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Resumo 
 

As regras positivadas no Código Tributário Nacional (CTN) sobre sucessão em 

obrigações tributárias decorrentes de aquisição de estabelecimento empresarial 

impactam inequivocamente no quanto haverá de ser pago pelo ativo, já que o preço a 

ser pago deve corresponder ao valor resultante da subtração do valor das dívidas que 

serão sucedidas do valor dos ativos adquiridos. Em função da insuficiência da regra 

legal de sucessão, da doutrina e da jurisprudência, manifesta-se em muitos casos 

incerteza quanto à extensão do passivo tributário do alienante. Essa inserção do 

elemento incerteza quanto à quantificação do passivo pode impactar na forma pela qual 

os agentes econômicos precificam estes ativos e, mais do que isso, podem acarretar 

graves consequências nos mercados em que estes ativos são negociados. Assim, 

apresenta-se o problema sobre de que forma as regras de sucessão tributária positivadas 

no art. 133 do CTN podem impactar nas operações de compra e venda de ativos. 

Análise realizada na presente monografia tendo por marco teórico o seminal artigo de 

George Akerlof “The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and the Market 

Mechanism”, no qual é investigado o impacto que a incerteza sobre a qualidade de um 

bem pode ter no mercado de negociação desse mesmo bem. 

 
Palavras-chave: Seleção Adversa, Estabelecimento Comercial, Tributação, George 

Akerlof, Análise Econômica, Artigo 133 do CTN, Jurisprudência, CARF, STJ, 

Responsabilidade Tributária, Sucessão Tributária, Incerteza. 
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Abstract 

 
The rules of the National Tax Code (CTN) regarding successor tax liability in the 

acquisition of commercial establishments have an impact on the price to be paid for the 

negotiated asset as such price must correspond to the value resulting from the 

subtraction of the value of the tax liabilities from the value of the purchased asset. 

Because of the insufficiency of the legal rule on successor tax liability, the legal 

doctrine and the case law, in many cases there is uncertainty regarding the extension of 

the tax liabilities. This element of uncertainty can have an impact on how the economic 

agents approach the pricing of the assets and, even more, can lead to serious 

consequences in the markets in which these assets are negotiated. Thus, follows the 

problem of how the successor tax liability rule set forth by article 133 of the CTN can 

impact the sale and purchase of assets, specifically commercial establishments. Analysis 

that is guided in the present paper by George Akerlof's foundational article “The Market 

for Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism”, which investigates the 

impact that the uncertainty about the quality of a product can have on the market in 

which its negotiation occurs. 

 
Key words: Adverse Selection, Commercial Establshiment, Taxation, George Akerlof, 

Economic Analysis, Article 133 of the National Tax Code, Case Law, CARF, STJ, 

Successor Tax Liability, Uncertainty.  
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Introdução 

 

Fusões e aquisições (F&As) de empresas fazem parte do cotidiano das empresas. 

Os motivos pelos quais F&As ocorrem são variados. Dentre eles, incluem-se, de um 

lado, empresas vendem ativos para desinvestir e, assim, se capitalizar, ou para focar em 

apenas uma atividade específica, ou porque são pouco competitivas; de outro lado, 

empresas adquirem ativos para ganhar novos mercados, obter benefícios de economia 

de escala ou escopo. 

A compra e venda de ativos empresariais pressupõe que se delimite o ativo que 

será adquirido, com o propósito de se determinar o preço a ser pago pelo ativo. A 

delimitação do ativo transacionado é influenciada pelas regras jurídicas que disciplinam 

a transação. Daí porque as regras sobre sucessão de dívidas em razão da aquisição de 

certos ativos são de grande importância para fins de F&As. Se quem adquire o ativo 

adquirirá o ativo mais certas dívidas, deve-se avaliar o ativo e estimar a extensão das 

dívidas que serão sucedidas pelo adquirente, com o propósito de se poder estimar o 

preço correto a ser pago pelo ativo acompanhado por sucessão de obrigações.  

As regras positivadas no Código Tributário Nacional (CTN) sobre sucessão em 

obrigações tributárias decorrentes de aquisição de estabelecimento empresarial 

impactam inequivocamente no quanto haverá de ser pago pelo ativo, já que o preço a 

ser pago deve corresponder ao valor resultante da subtração do valor das dívidas que 

serão sucedidas do valor dos ativos adquiridos.  

Além do cálculo aritmético, as regras de sucessão podem influenciar a 

precificação dos ativos de outro modo. Pode-se não ter como, no caso concreto, avaliar 

a inteira extensão do passivo tributário a ser sucedido. Há situações de passivo oculto, 

que procedimentos de diligência não são capazes de captar. Nesses casos, manifesta-se 

incerteza quanto à extensão do passivo tributário do alienante. A inserção do elemento 

incerteza quanto à quantificação do passivo pode impactar na forma pela qual os 

agentes econômicos precificam estes ativos e, mais do que isso, podem acarretar graves 

consequências nos mercados em que estes ativos são negociados. 

Assim, apresenta-se o seguinte problema geral de pesquisa a ser enfrentado 

nesta monografia: como as regras de sucessão tributária positivadas no art. 133 do CTN 

podem impactar nas operações de compra e venda de ativos? 
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A resposta a esse questionamento será elaborada tendo por marco teórico o 

seminal artigo de George Akerlof “The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and 

the Market Mechanism”,1 no qual é investigado o impacto que a incerteza sobre a 

qualidade de um bem pode ter no mercado de negociação desse mesmo bem, a partir do 

exemplo do mercado de carros usados, os “lemons”, para ilustrar como uma assimetria 

informacional pode causar seleção adversa em um determinado mercado.  

O problema da seleção adversa se manifesta quando, por um lado, uma das 

partes da transação tem informações plenas sobre a qualidade do bem a ser 

transacionado enquanto a outra parte da transação, não. Nesse caso, a assimetria 

informacional impactará na mensuração de qualidade do ativo e na consequente 

formação do preço do ativo. Referido fenômeno pode ocorrer no mercado de 

negociação de conjuntos de ativos operacionais, comumente referidos pela expressão 

estabelecimento empresarial ou fundo de comércio. A incerteza sobre a qualidade do 

bem é gerada pelo art. 133 do CTN, que não permite a compreensão de qual é o passivo 

tributário realmente atrelado a estabelecimentos serão transmitidos ao adquirente 

quando de sua venda. Assim, surge uma dificuldade na identificação de seu real valor 

que pode inviabilizar a realização da transação.  

Com base nesse marco teórico, esta monografia enfrentará os seguintes 

problemas específicos:  

 

(i) As normas de sucessão tributária positivadas no art. 133 do CTN podem 

introduzir incerteza quanto à qualidade do ativo adquirido?  

(ii) Havendo incerteza, essas regras podem causar seleção adversa? Como 

evitar seleção adversa? 

 

Para enfrentar o primeiro problema específico, o primeiro capítulo do presente 

trabalho investigará as regras de sucessão tributária por compra de estabelecimento 

empresarial a partir da análise da lei, auxiliada pela doutrina, e da análise da 

jurisprudência.  

																																																								
1  AKERLOF, George A. The market for ‘lemons’: quality uncertainty and the market 
mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84, 3, p. 488-500. 1970. 
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Nesse sentido, a técnica a ser utilizada no enfrentamento do primeiro problema 

específico desta monografia é (i) a pesquisa bibliográfica pela consulta de livros, 

artigos, jornais, legislação e monografias (todos brasileiros) que se propõe a analisar o 

art. 133 do CTN e (ii) o estudo de jurisprudência pelo acesso aos sítios eletrônicos do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) (metodologia que será exposta de forma mais detalhada no subcapítulo destinado 

a tal estudo).  

No segundo capítulo, será enfrentado o segundo problema específico, a partir da 

conjugação dos (i) resultados obtidos no primeiro capítulo com a teoria proposta por 

George Akerlof e (ii) da análise das normas introduzidas pela Lei Complementar 118/05 

(LC 118/05), que incluíram no art. 133 do CTN certas regras que afastam a sucessão por 

passivo tributário em caso de compra de estabelecimento empresarial.  

Para tanto, será analisada a doutrina e a jurisprudência, notadamente a formada 

pelo STF ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934 (ADI 3.934). Essa 

ADI, conquanto relativa à matéria trabalhista, pode auxiliar a lançar luz sobre a 

compreensão de como as regras de sucessão interferem em mercados de negociação de 

ativos. 

Por fim, a conclusão fechará o presente trabalho. 
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I. A sucessão no passivo tributário pela aquisição de estabelecimento empresarial 

 

a. O debate doutrinário em torno do art. 133 do Código Tributário 

Nacional 

 

Neste subcapítulo são apresentados os principais argumentos doutrinários 

relativos à interpretação da norma contida no art. 133 do CTN. Dentre esses 

argumentos, destacam-se críticas relativas à falta de clareza, profundidade, 

especificidade da redação do artigo em questão. Sobre tais questões, serão apresentadas 

as posições e, principalmente, divergências doutrinárias, a evidenciar como o texto do 

art. 133 do CTN permite grande espaço interpretativo e, consequentemente, gera 

insegurança sobre sua correta aplicação. 

O art. 133 do CTN regula a sucessão pelo adquirente no passivo tributário do 

alienante de estabelecimento empresarial. O referido artigo dispõe: 

 

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 com a respectiva exploração, sob a 
mesma ou outra razão social ou sob firma de nome individual, responde pelos 
tributos relativos ao fundo de comércio ou estabelecimento adquirido, 
devidos até a data do ato: 

I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria 
ou atividade; 

II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no 
mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. 

§1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação 
judicial: 

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 quarto grau, consanguíneo 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. 
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§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 no prazo de 1 (um) ano, contado da data de 
alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos 
extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. 

 

É um dispositivo que busca, de forma geral, assegurar a satisfação do crédito 

tributário, pois permite que a dívida tributária seja honrada pela riqueza gerada pelo 

estabelecimento independentemente de quem seja seu proprietário. Assim, a alienação 

de um estabelecimento não implica no desaparecimento da dívida tributária, mas sim na 

sua transferência ao novo proprietário.2  

Para a garantir a satisfação do crédito tributário, o artigo detalha como deve se 

dar a sucessão das obrigações tributárias do antigo proprietário do estabelecimento para 

o novo proprietário.  

O caput do referido dispositivo define quem são os sujeitos da norma. É 

designado como responsável tributário “a pessoa natural ou jurídica de direito privado”. 

Assim, surge o questionamento sobre a possibilidade de aplicação da sucessão tributária 

em relação aos entes sem personalidade jurídica, tais como fundo de investimentos, 

condomínios, espólios e consórcios. Parte da doutrina,3 aqui representada por Hugo 

Leal, entende que: 

 

No contexto do art. 133 do CTN, a expressão “pessoa jurídica” não tem o seu 
alcance limitado às pessoas dotadas de personalidade jurídica nos termos do 
direito privado, abrangendo igualmente aquelas entidades às quais se confere 
capacidade tributária passiva, conforme o art. 126, III, do CTN, assim como 
outras entidades desprovidas de personalidade jurídica de direito privado, 
mas dotadas de autonomia patrimonial e de capacidade para aquisição e 
transmissão de direitos, como é o caso dos fundos de investimento [...].4  

 

Entretanto, não há como se refutar que a letra do art. 133 do CTN é clara ao 

definir as pessoas física e jurídicas como os únicos destinatários de seu regramento, não 

																																																								
2 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 15. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 324.  
3 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. p. 230; BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: 
Noeses, 2007. p. 296.  
4 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade tributária na aquisição do estabelecimento 
empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 198.  
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os entes com capacidade tributária passiva. Assim, fica já a partir do caput posta uma 

controvérsia, sobre se uma interpretação direta do texto de tal artigo ou uma 

interpretação que abranja outros artigos do CTN é a mais adequada para se entender 

para quem o art. 133 do CTN cria comandos obrigatórios.  

Outro questionamento que deriva do art. 133 do CTN é sobre que situações 

efetivamente transferem a responsabilidade tributária ao sucessor. O caput do artigo 

estabelece que responde pelos tributos devidos pelo estabelecimento a pessoa que 

adquirir de outra por qualquer título. Assim, tem-se a impressão de que, 

independentemente do modo jurídico utilizado para a aquisição, haverá a sucessão. 

Certos autores, como Renato Lopes Becho, apresentam esse entendimento:  

 

A expressão ‘por qualquer título’, aposta no caput do dispositivo legal, não 
deixa dúvidas de que é por tudo irrelevante o meio jurídico adotado para a 
aquisição, seja por compra e venda, seja por doação, seja por herança 
(sucessão causa mortis) ou qualquer outra.5 

 

Mas, é importante notar que o verbo “adquirir” está acompanhado do termo “de 

outra”, o que induz à compreensão de que a aquisição do art. 133 demanda uma 

transmissão inter vivos praticada por duas ou mais pessoas.6 Dessa forma, mais uma 

vez, o art. 133 do CTN permite questionamentos em relação a sua aplicação, por 

exemplo, seria a sucessão causa mortis um evento de sucessão de responsabilidade?  

Outra dúvida que também deriva dessa utilização do verbo “adquirir” é se em 

casos de arrematação, adjudicação e remição em processo de execução fiscal há a 

transferência da responsabilidade tributária. Alguns entendem que não,7 pois não há 

manifestação de vontade nessa alienação. Mas outros entendem que sim, como Juliana 

Furtado Costa Araújo: 

																																																								
5 BECHO, Renato Lopes. Artigos 121 a 137. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; LACOMBE, 
Rodrigo Santos Masset (Coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: MP, 
2008. pp. 1040-1041.  
6 CORREIA, Armênio Lopes. Responsabilidade tributária por sucessão: uma visão teórica e 
prática na aquisição de estabelecimento e/ou fundo de comércio. 2015. Tese (Mestrado em 
Direito). – FGV/SP, São Paulo. p. 36.   
7 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 17. ed. Atualizador: Humberto Theodoro 
Junior. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 245.  
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Não podemos restringir o ato de aquisição apenas aos casos em que há 
manifestação de vontade entre as partes. Se houver a mudança de titularidade 
do bem por meio de operação que não leva em consideração a vontade do 
alienante, ainda assim estará configurada a aquisição e, portanto, a 
manutenção da responsabilidade.8  

 

 O caput do artigo em questão, além de trazer questionamentos em função da sua 

redação confusa, também causa dúvidas em função da sua omissão. Ele não estabelece 

quais os tributos que ensejam sucessão tributária. Existem alguns tributos que são 

comumente vinculados a estabelecimentos, como o caso do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS),9 do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)10 

e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 11  o que facilita o 

entendimento pela sua transferência ao novo proprietário do estabelecimento.12  

 Entretanto, outros tributos também podem ser vinculados ao estabelecimento, 

como é o caso do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Tais contribuições incidem sobre o 

faturamento mensal da pessoa jurídica, conforme previsto pelas Leis nº 10.637/2002 e 

nº 10.833/2003. Assim, o principio da autonomia dos estabelecimentos não se aplica a 

																																																								
8 ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Responsabilidade tributária na sucessão empresarial: fusão, 
incorporação, cisão e aquisição de estabelecimento. 2010. Tese (Doutorado em Direito). 
PUC/SP, São Paulo.  
9 Art. 11, II, §3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996:  

“É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular.” (BRASIL. Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996). 
10 Art. 51 do CTN. 

“Contribuinte do imposto é: 

(...) 

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer 
estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”. (BRASIL. Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966). 
11 Art. 4º da Lei Complementar nº 116/2003: 

“Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de 
prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou 
profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas”. (BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003). 
12 CORREIA, Armênio Lopes. Responsabilidade tributária por sucessão: uma visão teórica e 
prática na aquisição de estabelecimento e/ou fundo de comércio. 2015. Dissertação (Mestrado 
em Direito). – FGV/SP, São Paulo. p. 51. 
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elas, já que sua base de cálculo decorre da consolidação da receita. Consequentemente, 

há dificuldade em se identificar qual o valor exato devido de PIS e COFINS em relação 

a cada estabelecimento e, diante dessa dificuldade, se dívidas relativas a essas 

contribuições seriam objeto de sucessão.13  

 Também surgem questionamentos acerca da sucessão em relação ao Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), que tem como base de cálculo o lucro da pessoa jurídica. Ricardo Mariz de 

Oliveira entende que tais tributos não são passíveis de sucessão, pois se vinculam à 

pessoa jurídica e não ao estabelecimento, até porque não existe um lucro do 

estabelecimento em si. 14  Abrindo exceção apenas no caso de existir um único 

estabelecimento, pois a pessoa jurídica deixaria de existir com a sua transferência.  

 Por outro lado, Marco Aurélio Greco argumenta que, mesmo que uma pessoa 

jurídica possua vários estabelecimentos, ainda sim é possível a transferência de 

responsabilidade tributária. Ele entende que o objeto da alienação pode ser tão 

significativo a ponto de “esvaziar” por inteiro o negócio da pessoa jurídica.15 Assim, a 

falta de especificação do art. 133 do CTN causa incerteza sobre a sua correta aplicação, 

notada pelas dúvidas recorrente e pelos diferentes entendimentos doutrinários.  

 Não é só em relação a quais tributos em espécie que se tem dúvidas sobre a 

transferência, também se questiona se penalidades estariam incluídas na expressão 

“tributos” empregada pelo caput do art. 133 do CTN. Ou seja, poderiam ser transferidas 

ao sucessor as multas? Se sim, quais multas?  

 A divergência doutrinária acerca dessa questão é expressiva, existem pelo menos 

quatro entendimentos distintos. Ives Gandra Martins e outros16 entendem que as multas 

																																																								
13 Ibid. p. 52.  
14 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. 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. Direito 
Tributário Atual, n. 6, p. 1431-1495, 1986. 
15 GRECO, Marco Aurélio. Imposto sobre a Renda: responsabilidade do sucessor na aquisição 
de estabelecimento – o art. 133 do CTN. Revista de Direito Tributário da APET, São Paulo, ano 
2, n. 8, p. 133-186, dez. 2005. 
16 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 17. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
269; MELO, José Eduardo Soares de. Direito Tributário Empresarial. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008. p. 617.  
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não são transferíveis ao sucessor por duas razões: pelo princípio da pessoalidade da 

pena e pela terminologia utilizada no art. 133 do CTN, já que a expressão empregada é 

“tributos” e não “crédito/obrigação tributária”.17  

 Outra corrente, formada por Hugo Barreto Sodré Leal e Juliana Furtado Costa 

Araújo, argumenta que as multas são sucessíveis, independentemente da sua natureza.18 

Seu principal argumento é o fato de que o art. 129 do CTN,19 norma geral em relação a 

responsabilidade dos sucessores, utiliza a expressão “créditos tributários”. Assim, a 

transferência da responsabilidade tributária iria além do valor principal do tributo, de 

forma a incluir as penalidades (multas moratórias e punitivas) e os juros.  

 No terceiro entendimento, expressado por Maria Rita Ferragut, apenas as multas 

moratórias são transferíveis ao sucessor, já que, para tal autora, a multa punitiva “não 

pode ultrapassar a pessoa do infrator”.20 Já para a quarta corrente, liderada por Sacha 

Calmon Navarro Coelho, a sucessão das multas está condicionada ao reconhecimento 

contábil da dívida no balanço da sucedida.21 Ou seja, a falta de registro contábil de 

eventuais multas impede o seu repasse ao novo proprietário do estabelecimento.  

 Apenas em relação ao caput do art. 133 do CTN já se formaram inúmeras teses 

sobre a sua correta aplicação. Aqui foram expostos alguns dos questionamentos sobre 

quem pode ser sucessor de obrigações tributarias, sobre quais eventos podem 

impulsionar tal sucessão, sobre quais tributos em espécie são transferíveis e se as 

penalidades estariam inclusas nessas transferências.  

																																																								
17 MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 269. 
18 LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade tributária na aquisição do estabelecimento 
empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 336; ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. 
Responsabilidade tributária na sucessão empresarial: fusão, incorporação, cisão e aquisição 
de estabelecimento. 2010. Tese (Doutorado em Direito). – PUC/SP, São Paulo. 
19 Art. 129 do CTN: 

“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”. (BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 
20 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: 
Noeses, 2013. p. 112. 
21 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário. 7. ed. Rio de Janeiro. 
Forense, 2004. p. 723. 
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Também há dúvidas interpretativas acerca do inciso I do art. 133 do CTN. Tal 

inciso, conjuntamente com o inciso II, trata do tipo de responsabilidade pelos tributos 

devidos. 22  O inciso I dita que o novo proprietário do estabelecimento assume 

integralmente a responsabilidade se o alienante do estabelecimento cessar a atividade 

econômica. Já o inciso II estabelece que o alienante responde pelas dívidas tributárias se 

ele continuar a exploração da atividade econômica do estabelecimento alienado ou 

iniciar uma atividade nova, mesmo que em ramo diferente, dentro do prazo de 6 (seis) 

meses contados da data da alienação. Neste último caso, a responsabilidade do novo 

proprietário se dará apenas se o alienante não pagar suas dívidas, assumindo forma 

subsidiária. 

O inciso I tem sido alvo de interpretações divergentes. Parte da doutrina entende 

que é integral a responsabilidade do inciso I, ou seja, o novo proprietário do 

estabelecimento responde, exclusivamente, pelas dívidas fiscais na medida em que o 

alienante não dá prosseguimento a exploração de atividades econômicas.23 

As razões para essa conclusão são a utilização do adverbio “integralmente” na 

redação do inciso e o próprio objetivo do art. 133 do CTN, que sempre foi a satisfação 

do credito tributário por meio de quem possuir patrimônio suficiente para tal. Se o 

alienante não prossegue exploração, ele não tem recursos para pagar os tributos devidos, 

por isso a lógica de que as dívidas tributarias sejam transferidas para quem continua a 

exploração.  

																																																								
22 Art. 133, I e II, do CTN: 

“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 de nome individual, 
responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do 
ato: 

I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 

II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 
(seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão.” (BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). 
23 AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 15. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
324; XAVIER, Alberto. Responsabilidade tributária de sucessores na alienação de 
estabelecimento. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 167, p. 7-17, ago. 2009. 
p. 17; COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. p. 743;  MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 7. 
ed. São Paulo: Dialética, 2007. p. 260.  
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Contudo, existe outra interpretação do inciso I do art. 133 do CTN originária do 

entendimento de Aliomar Balleiro.24 O autor entende que o alienante que não segue 

com o seu negócio não se desonera de sua dívida fiscal, pois não seria razoável que ele 

usufruísse do patrimônio obtido pela venda do estabelecimento enquanto o novo 

proprietário paga pelas dívidas criadas pelo alienante. Nesse mesmo sentido seguem 

Hugo de Brito Machado e Maria Rita Ferragut.25 Desse modo, fica exposta mais uma 

controvérsia, dentre as muitas, gerada pelo art. 133 do CTN.  

A insuficiência da redação do art. 133 do CTN dá razão a diversos 

questionamentos que, por sua vez, colocam em xeque a correta aplicação do artigo. Há, 

como demonstrado, diversos pontos de incerteza sobre qual a forma mais adequada de 

se entender e aplicar o art. 133 do CTN e essa falta de segurança sobre sua compreensão 

é ampliada pelas divergentes posições doutrinárias. Dessa forma, torna-se importante 

uma análise da jurisprudência acerca desse dispositivo, para se entender se os tribunais 

brasileiros foram capazes de dirimir as controvérsias referentes ao art. 133 do CTN ou 

se prolongam as discussões e a incerteza. Nesse sentido segue o próximo item do 

presente capítulo.  

 

b. Os contornos da regra do art. 133 do Código Tributário Nacional de 

acordo com a jurisprudência 

 

 A partir da conclusão de que há incerteza na interpretação do art. 133 do CTN 

por parte da doutrina, é necessário se compreender se os tribunais brasileiros conseguem 

dar uma interpretação coesa e prática para a lei. Ou seja, busca-se entender se a 

insegurança que advém do texto do artigo em análise é mitiga pela jurisprudência ou se 

ela é um fator que contribui ainda mais para a incerteza em relação à aplicação 

adequada do artigo.   

 

																																																								
24  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro. 11. ed. atual. por Misabel Abreu 
Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 751.  
25 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011. p. 157; FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. 
São Paulo: Noeses, 2013. p. 106. 
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b.1. Metodologia de coleta de decisões e de análise 

 

 Foram analisadas as jurisprudências tanto do CARF quanto do STJ em relação 

ao art. 133 do CTN. A pesquisa se operacionalizou em ambos órgãos julgadores da 

seguinte forma: 

(i) Utilização da ferramenta de pesquisa de jurisprudência disponível nos 

sites www.stj.jus.br e www.idg.carf.gov.br para a localização dos 

acórdãos.  

(ii) Escolha do período de 2000 até setembro de 2018 como corte temporal 

da pesquisa. Optou-se por iniciar a pesquisa em 2000, porque dessa 

forma se teria acesso a todas os acórdãos sobre o art. 133 publicados 

neste século sem se retroagir de forma excessiva na pesquisa.  

(iii) Foram então selecionadas as palavras-chaves para ajudar na localização 

dos acórdãos. As palavras-chaves escolhidas foram: “133 e CTN e 

sucessão”,  “sucessão e estabelecimento” e “133 e CTN”.  

(iv) Localização de 278 acórdãos no STJ e de 234 no CARF. Esse resultado 

total apresentou diversos casos de reincidência e alguns casos de 

decisões alheias ao tema do art. 133. Assim, após a exclusão desses 

julgados, a quantidade de acórdãos foi reduzida para 79 no STJ e 66 no 

CARF.  

(v) A partir dessa fixação do número de acórdãos, foram criadas duas 

planilhas eletrônicas, uma para o STJ e uma para o CARF. Nessas 

planilhas foram lançadas as principais informações de cada acórdão: 

número do acórdão, data do julgamento, relator, câmara/turma 

responsável, ementa e breves comentários sobre o objeto da discussão. 

(vi) Por fim, houve a separação das decisões do STJ em sete categorias e do 

CARF em seis categorias – conforme as tabelas abaixo. Importante 

ressaltar que no caso do STJ, algumas decisões que não tiveram análise 

de mérito em decorrência da Súmula 7 mas fizeram levantamentos 

importantes foram alocadas na categoria do assunto desses 

apontamentos.   
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STJ  

Assunto Número de Acórdão 

Sucessão por indícios 12 

Mudanças no quadro societário 08 

Locação 02 

Multas  12 

Tipo de responsabilidade 08 

Tributos atrelados ao estabelecimento 01 

Súmula 7/STJ 36 

Total 79 

Fonte: Dados da pesquisa 

CARF 

Assunto Número de Acórdãos 

Sucessão por indícios 11 

Mudanças no quadro societário 03 

Multas  21 

Tipo de responsabilidade 11 

Tributos atrelados ao estabelecimento 05 

Repetição da letra da lei 15 

Total 66 

Fonte: Dados da pesquisa 
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(vii) Por fim, foi feita uma leitura crítica individual dos acórdãos, de forma a 

se identificar seus argumentos e a se verificar sua coesão com os outros 

acórdãos encontrados. 

 

b.2. Análise das decisões coletadas 

 

 A partir da análise dos resultados da pesquisa chegou-se a conclusão de que a 

minoria dos temas discutidos no âmbito judicial tem jurisprudência formada e pacífica. 

A maioria das questões debatidas são controversas tanto dentro de cada um dos 

tribunais como na comparação entre eles.  

 O único assunto que não apresenta nenhuma controvérsia e tem jurisprudência 

consolidada é o relativo à locação de estabelecimento. Mais especificamente, se o 

locatário pode ser considerado sucessor das responsabilidades tributárias do 

estabelecimento por ele locado.  

Foram encontrados dois julgados26 sobre o tema no STJ e em ambos é proferido 

o entendimento de que a sucessão de responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela 

aquisição do estabelecimento, ou seja, ela pressupõe a aquisição da propriedade com 

todos os poderes inerentes ao domínio, o que não se caracteriza pela celebração de 

contrato de locação.  

O assunto sobre a alteração no quadro societário, se ela é suficiente para 

caracterizar a sucessão empresarial e o redirecionamento das dívidas aos novos sócios, 

tem maioria27 que segue um mesmo entendimento. É quase unânime no CARF e no 

STJ, com apenas um acórdão divergente no STJ.28  

																																																								
26 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1293144/RS. Ministro Castro Meira. 
Julgado em 16/04/2013; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1140655/PR. 
Ministro Franciulli Netto. Julgado em 02/09/2014.   
27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. AgRg no REsp 1153339/SP. Ministro 
Benedito Gonçalves. Julgado em 17/12/2009; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. 
REsp 988509/SP. Ministra Eliana Calmon. Julgado em 19/08/2008; BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. 2ª Turma. AgRg no Ag 816318/RS. Ministro Herman Benjamin. Julgado em 
22/05/2007; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 783394/MG. Ministra 
Eliana Calmon. Julgado em 06/12/2005; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 
621154/DF. Ministra Eliana Calmon. Julgado em 06/04/2004; BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. 2ª Turma. REsp 196416/SP. Ministra Eliana Calmon. Julgado em 25/09/2001; BRASIL. 



	 21	

A maioria dos acórdãos apresenta o entendimento de que pessoa jurídica é 

distinta dos sócios que a compõem, portanto, uma mudança no quadro societário de 

estabelecimento que continua explorando o mesmo objeto não é sucessão. Mas, o 

julgado divergente expressa a posição de que, a partir do momento em que o antigo 

sócio cessou a exploração comercial, os novos sócios se tornam responsáveis pelas 

dívidas fiscais.  

Essas são as únicas questões encontradas em relação ao art. 133 do CTN que 

estão relativamente pacificadas na jurisprudência dos tribunais analisados. Todos os 

outros assuntos pesquisados não têm um único entendimento assentado.  

A discussão sobre se indícios (sucessão de fato) são suficientes para se 

caracterizar a sucessão de um estabelecimento ou não para fins do art. 133 do CTN 

apresenta grande controvérsia. Uma parte dos acórdãos do CARF e do STJ29  profere a 

posição de que indícios são suficientes e outra30 entende que são necessárias provas 

																																																																																																																																																																		
Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 300180/SP. Ministro Castro Meira. Julgado em 
08/11/2005; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 1402-000.007. Relator Leonardo de Andrade Couto. Julgado em 
27/07/2009; BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 5ª Câmara. Acórdão nº 105-16.950. 
Relator Marcos Rodrigues Mello. Julgado em 17/04/2008; BRASIL. 1º Conselho de 
Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nº 101-93.944. Relator Celso Alves Feitosa. Julgado em 
17/09/2002.  
28 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 790112/MG. Ministro José Delgado. 
Julgado em 11/04/2006.  
29 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgInt no REsp 1709793/PR. Ministro 
Francisco Falcão. Julgado em 15/05/2018; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. 
REsp 1725713/BA. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 05/04/2018; BRASIL. 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Acórdão nº 
2201-003.288. Relator Carlos Henrique de Oliveira. Julgado em 16/08/2016; BRASIL. 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Acórdão nº 
2301-003.799. Relator Wilson Antônio de Souza Correa. Julgado em 16/10/2013; BRASIL. 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. Acórdão nº 
1202-000.460. Relator Carlos Alberto Donassolo. Julgado em 25/01/2011; BRASIL. Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Acórdão nº 1301-001.802. 
Relator Wilson Fernandes Guimarães. Julgado em 05/03/2015; BRASIL. Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Acórdão nº 1401-000.003. 
Relatora Albertina Silva Santos de Lima. Julgado em 11/03/2009; BRASIL. Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Acórdão nº 2201-003.562. 
Relator Daniel Melo Mendes Bezerra. Julgado em 04/04/2017.  
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1728236/SP. Ministro Herman 
Benjamin. Julgado em 19/04/2018; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 
1669441/PE. Ministro Herman Benjamin. Julgado em 20/06/2017; BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. 2ª Turma. AgInt no REsp 1540429/SC. Ministra Eliana Calmon. Julgado em 
17/09/2013; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. AgRg no AREsp 64623/PR. 
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cabais para que a sucessão se configure. Assim, não é possível se identificar uma 

posição jurisprudencial sobre o tema. 

Falta de coesão nos julgados ocorre também na questão das multas. O STJ 

apresenta uma jurisprudência unânime de que tanto as multas moratórias quanto as 

multas punitivas são devidas pelo sucessor do estabelecimento.31 Esse entendimento se 

baseia principalmente na interpretação sistemática dos artigos 129, 139 e 133 do CTN, 

que utilizam a expressão “crédito tributário”.  

Entretanto, o CARF é pouco claro em relação a tal assunto: alguns acórdãos 

seguem o entendimento do STJ, 32  mas outros entendem que apenas as multas 

																																																																																																																																																																		
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 18/06/2014; BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. 1ª Turma. AgRg no AREsp 90300/MG. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado 
em 18/09/2012; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgRg no Ag 1321679/RJ. 
Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 21/10/2010; BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. 2ª Turma. REsp 844024/RJ. Ministro Castro Meira. Julgado em 13/09/2006; BRASIL. 
Superior  Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 1138260/RJ. Ministro Sérgio Kukina. Julgado em 
28/04/2015; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 1ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 1201-002.157. Relator José Carlos de Assis Guimarães. Julgado em 
16/05/2018; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 2402-005.993. Relator João Victor Ribeiro Aldinucci. Julgado em 
13/09/2017; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 1402-002.509. Relator Leonardo Luís Pagano Gonçalves. Julgado em 
17/05/2017; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 1301-002.144. Relator Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro. Julgado em 
04/10/2016; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 2402-002.107. Relator Ronaldo de Lima Macedo. Julgado em 
29/09/2011.  
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1684509/SP. Ministro Herman 
Benjamin. Julgado em 26/09/2017; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgRg no 
REsp 1452763/SP. Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 10/06/2014; BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1220651/GO. Ministro Humberto Martins. 
Julgado em 05/04/2011; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 1085071/SP. 
Ministro Benedito Gonçalves. Julgado em 21/05/2009; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
2ª Turma. REsp 1017186/SC. Ministro Castro Meira. Julgado em 11/03/2008; BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 554377/SC. Ministro Francisco Falcão. Julgado 
em 04/10/2005; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 544265/CE. Ministro 
Teori Albino Zavascki. Julgado em 16/11/2004; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª 
Turma. REsp 613605/RS. Ministro Castro Meira. Julgado em 21/05/2005. 
32 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Ficais. 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. 
Acórdão nº 1302-002.090. Relator Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa. Julgado em 
10/04/2017; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 1402-001.672. Relator Nelson Mallmann. Julgado em 06/05/2015; 
BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. 
Acórdão nº 2301-003.751. Relator Mauro José Silva. Julgado em 15/10/2013; BRASIL. 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. Acórdão nº 
2302-001.630. Relator Arlindo da Costa e Silva. Julgado em 08/02/2012; BRASIL. Conselho 
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moratórias são sucessíveis33 e outros que nenhuma multa é sucessível.34 Não existe um 

entendimento central nesse Tribunal e, consequentemente, há insegurança sobre a 

interpretação correta do art. 133 do CTN no ponto atinente às multas.   

O tipo de responsabilidade do sucessor e do sucedido, se é integral, subsidiária 

ou solidária, também é questão controversa. Em relação ao inciso I do art. 133 do CTN, 

o STJ e o CARF têm entendimentos diversos. A redação de tal inciso indica que o 

sucessor responde integralmente pelos tributos devidos pelo estabelecimento até a data 

da sucessão, mas são só alguns julgados35 que entendem que essa integralidade na 

sucessão desonera o alienante de qualquer responsabilidade. 

																																																																																																																																																																		
Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Turma Especial. Acórdão nº 2803-001.310. Relator 
Helton Carlos Praia de Lima. Julgado em 08/02/2012; BRASIL. 2º Conselho de Contribuintes. 
3ª Câmara. Acórdão nº 203-09.645. Relator Francisco Albuquerque Silva. Julgado em 
20/06/2005; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 3301-004.635. Relator José Henrique Mauri. Julgado em 19/04/2018; 
BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. 
Acórdão nº 3402-004.904. Relator Waldir Navarro Bezerra. Julgado em 01/02/2018; BRASIL. 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. Acórdão nº 
3402-003.148. Relator Waldir Navarro Bezerra. Julgado em 20/07/2016; BRASIL. 2º Conselho 
de Contribuintes. 4ª Câmara. Acórdão nº 204-03.006. Relator Júlio César Alves Ramos. Julgado 
em 12/12/2007; BRASIL. 2º Conselho de Contribuintes. 2ª Câmara. Acórdão nº 202-12469. 
Relator Marcos Vinícius Neder de Lima. Julgado em 12/09/2000.  
33 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. 
Acórdão nº 1401-001.521. Relator Fernando Luiz Gomes de Mattos. Julgado em 01/02/2016; 
BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nº 101-78.761. Relator Francisco 
de Assis Miranda. Julgado em 19/06/1989; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Acórdão nº 3301-003.169. Relator Valcir Gassen. 
Julgado em 26/01/2017; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª 
Turma Ordinária. Acórdão nº 1302-000.389. Relator Wilson Fernandes Guimarães. Julgado em 
10/11/2010; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 1402-001.012. Relator Frederico Augusto Gomes de Alencar. Julgado em 
12/04/2012; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 
Ordinária. Acórdão nº 2301-002.909. Relator Mauro José Silva. Julgado em 21/06/2012. 
34 BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 3ª Câmara. Acórdão nº 103-20959. Relator Marcio 
Machado Caldeira. Julgado em 20/06/2002; BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. 
Acórdão nº 101-77.074. Relator Carlos Alberto Gonçalves Nunes. Julgado em 16 de março de 
1987; BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nº 101-77.075. Relatora 
Miriam Seif. Julgado em 06/03/1987; BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 8ª Câmara. 
Acórdão nº 108-08.284. Relator José Henrique Longo. Julgado em 14/04/2005.  
35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. AgRg no REsp 1285121/DF. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima. Julgado em 05/03/2013; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª 
Turma. REsp 330683/SC. Relator Paulo Medina. Julgado em 19/02/2002; BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1285121/DF. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima. Julgado em 15/12/2011; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª 
Câmara, 2ª Turma Ordinária. Acórdão nº 2401-003.904. Relator Nereu Miguel Domingues. 
Julgado em 07/10/2014; BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1ª Câmara, 1ª 
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Existem também acórdãos que versam que a responsabilidade do sucessor é 

subsidiária,36 responsável quando o sucedido não adimplir com sua obrigação, ou 

solidária,37 responsável conjuntamente com o sucedido, e um único acórdão do STJ que 

entende pela responsabilidade subsidiária do sucedido, tornando o alienante responsável 

quando não cumprir com a obrigação.38  

Dessa forma, pode-se concluir que ainda não é possível definir uma tendência do 

STJ acerca da controvérsia envolvendo o tipo da responsabilidade tributária do 

sucessor/sucedido na alienação de estabelecimento, restando clara insegurança acerca 

desse assunto.  

A última controvérsia verificada nos tribunais em relação ao art. 133 do CTN se 

deu em torno de que tributos são sucessíveis na alienação do estabelecimento. Na 

pesquisa no STJ foi encontrado apenas um acórdão39 sobre o assunto, e nele é expresso 

o entendimento de que o Fundo de Garantia do Tempo do Serviço (FGTS) não é 

sucessível com o estabelecimento. O argumento para tal conclusão é que o FGTS não 

ostenta natureza tributária, por isso segue as regras do Código de Processo Civil (CPC).  

No CARF, existem três decisões que versam pela sucessão de tributos que não 

os tipicamente ligados a um estabelecimento. Dois acórdãos 40  expressam o 

																																																																																																																																																																		
Turma. Acórdão nº 1402-001.598. Relator Paulo Roberto Cortez. Julgado em 11/03/2014; 
BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 3ª Turma Ordinária. 
Acórdão nº 2403-000.789. Relator Cid Marconi Gurgel de Souza. Julgado em 30/09/2011. 
36 BRASIL. Câmara Superior de Recursos Fiscais. 2ª Turma. Acórdão nº 9202-003.391. Relator 
Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Julgado em 21/10/2014; BRASIL. Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. Acórdão nº 1302-001.991. Relator Rogério 
Aparecido Gil. Julgado em 13/09/2016.  
37 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 745007/SP. Ministro José Delgado. 
Julgado em 19/05/2005; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 592007/RS. 
Ministro José Delgado. Julgado em 16/12/2003. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª 
Turma. REsp 432049/SC. Ministro José Delgado. Julgado em 13/08/2002; BRASIL. Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Acórdão nº 1401-001.922. 
Relator Abel Nunes de Oliveira Neto. Julgado em 21/06/2017. 
38 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 706016/RS. Ministro Francisco 
Falcão. Julgado em 26/04/2005.  
39 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 491326/RS. Ministro Luiz Fux. 
Julgado em 18/05/2004.  
40 BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nº 101-77.074. Relator Carlos 
Alberto Gonçalves Nunes. Julgado em 16/03/1987; BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª 
Câmara. Acórdão nª 101-77.075. Relatora Miriam Seif. Julgado em 06/03/1987.  
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entendimento de que o IRPJ é sucessível. Outro,41 menciona que não há qualquer 

limitação no art. 133 do CTN que permita apenas a sucessão de certos tributos. Também 

há um acórdão42 no sentido de que Contribuições Previdenciárias são sucessíveis. 

Entretanto, nenhum desses acórdãos operacionaliza a transmissão da responsabilidade 

por esses tributos.  

Por outro lado, há um acórdão43 no CARF que versa pela impossibilidade da 

sucessão da responsabilidade tributária pelo IRPJ, pela CSLL, pelo PIS e pela COFINS. 

Em tal acórdão é expresso o argumento de que são transmissíveis apenas os tributos 

relacionados ao estabelecimento, não os relacionados à pessoa jurídica como os acima 

mencionados o são.  

Assim, nessa última discussão, os acórdãos não deixam claro que tributos são 

efetivamente sucessíveis, como eles serão identificados e de que modo essa sucessão se 

dará. Existem decisões opostas em relação aos tributos que não são tipicamente 

associados ao estabelecimento e em relação a outros tributos elas são únicas, não 

caracterizando a consolidação de algum entendimento.  

Fica claro que não existe uma jurisprudência assentada acerca da maioria das 

discussões atinentes do art. 133 do CTN. Tanto o CARF quanto o STJ são pouco 

consistentes na maioria de suas decisões de forma que o contribuinte se encontra em 

posição de incerteza e insegurança. As dúvidas já postas pela doutrina são prolongadas 

pelas discussões no âmbito judicial. 

Não existe certeza sobre a aplicação e a operacionalização da maioria das 

questões já abordadas pelos tribunais. Mas, além disso, questões como, por exemplo, a 

possibilidade de um fundo de investimento ser responsabilizado por débitos tributários 

não foram ainda abordadas nem pelo CARF nem pelo STJ. Dessa forma, tem-se como 

conclusão que os acórdãos analisados não solucionam a insegurança gerada pelo art. 

133 do CTN e até potencialmente a aprofundam com seus julgados incompatíveis.   

																																																								
41 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. 
Acórdão nº 1302-001.445. Relator Hélio Eduardo de Paiva Araújo. Julgado em 29/07/2014.  
42 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Turma Especial. Acórdão nº  
2803-004.164. Relator Helton Carlos Praia de Lima. Julgado em 11/03/2015.  
43 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1ª Câmara, 3ª Turma Ordinária. 
Acórdão nº 1103-00028. Relator Marcos Shigueo Takata. Julgado em 26/08/2009.  
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II. A Seleção Adversa decorrente do art. 133 do CTN 

 

a. Como a incerteza gera Seleção Adversa  

 

A questão da Seleção Adversa lida com incerteza de qualidade. Na obra “The 

Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, George 

Akerlof apresenta como a dificuldade de se identificar se um bem é de boa ou má 

qualidade pode ter um grande impacto não só na transação que envolve ele, mas no 

mercado em que ele está inserido como um todo – o fenômeno da Seleção Adversa.  

Para permitir um melhor entendimento dessa proposição, George Akerlof 

oferece exemplo de situações em que a Seleção Adversa pode ser identificável. O mais 

famoso desses exemplos é o do mercado de carros usados.  

Nesse mercado, existem carros em bom estado e em mal estado. Entretanto, 

normalmente tem-se a ideia de que os carros usados à venda devam possuir algum 

problema ou desgaste. Caso contrário, por que iria seu proprietário desejar vendê-lo? 

São muitas vezes esquecidos que fatores que podem impulsionar tal venda podem ser a 

simples vontade do proprietário de não mais ter um carro ou de ele ter, por exemplo, 

enjoado do modelo que possui. Não há necessariamente um defeito no produto usado 

para que a vontade de vendê-lo exista.  

Mas, a única pessoa que pode realmente com certeza conhecer as razões para tal 

venda é o vendedor. É ele quem lida com o carro que pretende vender e tem as melhores 

informações sobre a verdadeira condição do produto. Em função desse conhecimento, o 

vendedor tem melhores condições de formar um preço adequado para a venda do 

automóvel do que o comprador. Entretanto, como já mencionado, é comum a impressão 

de que um carro usado à venda sempre terá algum defeito. Assim, os potenciais 

compradores usualmente não estão dispostos a pagar um preço alto pela compra.  

Essa falta de disposição por parte dos compradores de se pagar um preço alto, 

faz com que vendedores que possuem automóveis usados em bom estado saiam do 

mercado. Tais vendedores não estão dispostos a aceitar um valor baixo por um produto 

o qual eles sabem que vale mais. Consequentemente, os vendedores que se mantem no 
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mercado são os que possuem automóveis de baixa qualidade, que estão dispostos a 

aceitar um preço menor pelo produto à venda. 

Dessa forma, o mercado de carros usados sofre uma grande diminuição de oferta 

em função da presença de “lemons” nele – os carros defeituosos ou desgastados. E com 

essa desaparição dos automóveis em bom estado, perpetua-se a ideia de que carros 

usados são ruins e diminui-se ainda mais a predisposição de compradores de 

automóveis participarem do mercado de usados.  

Esse é só um dos exemplos que Akerlof usa para ilustrar como a incerteza de 

qualidade pode gerar o fenômeno da Seleção Adversa. O autor também exemplifica 

como tal fenômeno pode ser visualizado no mercado de planos de saúde e na 

contratação de minorias. E, no presente capítulo, ilustremos como a Seleção Adversa 

pode ser visualizada também no mercado de estabelecimentos. 

A compra e venda de estabelecimentos pressupõe que se determine o preço a ser 

pago pelo ativo a venda. Nesse movimento de delimitação de preço, a regra de sucessão 

de obrigações tributárias do art. 133 do CTN é de suma importância, pois quem adquire 

o ativo também adquire as dívidas tributárias a ele relacionadas. Dessa forma, com o 

auxílio do art. 133 do CTN pode se, em teoria, estimar o preço adequado a ser pago pelo 

estabelecimento à venda.  

Essa possibilidade é apenas teórica, pois, como demonstrado nos subcapítulos 

anteriores desta monografia, o art. 133 do CTN não traz regras claras e bem 

estabelecidas. Não há consenso nem na doutrina e nem na jurisprudência sobre quais 

são exatamente os comandos legais que tal artigo propõe. Ou seja, há incerteza sobre 

que situações efetivamente dão razão à sucessão, sobre quais dívidas tributárias ela 

incluiu e qual é o tipo de responsabilidade exata do vendedor e do comprador sobre 

essas dívidas. 

Com a análise do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, fica claro que 

há uma incerteza considerável na leitura e no entendimento do art. 133 do CTN, o que 

gera uma dificuldade na compreensão da qualidade de um estabelecimento e na 

precificação deste. Com as regras atuais de sucessão de obrigações tributárias é difícil 

se distinguir se um estabelecimento tem um grande ou um pequeno passivo atrelado a 

ele e quem é o responsável pelas eventuais dívidas dele.  
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As determinações incertas do art. 133 do CTN não permitem uma mensuração 

adequada do preço na venda de um estabelecimento. No preço devem estar incluídas as 

dívidas e, se elas não são conhecidas em decorrência da regra legal inadequada, o preço 

é malformado. O comprador não está disposto a pagar um preço alto e incorrer no risco 

da incerteza sobre o passivo tributário. E, um vendedor que acredita na e conhece a 

qualidade e o potencial de seu estabelecimento não está disposto a aceitar uma quantia 

baixa na venda. Para Ayoub e Cavalli: 

 

Com efeito, em caso de trespasse de estabelecimento, a disciplina legal 
reforça a tendência à seleção adversa nesse mercado, conforme o princípio 
dos limões formulado por George Akerlof. Vale dizer, como os potenciais 
compradores de estabelecimento não sabem se o estabelecimento que estão 
comprando possui ou não dívidas, eles tenderão a pagar apenas o preço 
equivalente a um estabelecimento altamente endividado.44  

 

Dessa forma, se tornam incompatíveis os preços oferecidos para a compra de 

bons estabelecimentos com os preços aceitáveis para a venda de tais. 

Consequentemente, os donos de bons estabelecimentos tendem a optar por deixar o 

mercado, já que não é racional aceitar um preço menor do que eles consideram ser o 

ideal. Continuam no mercado, então, apenas os estabelecimentos os quais os vendedores 

acreditam não ter um potencial produtivo alto e é, dessa forma, registrado o fenômeno 

da Seleção Adversa. 

Com a manutenção de apenas os estabelecimentos tidos como pouco produtivos 

no mercado, tende a ocorrer a sua deterioração. Tal mercado se torna efetivamente 

formado unicamente por estabelecimentos que valem preços pequenos por sua 

qualidade inferior e os compradores, consequentemente, acabam com “lemons” de sua 

propriedade. Movimento que pode colocar em risco o funcionamento do mercado de 

estabelecimentos como um todo, já que não vale mais a pena comprar nele.  

Essa situação demonstra como regras que dizem respeito à mensuração da 

qualidade de ativos, no caso o art. 133 do CTN, são importantíssimas. Elas têm um alto 

impacto no funcionamento dos mercados os quais tais ativos fazem parte, já que são 

quesitos fundamentais na formação de seus preços.  

																																																								
44 AYOUB, Luiz Roberto e CAVALLI, Cássio Machado. A Construção Jurisprudencial da 
Recuperação Judicial de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 234. 
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Estando comprovada a falta de clareza nas regras de sucessão de passivos 

tributários, ficam os estabelecimentos com sua qualidade incerta e a formação de preços 

inadequadas. Uma queda nos preços ofertados causa uma queda na qualidade dos ativos 

ofertados e, nesse sentido, a insegurança gerada pela falta de clareza do art. 133 do CTN 

tem seu efeito deletério no mercado de estabelecimentos, podendo até colocar em risco 

sua continuidade.  

 

b. Como evitar a Seleção Adversa? 

 

 Como apresentado no capítulo I da presente monografia, a falta de completude e 

especificidade do art. 133 do CTN somada à falta de coesão e segurança da 

jurisprudência acerca de tal dispositivo legal tem um grande potencial lesivo para o 

mercado de estabelecimentos com a geração de Seleção Adversa. Dessa forma, é 

interessante se encontrar e aplicar mecanismos que possam dirimir esse fenômeno. 

 Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais brasileiros não é sempre 

prejudicial. Existem decisões tomadas por tribunais que impulsionam efeitos positivos 

no movimento de reduzir o fenômeno da Seleção Adversa e um exemplo de tal é a ADI 

3.934. Tal ação foi julgada em 2009 e afirmou a constitucionalidade do parágrafo único 

do art. 60 da Lei nº 11.101 de 2005 (Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e 

Falências – LRF).45  

 A discussão em relação a tal artigo era se o fato dele liberar os arrematantes de 

empresas alienadas judicialmente das obrigações trabalhistas, tornando-as imunes aos 

ônus de sucessão, seria uma afronta aos valores constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, do trabalho e do pleno emprego. Entretanto, o relator Min. Ricardo 

Lewandowski não entendeu por tal inconstitucionalidade em função da não existência 

																																																								
45 Art. 60 da Lei nº 11.101/2005: 

“Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de 
unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o 
disposto no art. 142 desta Lei. 

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o 
disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” 
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na Constituição Federal de regra expressa sobre o direito de cobrança de créditos 

trabalhistas em face daquele que adquire ativos de empresa em processo judicial ou 

falida e em função da falta de ofensa direta a valores implícita ou explicitamente 

protegidos constitucionalmente.  

 Dentre seus argumentos principais pela constitucionalidade do art. 60 estava a 

ideia de que: 

 

O fato do adquirente da empresa em processo de falência não suceder o 
falido nas obrigações trabalhistas não implica prejuízo aos trabalhadores. 
Muito ao contrário, a exclusão da sucessão torna mais interessante a compra 
da empresa e tende a estimular maiores ofertas pelos interessados na 
aquisição, o que aumenta a garantia dos trabalhadores, já que o valor pago 
ficará à disposição do juízo da falência e será utilizado para pagar 
prioritariamente os créditos trabalhistas.46  

 

 Ou seja, o entendimento de que isentar o novo adquirente dos ônus trabalhistas 

de unidade produtiva que ele adquire é beneficial para todos e, especialmente, para o 

trabalhador. A não sucessão dessas obrigações aumenta a possibilidade de compra e 

venda, pois possibilita que um preço justo de mercado seja pago. E, com essa transação, 

o trabalhador é beneficiado, já que ele é o primeiro na ordem de preferência de crédito 

estabelecida pela LRF.  

 O mesmo raciocínio pode ser feito na questão da sucessão das obrigações 

tributárias. A não sucessão desse tipo de obrigação seria fator que impulsiona a compra 

e venda de estabelecimentos que são afetados pela incerteza do art. 133 do CTN. Em 

um contexto como esse, a falta de segurança sobre o tamanho do passivo tributário de 

um estabelecimento não seria uma razão que afetaria a precificação e, 

consequentemente, haveria uma formação de preço justo de acordo com o efetivo 

potencial produtivo do estabelecimento à venda. 

 Dessa forma, tal movimento evitaria a ocorrência do fenômeno da Seleção 

Adversa. Como visto, a impossibilidade de reconhecimento da efetiva dívida tributária 

transmissível afeta o mercado de estabelecimentos de tal sorte que arrisca a 

continuidade dele. Mas, com o fim da sucessão das dívidas tributárias poderia ser 

																																																								
46  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI 3.934/DF. Ministro Ricardo 
Lewandowski. Julgado em 28/05/2009. p. 11.  
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mitigada a insegurança trazida pelo art. 133 do CTN no processo de medição da 

qualidade dos estabelecimentos e poderia ser possível a formação de um preço justo.  

Com o oferecimento de preços justos pelos potenciais compradores, não existe 

uma razão pela qual os potenciais vendedores queiram sair de um mercado que é 

adequado a suas expectativas. Com isso, ocorre a manutenção de estabelecimentos de 

boa qualidade no mercado, ou seja, ele deixa de ser apenas povoado por “lemons” e suas 

chances de sobrevivência e prosperidade se tornam bem maior.   

Assim, por mais que a desobrigação do sucessor pareça à primeira vista 

prejudicial, ela é benéfica e pode dirimir os males da Seleção Adversa. Pode permitir a 

sobrevivência de um mercado e dos estabelecimentos que o formam. Com a ocorrência 

de compras e vendas, os estabelecimentos têm a possibilidade de dar continuidade às 

suas operações e pagar os tributos futuros.  

Já, sem a compra e venda, tais estabelecimentos arriscam sofrer de paralização 

nas mãos de quem não deseja ou não pode continuar sua operação e também é incapaz 

de os vender em função dos efeitos do art. 133 do CTN. Tais estabelecimentos nunca 

quitarão suas dívidas tributárias e nem arrecadarão com tributos futuros. Por isso, é mais 

adequado e importante garantir o funcionamento do mercado e a produção de novas 

riquezas e empregos do que insistir na sucessão, que já tem seus malefícios abordados e 

bem visualizados.  

Como bem referido pelo voto do Min. Ricardo Lewandowski na ADI: 

 

Na medida em que a empresa tem relevante função social, já que gera riqueza 
econômica, cria empregos e rendas e, desta forma, contribui para o 
crescimento e desenvolvimento socioeconômico  do País, deve ser 
preservada sempre que for possível. O princípio da preservação da empresa 
que, há muito tempo é aplicado pela jurisprudência de nossos tribunais, tem 
fundamento constitucional, haja vista que nossa Constituição Federal, ao 
regular a ordem econômica, impõe a observância dos postulados da função 
social da propriedade (art. 170, III), vale dizer, dos meio de produção ou em 
outras palavras: função social da empresa. O mesmo dispositivo 
constitucional estabelece o principio da busca pelo pleno emprego (inciso 
VIII), o que só poderá ser atingido se as empresas forem preservadas.47  

 

																																																								
47  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI 3.934/DF. Ministro Ricardo 
Lewandowski. Julgado em 28/05/2009. p. 13. 
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Dessa forma, o julgamento da ADI 3.934 exibe ensinamentos valiosos de como 

se evitar a Seleção Adversa. Indica como regrais legais que impactam na mensuração da 

qualidade de ativos podem ter consequências e como eventuais consequências negativas 

podem ser mitigadas. Exibe como a formação de preço justo é importantíssima e que as 

regras que impedem tal formação devem ser tratadas de forma cautelosa para que se 

garanta a sobrevivência de um mercado que gera riquezas.48  

Importante ressaltar que, essa ausência de sucessão referida no parágrafo único 

do art. 60 da LRF, resulta da alteração promovida pela LC 118/05 no art. 133 do CTN. 

Essa Lei Complementar incluiu os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo, os quais dispõe que 

não há sucessão de dívidas tributárias na hipótese de que a transmissão do 

estabelecimento se dê em alienação judicial em processo de falência e de filial ou 

unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial.49  

A não ser que o adquirente tenha (i) relação de sociedade com a empresa falida 

ou em recuperação judicial; (ii) seja parente, do devedor falido ou em recuperação 

judicial ou de qualquer de seus sócios; ou (iii) seja identificado como agente do falido 

ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. 

Além disso, estabelece que o valor decorrente da alienação será utilizado para o 

pagamento de créditos extraconcursais.50 

																																																								
48 Nessa toada da decisão do STF segue também o STJ que tem reconhecido a não sucessão do 
passivo trabalhista com base na constitucionalidade do art. 60 da LRF: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. 2ª Seção. AgRg no CC 112.638/RJ. Ministro João Otávio de Noronha. 
Julgado em 10/08/2011; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. EDcl no CC 115.255. 
Ministro João Otávio de Noronha. Julgado em 27/04/2011; BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. 2ª Seção. AgRg no CC 97.732/RJ. Ministro João Otávio de Noronha. Julgado em 
27/10/2011; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. EDcl no CC 98.463. Ministro 
João Otávio de Noronha. Julgado em 08/09/2010. 
49 § 1º do art. 133 do CTN: 

“§ 1 º 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.”  
50 § 2º e § 3º do art. 133 do CTN: 

“§ 2 º Não se aplica o disposto no § 1 º 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 4 º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do 
devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou  
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Dessa forma se verifica que mudanças no próprio art. 133 do CTN, além de 

serem possíveis, já tem gerado impactos muito positivos. Luís Felipe Salomão e Paulo 

Penalva Santos comentam, inclusive, que a alteração promovida pela LC 118/05 foi 

“um dos grandes avanços no sistema concursal”.51 Assim, acredita-se serem adequadas 

mudanças adicionais que possam solucionar o grande problema apresentado nesta 

monografia. 

Mudanças e adições na redação atual do art. 133 poderiam mitigar a insegurança 

trazida por ele. Uma maior definição das questões que causam incerteza sobre como 

deve se dar a sucessão tributária poderia facilitar a mensuração da qualidade dos 

estabelecimentos a venda e, assim, promover uma precificação justa que afaste a 

Seleção Adversa. 

Entretanto, tal grau de especificação do art. 133 pode ser tido como exacerbado. 

E mesmo uma definição maior no artigo pode também abrir espaço para debates 

doutrinários e jurisprudenciais. Em um cenário como esse, uma mudança legislativa que 

promova a não sucessão das obrigações tributárias de forma geral na compra e venda de 

estabelecimentos seria suficiente. Como muito bem ilustrado na fala do Min. Ricardo 

Lewandowski na ADI 3.934, a não sucessão do adquirente de obrigações tributárias é 

positiva e permite a manutenção de um mercado que pode gerar riquezas para a 

população como um todo e arrecadação para o Estado.  

Já no sentido oposto, a obrigatoriedade da sucessão das dívidas tributárias é 

elemento que dificulta a ocorrência de negócios de compra e venda e tem o potencial 

danoso de causar Seleção Adversa. Portanto, uma mudança na redação do art. 133, ou 

até mesmo uma transformação dele, seria medida adequada para a garantia do 

funcionamento de um mercado que gera renda, emprego e arrecadação.  

 

																																																																																																																																																																		
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo 
de fraudar a sucessão tributária.  

§ 3 º 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.”  
51 SALOMÃO, Luís Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e 
falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 53.  
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Conclusão  

 

 O objetivo desta monografia foi realizar uma análise econômica do art. 133 do 

CTN de modo a verificar se tal dispositivo legal é potencial causador de Seleção 

Adversa no mercado de estabelecimentos. A partir de uma análise doutrinária e 

jurisprudencial do art. 133 do CTN e a subsunção dos resultados dessa análise ao 

conceito da Seleção Adversa foi possível extrair certas conclusões: 

 Constatou-se que o texto do art. 133 do CTN contém lacunas e permite grande 

espaço interpretativo. Dentro deste espaço, não existe um consenso doutrinário nem 

jurisprudencial acerca da sua intepretação. Existem diferentes posições e, 

consequentemente, grande incerteza sobre como deve se dar a sucessão em 

responsabilidades tributárias, em que situações efetivamente ocorre a sucessão, que 

tributos são sucessíveis, como se dá a responsabilização pelas dívidas sucedidas, dentre 

outras questões relevantes.  

 Com essa conclusão de que existe insegurança na compreensão do art. 133 do 

CTN associada aos ensinamentos do seminal artigo de George Akerlof “The Market for 

Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism”, foi se possível constatar 

que há um grande potencial de ocorrência de Seleção Adversa no mercado de 

negociação de estabelecimentos empresariais. Sendo o art. 133 do CTN um artigo que 

trata da mensuração da qualidade de estabelecimentos, ele tem grande impacto na 

formação de preços.  

 A falta de clareza nas regras do art. 133 do CTN não permite uma formação de 

preços adequada e afasta estabelecimentos de boa qualidade do mercado – ocorre a 

Seleção Adversa. Tal movimento afeta a credibilidade do mercado de estabelecimentos, 

que passa a ser constituído apenas por estabelecimentos problemáticos, e coloca em 

risco sua subsistência. 

 A partir do entendimento dos prejuízos que a Seleção Adversa pode causar, 

buscou-se indicar possíveis formas de mitigar tal prejuízo. Foram apontados o 

entendimento formado na ADI 3.934 e as contribuições da LC 118/05 como meio de se 

dirimir os riscos de Seleção Adversa causados pela insegurança que o art. 133 do CTN 

promove. Com base nesses marcos, foi apontado que uma redação mais precisa e 



	 35	

completa do artigo ou a extinção da sucessão de dívidas tributárias ao adquirente seriam 

formas adequadas de se evitar a Seleção Adversa.  

 Espera-se que a presente pesquisa contribua na realização dos riscos que um 

dispositivo legal que mesura qualidade redigido de forma inadequada pode trazer. E, 

com tal realização, que a discussão aqui proposta sobre como se evitar a Seleção 

Adversa indique caminhos adequados para dirimir os prejuízos. Levando-se sempre em 

consideração que a sobrevivência de estabelecimentos produtivos e mercados gera 

renda, empregos e arrecadação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 36	

Bibliografia 

 

AKERLOF, George A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3 (Aug., 1970), pp. 488-

500. Oxford University Press.  

AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 15. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009.   

AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 17. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011.  

ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Responsabilidade tributária na sucessão empresarial: 

fusão, incorporação, cisão e aquisição de estabelecimento. 2010. Tese (Doutorado em 

Direito). – PUC/SP, São Paulo.  

AYOUB, Luiz Roberto e CAVALLI, Cássio Machado. A Construção Jurisprudencial 

da Recuperação Judicial de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro. 11. ed. atual. por Misabel Abreu 

Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1999.  

BECHO, Renato Lopes. Artigos 121 a 137. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; 

LACOMBE, Rodrigo Santos Masset (Coord.). Comentários ao Código Tributário 

Nacional. São Paulo: MP, 2008.  

BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nº 101-77.074. Relator 

Carlos Alberto Gonçalves Nunes. Julgado em 16/03/1987. 

BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nª 101-77.075. Relatora 

Miriam Seif. Julgado em: 06/03/1987.  

BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nº 101-78.761. Relator 

Francisco de Assis Miranda. Julgado em 19/06/1989. 

BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 1ª Câmara. Acórdão nº 101-93.944. Relator 

Celso Alves Feitosa. Julgado em 17/09/2002.  

BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 3ª Câmara. Acórdão nº 103-20959. Relator 

Marcio Machado Caldeira. Julgado em 20/06/2002. 

BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 5ª Câmara. Acórdão nº 105-16.950. Relator 

Marcos Rodrigues Mello. Julgado em 17/04/2008. 



	 37	

BRASIL. 1º Conselho de Contribuintes. 8ª Câmara. Acórdão nº 108-08.284. Relator 

José Henrique Longo. Julgado em 14/04/2005.  

BRASIL. 2º Conselho de Contribuintes. 2ª Câmara. Acórdão nº 202-12469. Relator 

Marcos Vinícius Neder de Lima. Julgado em 12/09/2000.  

BRASIL. 2º Conselho de Contribuintes. 3ª Câmara. Acórdão nº 203-09.645. Relator 

Francisco Albuquerque Silva. Julgado em 20/06/2005. 

BRASIL. 2º Conselho de Contribuintes. 4ª Câmara. Acórdão nº 204-03.006. Relator 

Júlio César Alves Ramos. Julgado em 12/12/2007. 

BRASIL. Câmara Superior de Recursos Fiscais. 2ª Turma. Acórdão nº 9202-003.391. 

Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Julgado em 21/10/2014. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1ª Câmara, 1ª Turma. Acórdão 

nº 1402-001.598. Relator Paulo Roberto Cortez. Julgado em 11/03/2014. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1ª Câmara, 3ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1103-00028. Relator Marcos Shigueo Takata. Julgado em 

26/08/2009.  

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1201-002.157. Relator José Carlos de Assis Guimarães. Julgado 

em 16/05/2018. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2201-003.288. Relator Carlos Henrique de Oliveira. Julgado em 

16/08/2016. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2201-003.562. Relator Daniel Melo Mendes Bezerra. Julgado em 

04/04/2017.  

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1202-000.460. Relator Carlos Alberto Donassolo. Julgado em 

25/01/2011. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1301-002.144. Relator Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro. 

Julgado em 04/10/2016. 



	 38	

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1301-001.802. Relator Wilson Fernandes Guimarães. Julgado em 

05/03/2015. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2301-002.909. Relator Mauro José Silva. Julgado em 

21/06/2012. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2301-003.751. Relator Mauro José Silva. Julgado em 

15/10/2013. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2301-003.799. Relator Wilson Antônio de Souza Correa. Julgado 

em 16/10/2013. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 3301-003.169. Relator Valcir Gassen. Julgado em 26/01/2017. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 3301-004.635. Relator José Henrique Mauri. Julgado em 

19/04/2018. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1302-000.389. Relator Wilson Fernandes Guimarães. Julgado em 

10/11/2010. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1302-001.445. Relator Hélio Eduardo de Paiva Araújo. Julgado 

em 29/07/2014.  

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1302-001.991. Relator Rogério Aparecido Gil. Julgado em 

13/09/2016.  

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Ficais. 3ª Câmara, 2ª Turma Ordinária. 

Acórdão nº 1302-002.090. Relator Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa. Julgado em 

10/04/2017. 



	 39	

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2302-001.630. Relator Arlindo da Costa e Silva. Julgado em 

08/02/2012. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1401-000.003. Relatora Albertina Silva Santos de Lima. Julgado 

em 11/03/2009. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1401-001.521. Relator Fernando Luiz Gomes de Mattos. Julgado 

em 01/02/2016. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 1ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1401-001.922. Relator Abel Nunes de Oliveira Neto. Julgado em 

21/06/2017. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1402-000.007. Relator Leonardo de Andrade Couto. Julgado em 

27/07/2009. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1402-001.012. Relator Frederico Augusto Gomes de Alencar. 

Julgado em 12/04/2012. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1402-001.672. Relator Nelson Mallmann. Julgado em 

06/05/2015. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 1402-002.509. Relator Leonardo Luís Pagano Gonçalves. 

Julgado em 17/05/2017. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2401-003.904. Relator Nereu Miguel Domingues. Julgado em 

07/10/2014. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2402-002.107. Relator Ronaldo de Lima Macedo. Julgado em 

29/09/2011.  



	 40	

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2402-005.993. Relator João Victor Ribeiro Aldinucci. Julgado 

em 13/09/2017. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 3402-003.148. Relator Waldir Navarro Bezerra. Julgado em 

20/07/2016. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 2ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 3402-004.904. Relator Waldir Navarro Bezerra. Julgado em 

01/02/2018. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 4ª Câmara, 3ª Turma 

Ordinária. Acórdão nº 2403-000.789. Relator Cid Marconi Gurgel de Souza. Julgado 

em 30/09/2011. 

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Turma Especial. Acórdão nº  

2803-004.164. Relator Helton Carlos Praia de Lima. Julgado em 11/03/2015.  

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3ª Turma Especial. Acórdão nº 

2803-001.310. Relator Helton Carlos Praia de Lima. Julgado em 08/02/2012. 

BRASIL. Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso 

em: 09 out. 2018.  

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 27 set. 2018.  

BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm>. Acesso em: 27 set. 2018. 

BRASIL. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm>. Acesso em: 27 set. 2018.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. AgRg no AREsp 64623/PR. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 18/06/2014. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. AgRg no AREsp 90300/MG. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 18/09/2012. 



	 41	

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. AgRg no REsp 1153339/SP. Ministro 

Benedito Gonçalves. Julgado em 17/12/2009. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. AgRg no REsp 1285121/DF. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima. Julgado em 05/03/2013. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1285121/DF. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima. Julgado em 15/12/2011. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 1085071/SP. Ministro Benedito 

Gonçalves. Julgado em 21/05/2009. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 1138260/RJ. Ministro Sérgio 

Kukina. Julgado em 28/04/2015. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 1725713/BA. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 05/04/2018. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 432049/SC. Ministro José 

Delgado. Julgado em 13/08/2002. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 491326/RS. Ministro Luiz Fux. 

Julgado em 18/05/2004.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 544265/CE. Ministro Teori 

Albino Zavascki. Julgado em 16/11/2004. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 554377/SC. Ministro Francisco 

Falcão. Julgado em 04/10/2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 592007/RS. Ministro José 

Delgado. Julgado em 16/12/2003.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 706016/RS. Ministro Francisco 

Falcão. Julgado em 26/04/2005.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 745007/SP. Ministro José 

Delgado. Julgado em 19/05/2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. REsp 790112/MG. Ministro José 

Delgado. Julgado em 11/04/2006.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. AgRg no CC 112.638/RJ. Ministro 

João Otávio de Noronha. Julgado em 10/08/2011. 



	 42	

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. AgRg no CC 97.732/RJ. Ministro João 

Otávio de Noronha. Julgado em 27/10/2011. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. EDcl no CC 115.255. Ministro João 

Otávio de Noronha. Julgado em 27/04/2011. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. EDcl no CC 98.463. Ministro João 

Otávio de Noronha. Julgado em 08/09/2010.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgInt no REsp 1540429/SC. Ministra 

Eliana Calmon. Julgado em 17/09/2013. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgInt no REsp 1709793/PR. Ministro 

Francisco Falcão. Julgado em 15/05/2018. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgRg no Ag 1321679/RJ. Ministro 

Mauro Campbell Marques. Julgado em 21/10/2010. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgRg no Ag 816318/RS. Ministro 

Herman Benjamin. Julgado em 22/05/2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. AgRg no REsp 1452763/SP. Ministro 

Mauro Campbell Marques. Julgado em 10/06/2014. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1017186/SC. Ministro Castro 

Meira. Julgado em 11/03/2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1140655/PR. Ministro 

Franciulli Netto. Julgado em 02/09/2014.   

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1220651/GO. Ministro 

Humberto Martins. Julgado em 05/04/2011. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1293144/RS. Ministro Castro 

Meira. Julgado em 16/04/2013. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1669441/PE. Ministro Herman 

Benjamin. Julgado em 20/06/2017. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1684509/SP. Ministro Herman 

Benjamin. Julgado em 26/09/2017. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 1728236/SP. Ministro Herman 

Benjamin. Julgado em 19/04/2018. 



	 43	

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 196416/SP. Ministra Eliana 

Calmon. Julgado em 25/09/2001. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 300180/SP. Ministro Castro 

Meira. Julgado em 08/11/2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 330683/SC. Relator Paulo 

Medina. Julgado em 19/02/2002. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 613605/RS. Ministro Castro 

Meira. Julgado em 21/05/2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 621154/DF. Ministra Eliana 

Calmon. Julgado em 06/04/2004. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 783394/MG. Ministra Eliana 

Calmon. Julgado em 06/12/2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 844024/RJ. Ministro Castro 

Meira. Julgado em 13/09/2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. REsp 988509/SP. Ministra Eliana 

Calmon. Julgado em 19/08/2008. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. ADI 3.934/DF. Ministro Ricardo 

Lewandowski. Julgado em 28/05/2009. 

CORREIA, Armênio Lopes. Responsabilidade tributária por sucessão: uma visão 

teórica e prática na aquisição de estabelecimento e/ou fundo de comércio. 2015. Tese 

(Mestrado em Direito). – FGV/SP, São Paulo.   

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário. 7. ed. Rio de Janeiro. 

Forense, 2004.  

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005.  

FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São 

Paulo: Noeses, 2013.  

GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 17. ed. Atualizador: Humberto 

Theodoro Junior. Rio de Janeiro: Forense, 2000.  

GRECO, Marco Aurélio. Imposto sobre a Renda: responsabilidade do sucessor na 



	 44	

aquisição de estabelecimento – o art. 133 do CTN. Revista de Direito Tributário da 

APET, São Paulo, ano 2, n. 8, p. 133-186, dez. 2005. 

LEAL, Hugo Barreto Sodré. Responsabilidade tributária na aquisição do 

estabelecimento empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2007.  

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 

2011.  

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Comentários ao Código Tributário 

Nacional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: 

Dialética, 2007. 

MELO, José Eduardo Soares de. Direito Tributário Empresarial. São Paulo: Quartier 

Latin, 2008. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz. 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. Direito Tributário Atual, n. 6, p. 1431-1495, 1986. 

SALOMÃO, Luís Felipe; SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial 

e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. p. 230.; BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do Direito Tributário. 

4. ed. São Paulo: Noeses, 2007.  

XAVIER, Alberto. Responsabilidade tributária de sucessores na alienação de 

estabelecimento. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 167, p. 7-17, 

ago. 2009.  

 

 

 


