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Objetivo 

• Abordar a conjuntura político-econômica do país, a sobrecarga de trabalho das varas 
de execução fiscal e o volume de débitos, bem como a influência dessas questões no 
instituto da sucessão de débitos fiscais. 

 

• Discutir as condições nas quais o adquirente de ativos de uma empresa poderá ser 
considerado responsável tributário pelos débitos relacionados ao respectivo fundo 
ou estabelecimento adquirido. 

 

• Breve análise acerca da atual jurisprudência no que se refere aos limites para 
caracterização do fundo de comércio. 
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Contexto Preliminar 
 

• Necessidade de os governos federal, estaduais e municipais aumentarem suas 
receitas. 

 

• Dívida Ativa da União soma aproximadamente R$ 1 trilhão. 

 

• Estudos indicam que os juízes em varas dedicadas às execuções fiscais são 
responsáveis, em média, por aproximadamente 1.000 processos a mais que um 
magistrado atuando em outras varas. 
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Cenário e Riscos 
• Necessidade de arrecadação 

  

• Volume de débitos fiscais  

  

• Sobrecarga do judiciário especializado 

 

 

• Cenário de busca de alternativas e mecanismos que viabilizem o recebimento 
desses débitos, inclusive por meio da responsabilização por sucessão, ainda que, 
muitas vezes, em desacordo com a legislação. 
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Responsabilidade por Sucessão 

• Viabiliza um sistema tributário favorável à arrecadação do Estado, porém deve 
garantir a livre iniciativa e a atividade empresarial. 

 

• Ocorre quando há transferência da obrigação (pela quitação de um débito) para um 
terceiro, em razão do desaparecimento do devedor originário ou não. 

 

• Em geral, o sucessor fica responsável pela dívida materializada até a data do evento 
que motivou a sucessão. 
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Consequências 
• Diante do risco, passa a ser necessário que os investidores brasileiros e estrangeiros: 

 

 Envidem esforços na identificação das contingências fiscais da target brasileira, 
adotando procedimentos cada vez mais acurados de due diligence. 

    

Planejem a melhor forma de realizar a aquisição pretendida, com vistas a mitigar 
os riscos de sucessão tributária. 

 

Definam entre a aquisição da companhia (i.e. aquisição do CNPJ) ou de apenas 
parte dos ativos. 
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SUCESSÃO NA AQUISIÇÃO DE ATIVOS 
• Código Tributário Nacional: 

 

“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. (...)” 
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SUCESSÃO NA AQUISIÇÃO DE ATIVOS 
 
 Objetivo: evitar que a alienante se desfaça de estabelecimento com débito, transferindo-o ao 

adquirente.  

 

 Apesar de o artigo tratar de “tributo”, a dívida passível de sucessão deve ser entendida como 
tributo + multa (REsp 923.012/MG). 

 

 Artigo 123 do CTN: Mesmo que as partes 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 no CTN. 
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SUCESSÃO NA AQUISIÇÃO DE ATIVOS 
 

• Conceito de estabelecimento 
 Complexo de bens materiais e imateriais, visto unitariamente pelo direito (art. 1.142 do CC) 

 Segmento da sociedade (arts. 46, II, 49, 51, par. único e 127, II do CTN) 

 

• Conceito de fundo de comércio 
 Conjunto de bens corpóreos e incorpóreos utilizados no desenvolvimento da atividade realizada 

pela empresa. 

 Não deve ser tratado isoladamente, pois sua existência depende dos demais bens. 
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CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO 

• Há um número mínimo de elementos para caracterização do fundo de comércio? 

  

• Dependerá das características dos elementos e da natureza do negócio realizado 
pela companhia? 

  

• Neste ponto, a jurisprudência servirá como indicativo do raciocínio a ser adotado 
pelo investidor na aquisição de ativos, visando minimizar o risco de sucessão. 
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JURISPRUDÊNCIA 

• Exemplos de situações nas quais, pela jurisprudência atual, seria caracterizada a 
aquisição do fundo de comércio: 

 
 Mesma localidade + mesma atividade + mesmos sócios 

 

 Mesmas instalações + mesmo maquinário + mesma clientela 

 

 Mesmo acervo material + mesmo ponto comercial + mesma clientela 

 

• Sempre necessária análise do conjunto probatório (STJ). 
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JURISPRUDÊNCIA 

• Exemplos de situações nas quais, pela jurisprudência atual, não seria caracterizada 
a aquisição do fundo de comércio: 

 

 Aquisição pontual de alguns bens móveis essenciais para atividade 

 Mesmo ramo de atividade comercial + mesmo endereço 

 Mais de cinco anos inoperante descaracterizaria a sucessão 

 Atividade similar + mesmo imóvel 

 Falta de conexão (“liame”) entre as atividades da anterior e da atual 

 

• Sempre necessária análise do conjunto probatório (STJ). 
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Locação 

• Apesar de existirem julgados de tribunais locais tratando locação como 
aquisição, o STJ firmou entendimento no seguinte sentido: 
 

 Locação não caracteriza sucessão. É necessária a aquisição da propriedade. 

 “(...) 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.” 

 

• Precedentes STJ 
 REsp 1.293.144 - Castro Meira (2013) 

 REsp 1.140.655 - Eliana Calmon (2010) 
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Arrendamento Mercantil 

• Trata-se da mera transferência da exploração da atividade econômica 
mediante pagamento do arrendatário. 

 

 Assim como na locação, não deve ser caracterizada sucessão. 

 

 Não há a aquisição da propriedade, apenas transferência da posse. 

 

 Exceção para casos de simulação. 
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