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VOTO 

Presentes os pressupostos objetivos da remessa 

necessária, dela conheço. 

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida 

pela Juíza de Direito da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de 

Quirinópolis, nos autos do mandado de segurança impetrado por N. 

Schwening Agropecuária Ltda em face de ato acoimado de arbitrário e 

ilegal praticado pelo Subsecretário de Receitas Tributárias da Prefeitura 

Municipal de Quirinápolis. 

O impetrante relata que ingressou com pedido 

administrativo junto ao Município de Quirinápolis, para obter a declaração de 
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não incidência tributária do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Móveis — 

ITBI, de competência tributária municipal. 

Salienta que a fazenda pública municipal cobrou o referido 

tributo sobre a incorporação ao capital social de bens imóveis rurais, 

referente às matrículas n° 1.197; 1.588; 3202; 5875; 65919; 7949; 7951; 

7952; 12992; 27.326. 

Diz que a cobrança do ITBI na incorporação de bens 

imóveis, fere seu direito líquido e certo, uma vez que o artigo 156, inciso II, 

§2°, I da Constituição Federal, limita o poder de tributar dos municípios no 

que tange à transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa 

jurídica na realização de capital. 

Pois bem. 

Na espécie, o mandado de segurança foi impetrado com o 

objetivo de proteger direito que o impetrado entende ser líquido e certo, 

referente à imunidade tributária prevista no artigo 156, da Constituição 

Federal e nos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional, em relação ao 

imposto sobre transmissão de bens imóveis — ITBI em relação aos imóveis 

incorporados para a integralização de capital social da pessoa jurídica 

impetrante. 

Da análise detida dos autos do mandado de segurança, 
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verifica-se que o capital social do grupo econômico perfaz o montante de R$ 

11.459.776,16(onze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, 

setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme última 

alteração contratual da N Shwening Agropecuária LTDA e Declaração de 

Incidência na Incorporação de Imóvel no Capital Social emitida pelo 

Subsecretário 	de 	Receita 	Tributária 	do 	Município 	de 

Quirinópolis(movimentação n°01. Doc. 08) 

De outro lado, o valor dos imóveis incorporados perfazem 

o montante de R$ 24.374.739,00(vinte e quatro milhões, trezentos e setenta 

e quatro mil e setecentos e trinta e nove reais). 

Ao que se parece, o capital social da impetrante foi 

integralizado mediante incorporações de imóveis cujo valor é superior ao das 

cotas subscritas. 

A Constituição Federal em seu artigo 156, inciso II, § 2°, 

inciso I, dispõe: 

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 
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garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição; 

§ 2° O imposto previsto no inciso 

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 preponderante do 

adquirente for a compra e venda desses bens ou 

direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil; 

O Código Tributário Nacional, também prevê: 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, 

sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a 

eles relativos tem como fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer título, da 

propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por 

natureza ou por acessão física, como definidos na lei 

civil; 

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos 

reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de 
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garantia; 

III - a cessão de direitos relativos ás 

transmissões referidas nos incisos I e Il. 

Parágrafo único. Nas transmissões causa 

mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos 

quantos sejam os herdeiros ou legatários. 

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo 

seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão 

dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 

I - quando efetuada para sua incorporação ao 

patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de 

capital nela subscrito; 

II - quando decorrente da incorporação ou da 

fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. 

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a 

transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e 

direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, 

em decorrência da sua desincorporação do 

patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. 

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se 

aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha 

como atividade preponderante a venda ou locação de 

propriedade imobiliária ou a cessão de direitos 

relativos à sua aquisição. 

••) 
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§ 1° Considera-se caracterizada a atividade 

preponderante referida neste artigo quando mais de 

50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da 

pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos 

anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à 

aquisição, decorrer de transações mencionadas 

neste artigo. 

§ 2° Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas 

atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) 

anos antes dela, apurar-se-á a preponderância 

referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 

(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 

§ 3° Verificada a preponderância referida neste 

artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei 

vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou 

direito nessa data. 

§ 4° O disposto neste artigo não se aplica à 

transmissão de bens ou direitos, quando realizada 

em conjunto com a da totalidade do patrimônio da 

pessoa jurídica alienante. 

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor 

venal dos bens ou direitos transmitidos. 

É cediço que o ITBI é um imposto municipal de 

competência dos Municípios e Distrito Federal e que há uma imunidade 
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importante, segundo a qual não incidirá o referido imposto nas transmissões 

de bens ou direitos nas realizações de capital, fusões, incorporações, cisões 

ou extinções de pessoas jurídicas. 

E as imunidade fiscais são aquelas instituídas por razões 

de privilégio constitucionais, ou de considerações de interesse 

geral(neutralidade religiosa, econômicas, sociais ou políticas), excluem a 

atuação do poder de tributar. 

Nas hipóteses que são imunes de tributação, não ocorre o 

fato gerador da obrigação tributária. 

As imunidades não podem estender-se além daquelas 

hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, artigo 150, 

inciso VI, e venda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Essa regra facilita 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. 

De acordo, portanto, com as normas constitucionais e 

infraconstitucionais, o ITBI não incide nos casos de imóveis incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital social, desde que 
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a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda desses 

bens ou direitos, a locação de bens móveis ou arrendamento mercantil. 

Por certo, ao verificar o instrumento contratual da 

impetrante, vê-se que seu objeto se limita a administração de bens próprios; 

exploração de agropecuária por parceria ou conta própria e participação do 

capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de 

acionista, sócia ou quotista em caráter permanente ou temporário, como 

controladora ou minoritária. 

Vale dizer que atividade preponderante da impetrante não 

é aquela que encontra a vedação para obter a imunidade tributária, ou seja, 

sua atividade principal não é a compra e venda desses bens ou direitos, a 

locação de bens móveis ou arrendamento mercantil, o que a torna, em tese, 

imune ao ITBI. 

A imunidade tributária, todavia, não é ampla e irrestrita, 

deve-se levar em consideração a relação do valor do imóvel suficiente à 

integralização do capital social. 

A intenção do legislador constituinte foi a de facilitar a 

instituição/criação de novas sociedades e a movimentação de bens que 

representassem o capital exigido para tanto, não a de criar mecanismos para 

que os sócios transferissem para o patrimônio da pessoa jurídica, imóveis de 
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valor bem superior àquele necessária à integralização do capital social 

Se assim fosse possível, os sócios ficariam totalmente 

imunes à tributação e por isso a afirmativa de que ela não é ampla e 

irrestrita, o que acarretaria interpretação extensiva a exegese que 

pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados 

ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização 

do capital subscrito, e sim a outro objetivo não aceito pelo ordenamento 

jurídico. 

De fato, a interpretação extensiva em termos de 

imunidades sequer é aceita pelo Supremo Tribunal Federal, por constituir 

exceção constitucional à capacidade de tributar: 

IMUNIDADE — CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A 

imunidade encerra exceção constitucional à 

capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os 

preceitos regedores de forma estrita. IMUNIDADE — 

EXPORTAÇÃO — RECEITA — LUCRO. A imunidade 

prevista no inciso I do § 2° do artigo 149 da Carta 

Federal não alcança o lucro das empresas 

exportadoras. LUCRO — CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

SOBRE O LUCRO LÍQUIDO — EMPRESAS 

EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas 

exportadoras a Contribuição Social sobre o Lucro 
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Líquido. 

(RE 564413, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal 

Pleno, julgado em 12/08/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-209 DIVULG 28-10-2010 

PUBLIC 03-11-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-235 

DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT 

VOL-02445-01 PP-00137 RTJ VOL-00218-01 PP-

00523) 

Desta feita, após a conferência de bens imóveis 

destinados a integralizar o capital da impetrante, verifica-se que seus valores 

excedem ao capital social da referida empresa em quase o dobro. 

O valor dos imóveis incorporados perfazem o montante de 

R$ 24.374.739,00(vinte e quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil e 

setecentos e trinta e nove reais), conquanto, o valor do capital social da 

empresa é de R$ 11.459.776,16(onze milhões, quatrocentos e cinquenta e 

nove mil, setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos). 

Disso decorre, que, sobre a diferença do valor dos bens 

imóveis que superar o valor do capital subscrito, incidirá a tributação pelo 

ITBI, uma vez que a imunidade, conforme a jurisprudência do STF, está 

voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita 

quando os sócios quitam as quotas subscritas, não podendo, a pretexto de 
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criar-se uma reserva de capital, imunizar o valor dos imóveis excedentes às 

quotas subscritas ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco 

municipal. 

É a tese de repercussão geral fixada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: 

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - 
ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2°, I DA 
CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE 
DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A 
Constituição de 1988 imunizou a integralização do 
capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI 
sobre o valor do bem dado em pagamento do capital 
subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica 
(art. 156, § 2°,). 2. A norma não imuniza qualquer 
incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da 
pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, 
em bens ou direitos, que o sócio faz para 
integralização do capital social subscrito. Portanto, 
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que 
superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá 
a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a 
que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte 
tese de repercussão geral: "A imunidade em relação 
ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da 
Constituição Federal, não alcança o valor dos bens 
que exceder o limite do capital social a ser 
integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO 
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE 
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 
PUBLIC 25-08-2020) 
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Desta feita, a diferença entre o valor do capital social e os 

imóveis incorporados é de R$ 12.914.962,90(doze milhões, novecentos e 

quatorze mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). 

Assim, levando em consideração esse montante tão 

superior ao capital da empresa impetrante, não há como livrá-lo o pagamento 

do ITBI. 

Alfim, não cabe conferir interpretação extensiva 

imunidade do ITBI, de modo a alcançar esse excesso entre o valor dos 

imóveis incorporados e o limite do capital social a ser integralizado. 

Ante o exposto, discordando do parecer da representante 

da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da remessa necessária e 

DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença primeva e conceder em 

parte a segurança pleiteada apenas para reconhecer a imunidade tributária 

sobre o valor dos imóveis limitados ao capital social da empresa impetrante, 

qual seja, R$ 11.459.776,16(onze milhões, quatrocentos e cinquenta e nove 

mil, setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), mantendo a 

tributação sobre o excedente(R$ 12.914.962,90(doze milhões, novecentos e 

quatorze mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). 

Custas pelo impetrante. 
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Em mandado de segurança não há condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios conforme previsão na Lei 12.015/09. 

É como voto. 

Goiânia, datado e assinado digitalmente. 

Anderson Máximo de Holanda 

Desembargador 

Relator 
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EMENTA: 	REMESSA 	NECESSÁRIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS 

IMÓVEIS INTERVIVOS. ITBI. INCORPORAÇÃO 

DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE 

CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. 

(ARTIGO 156, I, §2°, II DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL) VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR 

AO DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO E 

DAS COTAS DOS SÓCIOS RESPECTIVOS. 

IMUNIDADE QUE ALCANÇA SOMENTE O 

LIMITE DO CAPITAL E DAS COTAS 

INTEGRALIZADAS 	COM 	IMÓVEIS. 
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TRIBUTAÇÃO DO EXCEDENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. 1- A imunidade tributária prevista 

na primeira parte do inciso II do §2° do artigo 156, 

da Constituição Federal, impede a incidência do 

imposto de transmissão de bens imóveis 

intervivos, somente sobre o valor do imóvel 

necessário à integralização da cota do capital 

social. 2- Sobre a diferença do valor dos bens 

imóveis que superar o valor do capital subscrito, 

incidirá a tributação pelo ITBI, uma vez que a 

imunidade, conforme a jurisprudência do STF em 

sede de repercussão geral, Tema 796, está 

voltada ao valor destinado à integralização do 

capital social, que é feita quando os sócios 

quitam as quotas subscritas, não podendo, a 

pretexto de criar-se uma reserva de capital, 

imunizar o valor dos imóveis excedentes às 

quotas subscritas ao arrepio da norma 

constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal. 

3- Não cabe conferir interpretação extensiva à 

imunidade do ITBI, de modo a alcançar esse 

excesso entre o valor dos imóveis incorporados e 

o limite do capital social a ser integralizado. 4-

Sobre o valor incorporado que excede o limite do 

capital social a ser integralizado ou da própria 
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cota do sócio respectivo, haverá incidência do 

tributo. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA 

E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA 

CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da 

REMESSA NECESSÁRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 

5448121-05.2019.8.09.0104 da Comarca de Quirinópolis, em que 

figura como autor N. SCHWENING AGROPECUÁRIA LTDA. e 

como réu MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS. 

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela 

Quinta Turma Julgadora de sua Terceira Câmara Cível, à 

unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA 

NECESSÁRIA E PROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator. 

Presidiu a sessão de julgamento, o Excelentíssimo 

Senhor Desembargador ltamar de Lima. 
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Votaram, acompanhando o Relator Desembargador 

Anderson Máximo de Holanda, o Juiz Substituto em Segundo Grau 

o Doutor Sebastião Luiz Fleury em substituição ao Desembargador 

Ney Teles de Paula e o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Gilberto Marques Filho. 

Representou a Procuradoria-Geral de Justiça, a 

Doutora Eliane Ferreira Fávaro. 

Goiânia, datado e assinado digitalmente. 

Anderson Máximo de Holanda 

Desembargador 

Relator 
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