHUTADORA BARRETOS LTDA. 
4. Consta certidão do oficial de justiça atestando que, em 03/06/2013, 
a senhora Cíntia Soares dos Santos, funcionária da agravante, 
informou que "a sua empregadora celebrou com a executada LEV 
PNEUS um contrato de arrendamento do imóvel (menos a parte 
fechada já mencionada) e dos bens da executada, com data de 
02/03/2009 e duração de cinco anos". 
5. Ainda, consta que a agravante foi constituída em 12/12/2008 e que, 
em 06/01/2009, ou seja, em menos de 30 dias, alterou seu endereço 
para o endereço da executada. 
6. Agravo desprovido. 

 

 Recurso Especial nº 1.728.236 – SP 

o DJe 23/05/2018 – RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TJ/SP 

 Recurso nº: 0000056-50.2014.8.26.0549 

 Ativos discutidos: o acórdão foi favorável à suposta sucessora por não ter havido prova 

suficiente de aquisição do fundo de comércio. Embora tenha havido cessão de marca 

entre as empresas, bem como que ambas tenham usado o mesmo imóvel. 

 Resultado: fundo de comércio não caracterizado. 

 Data de julgamento: 31/01/2017 

 

APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - Redirecionamento contra 
empresa apontada como sucessora - Prescrição não verificada, 
observada a distinção entre redirecionamento contra sócio e 
redirecionamento contra empresa apontada como sucessora - Provas 
de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento, ou 
continuação da exploração de atividade econômica de pessoa 
jurídica extinta, todavia, não formada, para o fim dos arts. 132, 
parágrafo único, e 133 do CTN - Sentença de improcedência dos 
embargos reformada. APELAÇÃO PROVIDA. 

 

 Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.709.793 – PR 

o DJe 21/05/2018 – RELATOR: MIN. FRANCISCO FALCÃO 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF4 

 Recurso nº: 5040464-70.2016.4.04.0000 
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 Ativos discutidos: mesmo ramo de atividade, mesma sede social e vínculo entre os 

sócios. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 15/12/2016 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO 
EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 133, DO 
CTN. PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DA SUCESSÃO.  
 
Voto: (...) No caso em tela, são muitos os indícios da sucessão 
empresarial trazidos no evento 40 dos autos originários, entre eles: 
1. Ramo de atividade (...) 2. Sede social (...) 3. Vínculo entre os 
sócios. 

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 975.631 – SP 

o DJe 15/05/2018 – RELATORA: MIN. ASSUSETE MAGALHÃES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF3 

 Recurso nº: 0043397-61.2006.4.03.6182 

 Ativos discutidos: compra da operação da sucedida pela sucessora, o que foi 

anunciado, inclusive, no site da sucessora. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 15/01/2015 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 
INOMINADO. ARTIGO 557, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. 
ARTIGO 133, CTN. PROVA SUFICIENTE. RECURSO 
DESPROVIDO. 
(...) 
3. A aquisição, a que se refere o artigo 133 do CTN, deve ser aferida 
a partir de elementos de fato de cada caso concreto, vez que a 
dissolução irregular de um dado empreendimento indica a inexistência 
de formalidade legal própria à caracterização da sucessão, o que 
ocorre, sobremaneira, como forma de contornar a própria 
responsabilidade tributária. 
4. Contra a sucessão tributária alegou-se que a MAFERSA apenas 
transferiu tecnologia, licenciamento de tecnologia e aquisição de 
equipamentos e instalações, mas não a integralidade do fundo do 
comércio, restando imóveis e ativos nas unidades de Caçapava, 
Contagem e Rio de Janeiro e que, se houvesse responsabilidade, 
seria subsidiária quanto aos negócios do estabelecimento de São 
Paulo, que assumiu, conforme artigo 133, II, CTN. 
(...) Além disso, o site da embargante disponibiliza no seu histórico 
a seguinte informação: 1997- Alstom compra as atividades e contratos 
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da Companhia Estadual MAFERSA e inicia a produção local de trens 
(www.alstom.com.br). A circunstância de não ter sido formalizada a 
sucessão é irrelevante, pois os elementos fáticos permitem inferir a 
continuidade da exploração da atividade econômica pela ALSTOM.  

 

 Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.193.454 – SC 

o DJe 09/05/2018 – RELATORA: MIN. ASSUSETE MAGALHÃES 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF4 

 Recurso nº: 5004039-16.2014.4.04.7210 

 Ativos discutidos: mesmo endereço. Não houve a aquisição formal do fundo de 

comércio da sucedida pela sucessora, entretanto as circunstâncias, como o fato de 

sucessora e sucedida pertencerem à mesa família e serem do mesmo ramo de 

atividade, contribuíram para a caracterização do fundo de comércio. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 01/06/2017 

 

Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO 
EMPRESARIAL. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR. MULTA. IMPENHORABILIDADE DE 
BEM ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 
(...) 
2. Mostra-se desnecessária a formalização da aquisição do fundo 
de comércio, desde que seja possível aferir a continuidade da 
exploração da atividade comercial à luz de aspectos fáticos constantes 
dos autos. 
3. Hipótese em que o contexto comprova a ocorrência de sucessão 
empresarial, devendo a embargante responder pelas dívidas da 
sucedida, nos termos do art. 133 do CTN. 
 
Voto: (...) Da análise dos autos verifica-se que há indícios suficientes 
a demonstrar a sucessão empresarial. Nesse sentido, foi precisa a 
análise do Juízo sentenciante, motivo pelo qual me reporto às suas 
conclusões, adotando-as como razão de decidir: (...) De fato, como 
anotado na exordial, a empresa tida como sucessora atua no mesmo 
ramo comercial da executada, tem o mesmo nome comercial 
(REFRICON), principal meio de apresentação de seus serviços para a 
sociedade, mesmo telefone de atendimento, bem assim endereço 
bastante próximo ao da executada. (...) Ocorre que no caso dos 
autos a empresa primitiva não foi alienada ou transferida formalmente 
à sucessora, pois tratou-se de uma espécie de substituição de uma 
por outra apenas no plano fático, justamente para não deixar 
transparecer a sucessão tributária, já que as duas empresas 
pertencem à mesma família Zanotelli e a antiga não possuía mais 
qualquer patrimônio para fazer frente às dívidas tributárias 
remanescentes. 
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 Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.708.759 – RJ 

o DJe 17/04/2018 – RELATORA: MIN. REGINA HELENA COSTA 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF2 

 Recurso nº: 0000019-43.2014.4.02.5102 

 Ativos discutidos: mesmo endereço, constituição da sucessora ao mesmo tempo da 

dissolução da sucedida, mesmo ramo de atividade, mesmos sócios. 

 Resultado: fundo de comércio caracterizado. 

 Data de julgamento: 20/04/2016 

 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SUCESSÃO 
EMPRESARIAL. (...) 
6. Considerando todas as condições narradas na sentença e não 
impugnadas pelo embargante/apelante, quais sejam: (i) transferência 
da estrutura organizacional da executada originária peara o 
mesmo endereço da embargante; (ii) criação contemporânea da 
embargante à cessação das atividades da devedora originária; 
(iii) exploração da mesma atividade e da mesma marca "Gomes 
da Costa"; (iv) ambas as empresas possuírem os mesmos sócios 
diretores e terem poderes para movimentar as contas de ambas as 
empresas, é possível concluir que a TUNA ONE S.A. (executada 
originária) foi incorporada, de fato, pela GDC ALIMENTOS S.A. 

 

 Recurso Especial nº 1.651.586 – SP 

o DJe 20/04/2017 – RELATOR: MIN. HERMAN BENJAMIN 

o Acórdão do Tribunal a quo mantido com base na Súmula 7 do STJ 

 Tribunal a quo: TRF3 

 Recurso nº: 0019144-57.2008.4.03.0000 

 Ativos discutidos: mesmo imóvel, mesmo ramo de negócio, mesmos bens móveis, 

parentesco entre os sócios. Porém, a falta de comprovação documental impediu a 

caracterização. 

 Resultado: fundo de comércio não caracterizado. 

 Data de julgamento: 17/06/2010 

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 
INCLUSÃO DE SÓCIO. SUCESSÃO POR AQUISIÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL OU FUNDO DE COMÉRCIO. 
ART. 133 DO CTN. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Nos termos 
do art. 133, do CTN, aquele que adquire, por qualquer título, o fundo 
de comércio pertencente a um estabelecimento comercial - nele 
compreendido o conjunto de bens empregados no exercício da 
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atividade -, e continua e explorar tal atividade, passa a ser responsável 
pelos tributos devidos pelo estabelecimento. Ausência de 
comprovação de que houve aquisição do fundo de comércio da 
empresa executada ou de responsabilidade solidária pelos débitos.  
 
Voto: (...) Entretanto, analisando os autos, verifica-se que a agravante 
não logrou comprovar que a Usina Alvorada tenha adquirido o fundo 
de comércio da empresa executada nem que tenha responsabilidade 
solidária pelos débitos. 
De fato, como bem asseverou o MM. Juízo a quo na decisão agravada, 
o só fato de a Usina Alvorada estar instalada no imóvel onde 
funcionava a Destilaria Dalva, utilizando-se dos mesmos bens 
móveis e atuando em idêntico ramo de negócio, não faz presumir 
que tenha ocorrido fusão, incorporação, transformação nem a 
aquisição do fundo de comércio, ante a ausência de documentos 
que comprovem essa alegação da União. 
Da mesma forma, o simples fato de haver parentesco entre os 
sócios de uma e da outra empresa não comprova que tenha 
havido sucessão. 
Ademais, a Usina Alvorada não adquiriu os bens da devedora, 
sendo apenas a locatária dos mesmos, que foram adquiridos por 
terceiros. 


