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GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0080337-91.2003.815.2001

ORIGEM: 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR: Aluizio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  convocado  em  

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE: Indústria Matarazzo de Óleos do Nordeste Ltda.
ADVOGADO: Fernando Gondim Ribeiro Júnior (OAB/PB n. 9.190)
APELADO: Município  de  João  Pessoa,  representado  por  seu  

Procurador Ademar Azevedo Régis

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
Apelação Cível – Ação de Execução Fiscal
– Taxa de Coleta de Resíduo – Substituição
do  polo  passivo  da  lide  –  Sucessão  de
empresas  –  Indícios  suficientes  para  a
consideração – Responsabilidade tributária
–  Transferência  de  obrigações  –
Reconhecimento – Sentença bem proferida
– Manutenção – Desprovimento.

-  “Estabelecendo-se  no  mesmo  endereço
da  empresa  devedora  e  dedicando-se  a
mesma atividade de transportes  de  bens,
com parentesco entre os sócios-gerentes;
tem-se  a  sucessão  de  empresas  como
definida  no  art.  133  do  CTN.  Responde,
assim,  a  sucessora  integralmente  pelo
débito  de  ICMS  da  sucedida.”  (Apelação
Cível  Nº  70074140807,  Vigésima Primeira
Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,
Relator:  Marco Aurélio  Heinz,  Julgado em
26/07/2017).

-  Pela existência de elementos probatórios
suficientes  a  demonstrar  a  identidade  de
objetos sociais,  pelo  efetivo funcionamento
no mesmo endereço e  pela existência  de
sócia integrante do mesmo núcleo, impõe-
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se  reconhecer  a  sucessão  de  empresas,
para  fins  de  responsabilização  tributária,
nos termos do art. 133, do Código Tributário
Nacional.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, desprover o recurso apelatório, nos termos do voto do Relator e
da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível,  interposta pela
Indústria Matarazzo de Óleos do Nordeste Ltda., contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da  2ª Vara de Executivos Fiscais  da Comarca da
Capital (fls. 108/111), que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, manejada
pelo  Município de João Pessoa,  rejeitou a exceção de pré-executividade,
por ser absolutamente dissociada de fato ou ato atentatório à ordem pública,
ou fulcrada em elemento capaz de anular ou impedir o prosseguimento do
presente feito.

Irresignada,  a  Indústria  Matarazzo  de
Óleos do Nordeste Ltda. alega, em síntese, que inexistiu fusão de empresas
que tenha ensejado a  transferência  de débito  para  a  recorrente,  mas sim
transferência de imóvel objeto da presente executiva fiscal, sendo indevida a
substituição dos devedores. 

Pontua que “a falta de lançamento do TCR
contra o contribuinte de fato e de direito (Recorrente) impede que se fale em
responsabilidade da recorrente.” (“sic”).

Por  fim,  discorre  sobre  a  ocorrência  de
flagrante decadência e prescrição do redirecionamento em face da apelante.

Requer provimento do apelo.

Contrarrazões às fls. 140/142.

Parecer  Ministerial  de  fl.  148,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.
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V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  eis  que
próprio, tempestivo e regularmente processado,  com pagamento de preparo
comprovado à fl. 139.

Defende a  Indústria Matarazzo de Óleos
do Nordeste Ltda., em síntese, nas razões apelatórias, que inexistiu fusão de
empresas que ensejasse a transferência de débito para a recorrente,  mas
sim,  transferência  de  imóvel  objeto  da  presente  executiva  fiscal,  sendo
indevida a substituição dos devedores. 

Pontuou a empresa recorrente que “a falta
de lançamento do TCR contra o contribuinte de fato e de direito (Recorrente)
impede que se fale em responsabilidade da recorrente.” (“sic” - fl. 133). 

Observa-se  que  a  presente  “Ação  de
Execução Fiscal” foi inicialmente proposta em face de Indústria Reunidas F.
Matarazzo  S/A,  a qual  fora  citada,  tendo  sido  buscado,  através  de  atos
processuais, a satisfação do débito. 

Após penhora do imóvel comercial que deu
origem à dívida fiscal, o Município exequente requereu a inclusão da Empresa
Indústria Matarazzo de Óleo do Nordeste S/A (fl. 55), com a modificação do
polo passivo da lide, o que foi deferido, tendo resultado na interposição de
exceção de pré-executividade de fls. 81/91 pela empresa ora recorrente.

Pois bem.

A  controvérsia  em  exame  consiste  em
saber  se  houve  ou  não  substituição  da  empresa  executada  hábil  a
caracterizar a sucessão de responsabilidade tributária, conforme descrito no
art. 133 do CTN:

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;
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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.

Com  efeito,  consta  dos  autos  que  a
composição da  Indústria Matarazzo de Óleos do Nordeste  Ltda.  possui,
como  quadro  societário:  (1)  S.A  Indústrias  Reunidas  F.  Matarazzo,
representada por sua Diretora Presidente Maria Pia Matarazzo; (2) Maria Pia
Matarazzo e; (3) Odecimo Silva (fl. 94).

Outrossim,  inexiste  distinção  evidenciada
quanto à atividade comercial entre as empresas citadas, que possuem como
objeto  produtos  do  gênero  alimentícios,  não  restando  dúvidas  de  que  as
empresas  envolvidas  estão  relacionadas  a  um  mesmo  grupo  econômico,
mantendo-se,  inclusive,  ao  que  parece,  o  mesmo  sobrenome  familiar  –
Matarazzo – em parte da designação das duas pessoas jurídicas.

Além da designação, como acima exposto,
e da localização da sede do imóvel comum para as duas empresas, a própria
Diretora Presidente da S.A Indústrias Reunidas F. Matarazzo, sócia majoritária
da nova empresa,  Maria Pia Esmeralda Matarazzo,  também faz parte da
sociedade executada, na condição de sócia cotista, sendo mais um elemento
que  demonstra  que  uma  empresa  foi  sucedida  pela  outra,  havendo
responsabilidade sobre direitos e obrigações.

Logo,  entende-se que acertada a decisão
do magistrado que considerou a substituição do polo passivo da demanda,
com a sucessão de empresas,  devendo a recorrente  ser  responsabilizada
pelo  direito  atingido  pela  anterior,  inexistindo,  inclusive,  interrupção  ou
suspensão de contagem de prazo prescricional ou decadencial em face da
segunda citação.

Pela existência  de  elementos  probatórios
suficientes  a  demonstrar  a  identidade  de  objetos  sociais,  pelo  efetivo
funcionamento no mesmo endereço e pela existência de sócia integrante do
mesmo núcleo, impõe-se reconhecer a sucessão de empresas, para fins de
responsabilização  tributária,  nos  termos  do  art.  133,  do  Código  Tributário
Nacional. 

Também não  se  pode  deixar  de  registrar
que o advogado que subscreve a peça de fls. 81/91 é o mesmo para quem foi
substabelecido poderes pela primeira empresa citada, conforme documento
de fl. 13, aclarando ainda mais a continuidade da relação entre elas
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Por  fim,  sobre  a  matéria,  colhem-se  os
seguintes arestos da jurisprudência:

“Ementa:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA SOBRE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE. SUCESSÃO DE EMPRESAS.
A  documentação  carreada  aos  autos  revela  fortes
indícios de há sucessão de empresas porque a devedora
tributária  Koff  &  Zanchi  Ltda.  e  a  sociedade  de
advogados Koff  & Zanchi  estão localizadas no mesmo
endereço,  na  Rua  Júlio  de  Castilhos,  n.  42,  Bairro
Centro,  na  Cidade  de  Garibaldi.  Ambas  mantém  os
mesmos  sócios  e  se  dedicam à  prestação  de  serviços.
Embora  a  primeira  esteja  desativada,  deixou  débitos
relativos à ISS. A pessoa jurídica de direito privado que
resultar  da  fusão,  transformação  ou  incorporação  de
outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos
até  a  data  do  ato  pelas  pessoas  jurídicas  de  direito
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas, nos
termos do art.  132 do CTN. Ausência de elementos de
que  a  quantia  bloqueada  pertença  a  terceiro.  Agravo
desprovido.” (Agravo de Instrumento Nº 70074809278,
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Marco  Aurélio  Heinz,  Julgado  em
11/10/2017) 

“EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
SUCESSÃO  EMPRESARIAL.  CARACTERIZAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CABIMENTO.
-  Havendo  indícios  de  sucessão  empresarial
caracterizada  pela  exploração  da  mesma  atividade
econômica, instalação no mesmo ponto e a relação de
parentesco  entre  o  quadro  societário  de  ambas  as
empresas,  aliado  ao  fato  da  executada  aparentemente
não  estar  funcionando  no  endereço  inscrito  em  seus
cadastros, é correta a decisão que reconheceu a sucessão
empresarial.  
AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0145.97.020298-
5/003  -  COMARCA  DE  JUIZ  DE  FORA  -
AGRAVANTE(S):  EPM  EMBALAGENS  DE  POLPA
MOLDADA  LTDA  -  AGRAVADO(A)(S):  ESTADO  DE
MINAS GERAIS - INTERESSADO: PARAIBUNA PAPEIS
S/A”  (TJMG  -  Agravo  de  Instrumento-Cv
1.0145.97.020298-5/003,  Relator(a):  Des.(a)  Alberto
Vilas  Boas  ,  1ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
26/08/2014, publicação da súmula em 03/09/2014) 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo inalterada a sentença proferida.
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É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luís Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluizio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 06 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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