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LIMITES DA IMUNIDADE DO ITBI AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO 
 

Janir Adir Moreira  
Colunista permanente do Jornal Brasileiro de Contabilidade  

 
  A Carta Magna de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens 
imóveis, extraindo-se da leitura do Art. 156, § 2º, I, que não incide o Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis – ITBI, sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio 
ou acionista da pessoa jurídica.  
 
  Até então, a doutrina e a jurisprudência não são unânimes quando avaliam se a 
referida imunidade é ou não limitada ao valor do capital integralizado.  Contudo, o STF ao julgar o 
RE 796.376, com repercussão geral reconhecida (Tema 796), decidiu o valor do capital 
integralizado representa o limite à referida imunidade.    
 
  O propósito deste artigo é a interpretação quanto aos efeitos desta decisão, valendo 
reproduzir a tese firmada: 

 
 “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da 
Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital 
social a ser integralizado”.  

 
  A proposição do tema no Recurso Extraordinário ao STF se deu em função de que 
o investidor se utilizou de um terreno avaliado em R$800.000,00 para integralização de capital na 
empresa pelo valor de R$24.000,00.  A diferença entre a avaliação do bem e as quotas do capital 
integralizado foi lançada numa conta de “Reserva de Capital” e passou a compor o Patrimônio 
Líquido da empresa.  Pretendeu-se então a imunidade sobre o valor total da avaliação do imóvel, 
que foi negada pela municipalidade e o respectivo processo acabou sendo alçado ao Supremo 
Tribunal Federal, que acabou por julgar no sentido de que a referida imunidade não alcança o valor 
dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
 
  Buscando os fundamentos da imunidade temos que o CTN reflete o mandamento 
constitucional ao dispor em seu art. 36, I e II sobre a questão, sendo interessante ressaltar que o 
inciso I disciplina a imunidade sobre a incorporação de bens ao capital da pessoa jurídica e o inciso 
II regula a matéria na hipótese de incorporação ou de fusão de empresas.  Esse dispositivo foi 
recepcionado pela CF/88, por se harmonizar com o teor do inciso I do § 2º, do art. 156 da Lei 
Maior. 
  Segundo KIYOSHI HARADA1, “o que a norma imuniza não é qualquer incorporação 
de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica; a  norma imunizante diz respeito 
exclusivamente ao  pagamento em bens ou direitos que o sócio faz para integralização do capital 
social subscrito que pode ocorrer tanto no início da constituição de pessoa jurídica, como também 
posteriormente por ocasião do aumento do capital”.  
 
  Comparando-se a redação do aludido inciso I com a do art. 9º, § 2º da Emenda 
Constitucional 18/1965, verifica-se que não há, nesse parágrafo 2º da EC, a menção à situação 
de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 
pessoa jurídica.  A essência do voto vencedor, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes é que 
a ressalva contida no § 2º acima mencionado referia-se à circunstância diferente daquelas eleitas 
pelo inciso I do § 2º do art. 156 da atual Constituição Federal, quando evidenciou a distinção entre 
a primeira parte e a segunda. 
 
  Essa distinção é importante, porque tem levado certa parte da doutrina e da 
jurisprudência a defender a não incidência do ITBI sobre o valor dos bens incorporados que for 

                                                           
1 HARADA, KIYOSHI. ITBI  - Doutrina e prática. São Paulo: Atlas. 2010, p. 85 
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excedente ao do capital subscrito. Argumentam os defensores desta posição que qualquer 
incorporação de bens à pessoa jurídica é imune, pois as únicas exceções são aquelas 
expressamente definidas no final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88. Com essa alegação, 
propugnam que o intérprete não pode inovar criando outras hipóteses excepcionais. Nesses 
últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da incorporação, 
fusão ou cisão das sociedades.   
 
  Segundo o ministro relator, “ a segunda oração contida no inciso I - “ nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente 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 bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma 
imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade 
de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica 
muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido 
na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF”. 
 
  Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que 
superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a 
imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os 
sócios quitam as quotas subscritas.  Nem se diga que os sócios ou acionistas estariam impedidos 
de contribuírem com valor superior àquele por eles subscrito, e muito menos que não poderia haver 
previsão no contrato social quanto à classificação desse excedente como reserva de capital.  
 
  É certo que esta convenção está inserida na autonomia de vontade dos 
subscritores, todavia, segundo o que acaba de ser definido pelo STF, inadmite-se que a pretexto 
de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedentes às quotas 
ou ações subscritas.  
 
Do precedente vinculante: 
 
       Da análise da tese aprovada, em consonância com a “ratio decidendi” da ação, 
temos que o alcance da decisão é exclusivamente para que na integralização de bens imóveis ao 
capital das empresas, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da 
Constituição Federal se aplique exclusivamente sobre os valores dos imóveis utilizados para a 
quitação do capital social a ser integralizado. Isto quer dizer que, na hipótese do investidor utilizar-
se de parcelas dos imóveis além do valor atribuído à integralização de capital, lançando a diferença 
como ágio de subscrição e/ou reservas de capital, estas parcelas sujeitar-se-ão à incidência normal 
do ITBI. 
 
      Tendo em vista que a imunidade refere-se ao disposto na primeira parte do Inciso I 
do § 2º do art. 156 da CF/88, segundo o qual a qual o ITBI "não incide sobre a transmissão de 
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização  de  capital", é certo 
que os seus efeitos aplicam-se única e exclusivamente nesta hipótese, ou seja, a não-incidência 
qualificada constitucionalmente (imunidade) somente se aplica até o limite do valor utilizado para 
a integralização de capital. 
 
       Não se pode perder de vistas que no caso objeto do julgamento, o debate se deu 
para definir o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição 
Federal, sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor desses bens 
excede o limite do capital social a ser integralizado, não se olvidando de que foi a própria empresa 
que optou por receber o imóvel avaliado por um valor maior, lançando uma parcela do mesmo para 
quitar as quotas do capital social subscritas e o restante para compor a conta de Reservas de 
Capital.  
 
       Assim, os limites da coisa julgada e consequentemente dos precedentes que 
vinculam os Juízes de quaisquer instâncias, uma vez que proferida na sistemática de repercussão 
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geral, dizem respeito exclusivamente à limitação da imunidade do ITBI conferida pelo art. 156, § 
2º, I, da Constituição Federal ao valor do capital social integralizado com os imóveis, consoante o 
disposto nos atos constitutivos das empresas, não se estendendo, por conseguinte aos valores 
excedentes, porventura atribuídos pelos contribuintes como ágio de subscrição ou reservas de 
capital.   Isto, e nada mais. 
 
Da impossibilidade de extensão dos efeitos do julgado às diferenças entre a avaliação dos 
imóveis utilizados para integralização de capital e o seu valor de aquisição (ou valor lançado 
na declaração do IR). 
 
       É interessante ressaltar que não foi objeto da ação e nem tampouco constou dos 
fundamentos ou dispositivos do julgado, a questão ligada à possível incidência do ITBI sobre a 
diferença entre a avaliação dos imóveis utilizados para integralização de capital e o seu valor de 
aquisição.  
 
       A situação tratada neste tópico é absolutamente normal e muito utilizada pelos 
investidores na integralização de capital com imóveis, uma vez que a legislação do Imposto sobre 
a Renda permite ao contribuinte que se utilize de imóvel para integralização de capital, que o faça 
pelo seu valor histórico (ou valor constante de sua declaração de bens em caso de pessoa física 
ou valor contábil em caso de pessoa jurídica).  Na prática, temos que se o contribuinte utilizar-se 
do valor histórico do bem para integralização de capital, não haverá a ocorrência de “ganho de 
capital”, enquanto que utilizando-se de valor de mercado, deverá recolher o Imposto de Renda 
sobre o referido ganho de capital, e por esta razão, dentre outras, muitos contribuintes exercem a 
opção de integralização do capital em imóveis pelo seu valor histórico, sendo tais fatos 
absolutamente irrelevantes para a aplicação da imunidade quanto ao ITBI.   É dizer que a 
imunidade aplica-se sobre o valor total dos imóveis utilizados para integralização de capital, 
independentemente da constatação se tal valor é o aquisição ou de mercado.     Para a 
compreensão desse julgado basta dizer que no caso da repercussão geral julgada (Tema 796), se 
a empresa houvesse determinado aumento de capital no valor total da avaliação do imóvel 
(R$800.000,00) e utilizado o mesmo imóvel para a integralização do aumento, a imunidade teria 
alcançado o valor total do referido imóvel, porque o mesmo não teria ultrapassado o limite do 
capital integralizado com a sua utilização. 
 
       Há que se argumentar pela absoluta impropriedade e inaplicabilidade de avaliação 
dos imóveis utilizados para integralização de capital de empresas por parte das Prefeituras 
Municipais, uma vez que tal avaliação somente encontra respaldo na legislação pertinente, se 
realizada para determinar a base de cálculo do ITBI nas hipóteses em que ocorre o seu fato 
gerador (transmissão onerosa da propriedade) e estando a operação de integralização de capital 
com imóveis amparada pela imunidade constitucional (art. 156,§ 2º, I da CF/88), não ocorrerá o 
fato gerador do referido tributo. 
 
      Assim, a conclusão inarredável é que a tese firmada pelo STF, em que a imunidade 
tributária conferida pelo art. 156, § 2º, I,  da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens 
que ultrapassar o capital social a ser integralizado, o que ocorre na hipótese em que a empresa 
que receber o imóvel o avalie por valor superior àquele utilizado para quitar a integralização de 
capital, lançando a diferença em quaisquer outras contas do Patrimônio Líquido (ágio de 
subscrição, Reservas de Capital), não se estende à possível interpretação no sentido da tributação 
da diferença entre o valor de avaliação promovida pelos órgãos municipais com base quaisquer 
critérios para aferição de valor de mercado e o valor do bem efetivamente utilizado pela empresa 
para integralização de capital.   
 
Dos precedentes no sentido da aplicação da imunidade do ITBI na integralização de capital 
das empresas com imóveis, quaisquer que sejam as atividades por elas exercidas.  
 
       Outra questão importantíssima que decorreu do julgamento do RE nº 796.376, diz 
respeito à fundamentação utilizada pelo Ministro Alexandre de Moraes para justificar o seu voto e 
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que acabou por definir que a imunidade tributária do ITBI na integralização de imóveis ao capital 
social é aplicável integralmente também nas hipóteses em que as empresas destinatárias da 
referida integralização com imóveis, exerçam as atividades compra e venda desses bens e direitos, 
locação e imóveis e arrendamento mercantil.   Segundo a interpretação consagrada até então na 
doutrina e jurisprudência, a imunidade somente se aplica quando a empresa não se dedica à 
exploração das referidas atividades.  
 
  O Ministro Alexandre de Moraes fundamentou o seu voto com a interpretação no 
sentido de que a primeira parte do inciso I do art. 36 do CTN reflete o mandamento constitucional 
que determina a não incidência do ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento das quotas do 
capital subscrito, e que a as ressalvas previstas na segunda parte do referido dispositivo aplicam-
se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 
extinção da empresa, sem qualquer relação com a transferência de imóveis para integralização de 
capital.  
 
Conclusões  
 
  A análise do disposto no acórdão objeto do presente artigo, em especial da parte 
do voto do relator acima mencionado, nos permite concluir que ela representa um importantíssimo 
precedente, inaugurando uma nova posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as 
ressalvas contidas na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da CF/88 que por sua vez 
condicionam a fruição da imunidade às hipóteses em que a atividade preponderante do adquirente 
for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, 
somente se aplicam em relação à transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 
incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, descritas na segunda parte do referido 
dispositivo constitucional. 
 
  Registre, por oportuno que até então o STF não havia se debruçado sobre a análise 
específica desta questão e a jurisprudência sempre veio prestigiando a tese de que a imunidade 
tributária nesta hipótese está condicionada a que a pessoa jurídica não tenha por preponderância 
a exploração de tais atividades.  Como consequência as municipalidades vêm exigindo ITBI nas 
hipóteses de incorporação de imóveis ao capital das empresas, quando as mesmas tenham por 
preponderância o desenvolvimento das atividades de compra e venda de imóveis, locação de 
imóveis e arrendamento mercantil. 
 
  Doravante, temos uma nova visão sobre esta imunidade e que certamente irá 
contribuir para o aprimoramento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema.   


