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INTRODUÇÃO 

 

O artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, garante, entre outras, a 

imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – 

ITBI sobre a operação de integralização de bem imóvel no capital social de pessoa 

jurídica, desde que sua atividade preponderante não seja imobiliária. 

Ocorre que o legislador constituinte não deixou explícito se a seguinte 

situação estaria abrangida ou não pela limitação ao poder de tributar: suponha-se 

que o sócio “A” tenha subscrito no capital social de determinada sociedade o valor 

de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e utilizou um imóvel com valor de 

mercado de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para efetivar a 

integralização, mas cujo valor contábil é de R$ 1.000.000,00. Neste caso, como 

somente era necessário aportar a quantia de R$ 1.000.000,00, o excedente de R$ 

1.500.000,00 atrairia a incidência do imposto municipal? 

_______________  
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É justamente a respeito dessa indagação que se pretende discutir neste 

artigo. Objetiva-se, portanto, com base nas técnicas exegéticas, apresentar ao leitor 

opinião sobre a adequada interpretação da imunidade tributária prevista no artigo 

supramencionado. 

Em uma primeira análise sobre a situação apresentada, pode-se questionar 

qual a relevância deste assunto para os fatos cotidianos, na medida em que não 

seria sensato a determinado empresário entregar imóvel de valor de mercado 

superior ao necessário para a integralização do capital subscrito, com o risco de 

beneficiar os demais sócios com o aumento patrimonial, sem correspondência na 

sua participação societária. 

No entanto, tal prática não é incomum, mas sim usual, quando consideramos, 

por exemplo, a criação de holdings patrimoniais e familiares em que geralmente a 

integralização de bens ocorre pelo valor contábil e não de mercado, o que vem 

gerando incessantes e polêmicos debates entre os Fiscos Municipais e os 

Contribuintes nas esferas administrativa e judicial. 

É nesse viés que, com este breve trabalho, pretende-se, inicialmente, indicar 

as técnicas interpretativas que melhor se adéquam para o estudo das normas 

imunizantes e, por meio delas, analisar o alcance da limitação ao poder de tributar 

prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição. Por fim, também será exposto 

como a questão está sendo enfrentada pelo Poder Judiciário. 

 

 

1. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS IMUNIZANTES 

O ordenamento jurídico é composto por diversos enunciados prescritivos que 

trazem regras de conduta e de estrutura, os quais, em conjunto, formam o complexo 

direito positivo brasileiro. 

Apesar de estas preposições prescritivas estarem explicitamente redigidas no 

corpo da Constituição Federal, fato é que seus conteúdos não devem ser 
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compreendidos com a simples leitura isolada de seu enunciado, desconsiderando 

todo o universo das mensagens legisladas. Isso porque tal prática pode acarretar em 

uma conclusão equivocada do sentido da regra jurídica, notadamente pelo fato de 

que o Direito não é uma ciência exata, mas sim jurídica, e, sendo assim, precisa da 

interpretação e do argumento de autoridade para que seja devidamente aplicada. 

Por isso é que se revela primordial para a aplicação do direito o exercício da 

hermenêutica pelo cientista do direito, cujo objetivo é justamente “buscar a 

identificação do conteúdo, do alcance e do significado de uma norma jurídica”2, com 

base em todo o ordenamento em que ela está inserida. 

A interpretação, consoante bem destaca Paulo de Barros Carvalho, “é tema 

fundamental e, sem ela, não teremos acesso ao conhecimento do direito”3. 

A partir desta premissa, interessa-nos apontar as técnicas de interpretação 

mais adequadas à análise das normas imunizantes: a) interpretação literal ou 

gramatical; b) interpretação teleológica e; c) interpretação sistemática. 

A primeira busca extrair o significado do dispositivo meramente do texto 

escrito e da gramática que o envolve (letra da lei), sem nenhum aprofundamento 

sistêmico. 

A segunda técnica, por sua vez, pretende identificar a finalidade da regra e a 

razão para a sua criação. Já a terceira forma de interpretação, nos dizeres da 

Ministra Regina Helena Costa, baseada nas lições do professor Geraldo Ataliba: 

 

(...) deflui da aplicação do princípio da unidade do ordenamento jurídico, 

sendo sua especificação o princípio da unidade da Constituição, segundo o 

qual a Constituição é um todo harmônico. 

Mediante a interpretação sistemática observa-se a Constituição como um 

corpo normativo, de modo que não se pode compreender uma de suas 

normas isoladamente do contexto em que se insere.
4
 

 

_______________  
 
2
 COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: Teoria e Análise da Jurisprudência do STF. 3. 
ed. São Paulo: Malheiros. 2015, p. 123. 

3
 CARVALHO, p. 107. 

4
 COSTA, 2015, p. 125. 
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Dentre estes métodos interpretativos, inexiste um que seja suficiente, por si 

só, para apontar a conclusão adequada. Todas as técnicas hermenêuticas devem 

ser ponderadas para a construção do significado da norma, podendo acontecer, a 

depender do objeto analisado, que uma prevaleça sobre a outra. 

Desse modo, para iniciar o exercício de elaboração do conteúdo de uma 

norma imunizante, deve-se delimitar qual é o objeto analisado, isto é, identificar a 

imunidade tributária estudada, o que é possível por intermédio da interpretação 

literal ou gramatical. 

Na sequência, já com o objeto em foco, é imprescindível que se constate, por 

meio do método teleológico, a finalidade social almejada pela limitação ao poder de 

tributar em análise, respondendo a seguinte indagação: “por que razão o constituinte 

deixou de incluir aquela situação entre as tributáveis?”5 Ou seja, qual o motivo de 

sua existência? 

Talvez seja esta a técnica interpretativa que mereça maior destaque no 

trabalho de construção do conteúdo semântico do enunciado, tal como defende 

Carlos Maximiliano em sua Hermenêutica e Aplicação do Direito6, pois se estará 

identificando os valores constitucionais que a norma visa a alcançar. 

Inclusive, a necessidade de se detectar o objetivo social da norma é requisito 

para que o Magistrado e os órgãos administrativos apliquem o direito, conforme 

determina o artigo 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB 

(Decreto Lei n.º 4.657/42), in verbis: 

 

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum. 

 

Não obstante este ser um método científico de elevado prestígio, certo é que, 

para a assimilação de qual é a finalidade da imunidade tributária objeto do estudo, 

também é imprescindível a utilização da interpretação sistemática, porquanto 

_______________  
 
5
 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 434. 

6
 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro; Forense. 
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somente a partir do diagnóstico das demais regras e princípios constitucionais 

existentes, bem como do contexto em que está inserida a norma imunizante, será 

possível apontar de forma satisfatória o seu objetivo. 

Tal opinião é defendida pela Ministra do STJ, Regina Helena Costa, em seu 

livro “Imunidades Tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF”, segundo a 

qual ”a interpretação há que ser teleológica e sistemática – vale dizer, consentânea 

com os princípios constitucionais envolvidos e o contexto a que se refere”7
 

Portanto, para a adequada identificação do significado completo da norma de 

limitação ao poder de tributar, é indispensável a utilização dos três métodos 

exegéticos acima expostos, ainda que os principais sejam o teleológico e o 

sistemático. 

 

 

2. O ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI: VALOR DO BEM 

IMÓVEL QUE EXCEDE O CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO 

 

Nos termos do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não incidirá o 

ITBI sobre a integralização de bem imóvel no capital social de sociedade 

empresária, desde que sua atividade preponderante não seja imobiliária. Vejamos a 

redação do enunciado: 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 

transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

_______________  
 
7
 COSTA, 2015, p. 127. 
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preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, 

locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 

 

Pela simples interpretação literal ou gramatical do dispositivo constitucional 

transcrito, é fácil identificar que o objeto a ser diagnosticado é a imunidade tributária 

do ITBI na integralização de bem imóvel no patrimônio de pessoa jurídica. 

No entanto, conforme discorrido alhures, por intermédio deste método 

hermenêutico não é possível esclarecer todas as operações de realização de capital 

social que estão abrangidas por esta limitação ao poder de tributar. 

Inclusive, dentre essas situações incertas a respeito da tributação, está a que 

se objetiva emitir opinião neste breve artigo – o valor do bem imóvel que excede o 

capital social a ser integralizado está amparado pela imunidade tributária do ITBI? 

Para sanar essa incerteza, deve-se identificar qual a finalidade desta 

imunidade tributária (método teleológico), o que necessariamente precisa ser 

realizado por meio do exame dos demais dispositivos correlatos ao artigo 156, § 2º, 

I, da CF (interpretação sistemática). É o que defende o Luís Eduardo Schoueri, cujos 

ensinamentos valem transcrever: 

 

Assim é que não cabe referir à imunidade citando apenas um dispositivo. 

Poder-se-á, claro, mencionar aquele trecho em que se evidencia a 

imunidade; a norma, entretanto, será objeto de construção mais complexa, 

exigindo que se combinem diversos dispositivos do próprio texto 

constitucional ou de outros enunciados normativos – em especial, no caso 

da imunidade, a lei complementar –, resultado daí o sentido do 

mandamento constitucional.
8
 

 

As imunidades tributárias, em regra, objetivam dar eficácia a algum valor 

constitucionalmente assegurado, bem como fazer valer o princípio da capacidade 

contributiva. Todavia, não se pode deixar de alertar que, em alguns casos, como 

bem salienta SCHOUERI, a limitação ao poder de tributar será fruto exclusivo de 

negociação de determinados grupos sociais com os membros do Poder Legislativo e 

_______________  
 
8
 SCHOUERI, 2017, p. 436. 
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representantes dos Poderes Executivos Municipais, Distrital, Estaduais e Federal, de 

tal modo que não terá necessariamente uma fundamentação constitucional. 

De toda forma, esta última hipótese exposta não é o caso do beneplácito 

constitucional ora estudado, uma vez que, pelo exame do artigo 156, § 2º, I, da 

Constituição Federal, em conjunto com outros dispositivos da Carta Magna, é 

possível identificar a finalidade social da norma. 

Pela leitura do próprio enunciado imunizante, percebe-se que objetiva facilitar 

a criação de pessoas jurídicas ou o aumento de seu capital social. Justificando-se, a 

nosso entender, pelo fato de que o legislador constituinte tinha plena noção dos 

benefícios de tal medida para toda a sociedade, pois impulsionaria a atividade 

empresarial, de tal modo a gerar empregos e riqueza, bem como auxiliaria no 

desenvolvimento econômico do país. 

Tal preocupação do legislador com o incentivo da atividade empresarial no 

país pode ser corroborada pelo fato de que essa limitação ao poder de tributar já 

estava prevista na Constituição Federal de 1967 (artigo 24, § 3º), quando o imposto 

ainda era de competências estadual e distrital.  

Estes objetivos, inclusive, são por vezes mencionados na atual Carta Magna 

como valores a serem alcançados. De início, já no artigo 1º, inciso IV, do Diploma 

Maior, está previsto que dois dos fundamentos da República Federativa do Brasil 

são “os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa”, senão vejamos: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 

O artigo 170, caput e incisos IV e VIII, da Carta Magna, por sua vez, reforça 

que a geração de empregos e a livre iniciativa são valores/objetivos a serem 

conquistados, in verbis: 
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

IV - livre concorrência; 

VIII - busca do pleno emprego; 

 

Então, a imunidade tributária de ITBI sobre a integralização de imóvel no 

capital social de pessoa jurídica foi uma das medidas adotadas pelo legislador 

constituinte para restringir o Poder Estatal de tributação, com a finalidade de 

incentivar a atividade empresarial no país e, com isso, gerar empregos e produzir 

riquezas, dando plena eficácia aos artigos supracitados. 

Roque Antônio Carrazza, discorrendo a respeito da imunidade em comento, 

afirma que este dispositivo legal, “em última análise, fortalece a sociedade”9. 

Sacha Calmon Navarro Coêlho, por sua vez, avaliou a limitação ao poder de 

tributar sobre as operações de integralização de bens imóveis no capital social de 

pessoa jurídica da seguinte forma: 

 

O objetivo da regra colima facilitar a mobilização dos bens de raiz e a sua 

posterior desmobilização, de modo a facilitar a formação, a transformação, a 

fusão, a cisão e a extinção de sociedades civis e comerciais, não 

embaraçando com o ITBI a movimentação dos imóveis, quando 

comprometidos com tais situações.
10

 

 

Esta interpretação adotada por Sacha Calmon é ratificada pela Ministra 

Regina Helena Costa11. Opinião esta também defendida por Cláudio Carneiro, 

segundo o qual a desoneração do artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, “visa a 

_______________  
 
9
 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 965. 

10
 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: Sistema Tributário. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 408. 

11
 COSTA, 2015, p. 224. 
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promover a capitalização e o desenvolvimento econômico das empresas, realizando 

o capital sem o recolhimento do imposto”.12 

Percebe-se, pelos autores acima citados, que a doutrina descreve a finalidade 

do benefício tributário em comento como sendo, em síntese, o desenvolvimento 

econômico do país. 

Pois bem. Apresentado o objetivo constitucional da imunidade, há de se 

verificar qual o seu alcance, a fim de esclarecer se o ITBI incide sobre o valor do 

bem imóvel que exceder o capital social a ser integralizado, pelo que se revela 

novamente necessário transcrever o enunciado imunizante: 

 

§2º O imposto previsto no inciso II: 

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 

transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, 

locação de imóveis ou arrendamento mercantil. (Grifos nossos). 

 

Percebe-se que o dispositivo constitucional menciona a desoneração 

tributária sobre a transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica 

em realização de capital social. Ou seja, o enunciado está claramente prescrevendo 

que a operação (negócio jurídico) é imune ao imposto, independentemente do valor 

do bem e da quantia que havia sido subscrita. Não há nenhuma menção no artigo de 

que apenas o valor necessário para o aporte seria imune. 

A limitação ao poder de tributar diz respeito à materialidade do ITBI 

(transmissão de bens imóveis inter vivos por ato oneroso) e não sobre a quantia 

monetária suficiente para pagar o capital subscrito. Caso o legislador constituinte 

tivesse a intenção de que o montante excedente do bem utilizado para a realização 

_______________  
 
12

 CARNEIRO, Cláudio. Impostos federais, estaduais e municipais. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 107. 
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de capital social fosse tributado pelo imposto municipal, teria formulado o dispositivo 

de forma mais restritiva. 

Vale destacar que não se trata de negligência do legislador ao redigir o 

enunciado, na medida em que, quando teve o propósito de restringir a aplicação da 

imunidade, como na hipótese de transmissão de bem para o patrimônio de pessoa 

jurídica com atividade imobiliária, assim o fez. 

Não há, na Carta Magna, nenhuma limitação no tocante à observância da 

imunidade do ITBI na realização de capital social. Defender a tese fazendária de que 

há tributação nesta hipótese, implicaria em ofensa ao princípio da legalidade. A 

Constituição Federal é clara ao conceder o benefício ao negócio jurídico. 

A norma de imunidade tributária deve ser interpretada de modo a dar eficácia 

ao valor constitucional que justificou a sua criação, o qual, no caso ora estudado, é a 

livre iniciativa por meio da facilitação da criação de pessoa jurídica ou do aumento 

de seu capital social. 

Nesse ponto, revela-se válida a transcrição dos ensinamentos de Marco 

Aurélio Greco: 

 

Em função dessa duplicidade de feições, a interpretação das limitações, ao 

mesmo tempo (e este é o grande desafio), não pode resultar nem numa 

conclusão que implique em ela se tornar maior que o próprio poder que está 

sendo limitado (pois limitação não é negação do poder, mas restrição na 

sua amplitude e no seu exercício), nem pode dar à norma constitucional que 

a prevê um sentido tão restrito que iniba a proteção ao valor subjacente.
13

 

 

O que interessa, então, para fins de caracterização da hipótese imunizante, é 

a transferência do bem imóvel para o patrimônio da sociedade empresária, que nada 

mais é, como bem salienta Roque Antônio Carraza, do que uma permuta de bens 

_______________  
 
13

 GRECO, Marco Aurélio. Imunidade tributária. In: SILVA MARTINS, Ives Gandra da (coord.) 
Imunidades Tributárias. São Paulo, Centro de Extensão Universitária/Ed. RT, 1998, p. 711. 
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entre o sócio, que passa a ser proprietário de quotas sociais, e a sociedade, a qual 

se torna dona do imóvel14. 

Além do mais, como nas sociedades limitidas os sócios têm plena autonomia 

para confeccionarem o contrato social da forma que melhor se adéquem às suas 

necessidades, desde que sejam capazes, adotem a forma prescrita em lei e o objeto 

da pessoa jurídica seja lícito, não há nenhum óbice na legislação quanto à 

subscrição de capital social em valor inferior ao do bem imóvel utilizado para realizar 

a integralização. 

Inclusive, pela interpretação do artigo 1.055, § 1º, do Código Civil, concluí-se 

pela liberdade dos sócios para estimarem o valor dos bens imóveis que serão 

utilizados para realizar o capital social da maneira que lhes for conveniente, até 

porque respondem solidariamente pela integralização do montante prometido. Trata-

se de uma decisão discricionária dos membros da pessoa jurídica: 

 

Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, 

cabendo uma ou diversas a cada sócio. 

§ 1
o
 Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem 

solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do 

registro da sociedade. 

 

Diferentemente é o caso da formação de capital social das sociedades 

anônimas – S.A, pois, de acordo com o artigo 8º da Lei n.º 6.404/76, nestas pessoas 

jurídicas os bens a serem incorporados devem ser objeto de avaliação por três 

peritos e os respectivos laudos submetidos à análise da assembleia, a qual, por fim, 

aprovará por que valor este bem incorporará ao patrimônio da S.A: 

 

Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa 

especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada 

pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em 

primeira convocação com a presença desubscritores que representem 

_______________  
 
14

 CARRAZZA, 2013, p. 964. 
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metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com 

qualquer número. 

§ 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo 

fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos 

de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens 

avaliados, e estarão presentes à assembléia que conhecer do laudo, a fim 

de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. 

§ 2º Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia, os bens 

incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros 

diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. 

§ 3º Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a 

avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da 

companhia. 

§ 4º Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por 

valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. 

§ 5º Aplica-se à assembléia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º 

do artigo 115. 

§ 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os 

acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na 

avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que 

tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos 

subscritores é solidária. 

 

Percebe-se, então, que as regras de Direito Privado permitem a integralização 

de bem imóvel no capital social de sociedade limitida por valor superior ao subscrito, 

reforçando-se, assim, a incoerência em sustentar o não alcance da imunidade 

tributária do ITBI para essas situações. 

 

 
3. CENÁRIO DA QUESTÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Não obstante interpretarmos a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 

2º, inciso I, da Constituição Federal, de tal forma que ela alcance a operação acima 

exposta, reconhecemos a complexidade do assunto e a ausência de entendimento 

consolidado na doutrina e na jurisprudência, sendo objeto de inúmeras lides no 

Poder Judiciário e no âmbito administrativo. 
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O Supremo Tribunal Federal, objetivando cessar essa discussão entre 

Contribuinte e Fisco Municipal, e trazer a desejável segurança jurídica para essa 

relação, reconheceu, em março de 2015, a repercussão geral sobre a matéria e 

afetou o Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC para o julgamento sobre este rito 

(tema 796): 

 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO 

CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA 

ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL 

CONFIGURADA. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade 

quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao 

capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota 

realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta 

Federal. 

 

O processo ainda não tem data definida para julgamento, no entanto já consta 

com parecer da Procuradoria Geral da República – PGR, o qual foi desfavorável ao 

Contribuinte, no sentido de que o imposto municipal deve incidir sobre o valor do 

bem que exceder o capital social subscrito. 

Apesar de o Ministério Público Federal – MPF reconhecer o objetivo da 

imunidade tributária do ITBI como o estímulo à livre iniciativa e a impulsão ao início 

da atividade empresarial, entende que não seria razoável e constitucionalmente 

adequado ao Contribuinte se valer do benefício tributário na integralização de bem 

cujo valor é superior ao capital social prometido. 

A justificativa do parquet para atrair a incidência do imposto, com o devido 

respeito, não está em consonância com as normas constitucionais que envolvem a 

matéria, notadamente pelo fato de que o artigo 156, § 2º, I, da CF, é expresso ao 

prescrever que a operação de integralização é imune, pouco importando qual seria a 

base de cálculo do ITBI. 

Consoante já exposto, o dispositivo constitucional não faz nenhuma ressalva 

com relação ao valor do bem ou do capital social subscrito, simplesmente prega a 
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imunidade na transferência de bem imóvel para realização de capital (negócio 

jurídico). Além do mais, se uma das finalidades da norma é estimular a criação de 

sociedades empresárias, não há coerência em impor mais um encargo financeiro em 

sua constituição. 

Como bem esclareceu a PGR em seu parecer, os sócios têm plena 

autonomia para estipular o valor do capital social da empresa, de tal modo que o 

Estado não pode interferir em suas decisões quando não implicarem prejuízos a 

terceiros. 

Nesse ponto, cumpre ressaltar que os eventuais credores da sociedade 

empresária não irão se prejudicar com o fato de o capital social ter valor inferior aos 

bens que o realizaram, na medida em que a responsabilidade da empresa está 

limitada ao seu patrimônio total e não somente ao capital social integralizado. 

Apesar de aparentemente a situação causar algum impacto negativo ao Fisco 

Municipal, tal premissa é equivocada, pois quando o bem integralizado vier a ser 

objeto de transferência onerosa (para fins diversos de realização de capital), o 

imposto municipal naturalmente incidirá. 

Espera-se, então, que o Supremo Tribunal Federal se atenha a todas as 

peculiaridades que envolvem a interpretação da imunidade tributária do artigo 156, § 

2º inciso I, da Constituição Federal, não se limitando aos argumentos apresentados 

pela PGR, e profira uma decisão coerente com a realidade social e com as regras de 

Direito Privado. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a apresentar um dos contemporâneos problemas 

jurídicos enfrentados pelos Contribuintes e Fisco, com relação ao alcance da 

imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF, na 

operação de integralização de bem imóvel no capital social de pessoa jurídica, 

quando este bem possuir valor superior ao capital subscrito. 
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Por meio dos três métodos hermenêuticos mais adequados para a construção 

do significado normativo das regras imunizantes (literal, teleológico e sistemático), 

concluiu-se de forma segura que a quantia do bem imóvel que exceder o capital 

social prometido não atrai a incidência do imposto municipal. 

Isso porque, a norma imunizante é expressa ao impor a limitação ao poder de 

tributar sobre a operação de transferência do bem em realização de capital social 

(materialidade do ITBI), independentemente do valor que se atribuiu ao bem e ao 

montante do capital subscrito, bem como essa é a interpretação que melhor se 

adéqua à finalidade da imunidade tributária – estimular a atividade empresarial. 

Também se ressaltou que essa conclusão é corroborada pelo Direito Privado 

(artigo 1.055 do Código Civil e artigo 8º da Lei n.º 6.404/76), cujos enunciados 

deixam claro que, nas sociedades limitidas, os sócios têm plena autonomia para 

estimerem os bens imóveis que serão utilizados para realizar o capital social da 

maneira que lhes for conveniente. 

Como o assunto vem gerando inúmeras lides nos âmbitos administrativo e 

judicial, notadamente pela atual tendência de criação de holdings patrimoniais e 

familiares, o Supremo Tribunal Federal reconheceu sua repercussão geral, afetando 

o Recurso Extraordinário n.º 796.396 para o julgamento nesta sistemática, no 

entanto, ainda sem data de sessão definida. 

Ponderou-se, por fim, que o parecer desfavorável ao contribuinte apresentado 

pela Procuradoria-Geral da República deve ser analisado com cautela pela Excelsa 

Corte, pois não considerou todas as peculiaridades que se exigem para extrair a 

adequada interpretação da imunidade tributária estudada neste artigo. 
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