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Vistos etc.

GRAVATÁ HOLDING LTDA interpôs agravo de instrumento contra o
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, buscando reformar decisão (f. 16/18) proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Cautelar nº 0000129-03.2015.815.2001.

Extrai-se dos autos que “a recorrente é sociedade constituída com o
objeto social de participação em outras sociedades na qualidade de quotista ou
acionista (holding)”, tendo “como capital social o valor de R$ 2.302.000,00 (dois
milhões e trezentos e dois mil reais)”.

Alguns  de  seus  sócios,  como  forma  de  integralização  do  capital
social, transferiram-lhe 75% (setenta e cinco por cento) do imóvel denominado
área “G”, desmembrada da propriedade rural Ponta de Gramame, no valor de
R$ 19.890.000,00 (dezenove milhões e oitocentos e noventa mil reais).

Ocorre,  porém,  que  a  Fazenda  Pública  “concedeu  imunidade  tão
somente em relação ao valor do capital social, determinando que a incidência
do  ITBI  é  devida  em  relação  à  diferença,  qual  seja,  R$  17.588.000,00
(dezessete milhões e quinhentos e oitenta e oito mil reais)”.
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A ação proposta na origem, cuja liminar foi indeferida pelo Juízo da
1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  tem por  desiderato  a
suspensão  do  crédito  tributário  decorrente  do  ITBI  incidente  sobre  a
mencionada diferença, no valor de R$ 527.640,00 (quinhentos e vinte e sete mil
e seiscentos e quarenta reais).

A recorrente salientou que faz jus à imunidade prevista no art. 156,
§ 2º, inciso I, da Carta da República, cuja exegese, na sua óptica, impediria
qualquer exação sobre o bem imóvel, tendo em vista que a Lei Ápice não faria
qualquer ressalva, tampouco limitação.

Requereu  a  tutela  recursal,  com base  no  art.  527,  inciso  III,  do
Código de Processo Civil, que foi indeferida por esta relatoria (f. 148/150v).

Irresignada com essa decisão,  a recorrente apresenta  pedido de
reconsideração,  ratificando que preenche os requisitos da fumaça do bom
direito  e  do  perigo  da  demora.  Fê-lo  com base,  em síntese,  nos  seguintes
argumentos:

A  plausibilidade  jurídica  do  direito  pleiteado  emana  da  leitura  dos
dispositivos  de lei  aplicados ao caso,  o  texto  da Constituição é  claro  e
direito, assim como o Código Tributário Nacional e o Código Tributário e de
Rendas do Município. Não existe respaldo jurídico, mínimo que seja, para a
posição adotada pela edilidade, que foi absurdamente mantida pelo juízo a
quo.

Não  bastasse  isso,  o  próprio  Supremo  Tribunal  Federal  reconheceu  a
repercussão geral do tema, que será posto em análise  pelo colegiado em
breve!

Não há uma compreensão concreta acerca da incidência e das dimensões
interpretativas  do dispositivo  e,  enquanto  paira  a  dúvida,  esta  empresa
promovente  tem  em  seu  desfavor  duas  decisões  judiciais  que  não
concederam  a  suspensão  liminar  da  exigibilidade  do  crédito  tributário
lançado pela edilidade municipal.

Assim, a guia emitida com vencimento em 06/01/2015, ou seja, mais de
quatro meses atrás, pode, a qualquer momento, ensejar a inscrição desta
empresa nos cadastro da dívida ativa do município, o que ocasionará o
embargo de todas as operações financeiras. Tudo em decorrência de uma
cobrança  que  pode  ser,  e  certamente  será,  julgada  absolutamente
inconstitucional!

O periculum in mora, por sua vez, pode ser verificado especialmente pela
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impossibilidade  de  se  concretizar  a  integralização  do  capital  social  bem
como  a  iminência  de  inscrição  em  dívida  ativa  em  valor  superior  a
quinhentos mil reais.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Mantenho  a  decisão  vergastada pelos  seus  próprios
fundamentos, transcrevendo-os adiante:

O Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº
10.352/2001, autoriza o relator do recurso de agravo de instrumento a
atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão
recursal (inciso III do art. 527).

Assim, além da vetusta prerrogativa que detinha o relator do processo de
conceder efeito suspensivo ao recurso (de agravo), suspendendo-se a
exequibilidade da decisão recorrida, o Magistrado pode conceder o
chamado “efeito ativo”, antecipando os efeitos da pretensão recursal no
Tribunal.

Tal dispositivo legal permite que o relator, sendo denegado o pleito em
primeiro grau, conceda-o, antes do julgamento do recurso, definitivamente,
pela Câmara ou Turma. Longe de caracterizar qualquer arbitrariedade, essa
norma está em total harmonia com o princípio da efetividade da jurisdição.
Muitas vezes o desiderato formulado em recursos não pode esperar meses
para ser analisado. Merece, pois, pronta intervenção, a fim de que seja
assegurada sua existência no mundo jurídico. 

Inconcebível, além disso, é o Magistrado ter consciência da grande
probabilidade de provimento do recurso, mas só poder dar aquilo que se
pede na ocasião do julgamento do agravo pelo Colegiado, evidenciando um
verdadeiro retrocesso processual e maculando, diretamente, o princípio da
celeridade processual, que hoje detém status constitucional.

De forma bastante concisa e objetiva, Adriana Estigara, em monografia
sobre o tema, sustenta o seguinte: 

Demonstra-se, assim, que uma das formas preconizadas pelo sistema
recursal brasileiro para se obter a antecipação da tutela jurisdicional,
obstando-se os efeitos de uma decisão com ela incompatível ou
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proporcionando o seu gozo, após seu pedido ter sido negado em
primeira instância, é o manejo do recurso de agravo de instrumento,
especialmente diante da circunstância de tais providências serem
autorizadas pela pessoa do relator, antecipadamente à análise da
questão pelo colegiado, afastando-se os efeitos perniciosos do decurso
do tempo.1

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery entendem da mesma
forma. Vejamos:

Decisão negativa do juiz. Efeito ativo. Quando a decisão agravada tiver
conteúdo negativo, como por exemplo no caso de o juiz de primeiro
grau indeferir pedido de liminar, pode o relator conceder a medida
pleiteada no primeiro grau. No regime anterior, antes da modificação
trazida no CPC 527 pela L 10352/01, a concessão do efeito ativo ao
agravo era admissível por aplicação extensiva do CPC 527 II, combinado
com o CPC 558. A concessão, pelo relator, da medida denegada pelo juiz
de primeiro grau é, na verdade, antecipação do resultado do mérito do
agravo de instrumento, perfeitamente admissível no sistema brasileiro, à
luz do CPC 273. A essa circunstância a doutrina dá o nome de efeito
ativo do agravo.2

Em perfunctória análise, que me cabe fazer em sede de pedido liminar, não
vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito
ativo, preconizado no inciso III do art. 527 do Código de Processo Civil.

Discute-se  a  correta  interpretação  do  art.  156,  §2º,  inciso  I,  da  Carta
Republicana, cuja redação estabelece o seguinte:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
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 preponderante do adquirente for a compra e

1 In Da tutela antecipada em sede recursal, 2005.

2 In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 10ª edição, p. 895.
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venda  desses  bens  ou  direitos,  locação  de  bens  imóveis  ou
arrendamento mercantil;

Cabe  relembrar  que,  em matéria  de  hermenêutica  tributária,  o  Código
Tributário Nacional expõe:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Segundo o STJ,  o  art.  111 do CTN se aplica,  também,  às  imunidades,
consoante atesta o seguinte precedente:

IPI.  II.  TRANSFERÊNCIA  DE  PRODUTOS  ADQUIRIDOS  COM
IMUNIDADE. REVALORAÇÃO DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
ART. 111 DO CTN. POR ANALOGIA. IMUNIDADE. ART. 14, INCISO I, DO
CTN.
I - Conforme consignado no v. acórdão, em ação declaratória anterior já
transitada em julgado, foi concedido benefício de imunidade tributária
para  a  recorrida.  Entretanto,  ela  adquiriu  diversos  produtos,  em sua
maioria de informática, e os transferiu para entidades que não haviam
sido beneficiadas pelo referido benefício. Asseverou-se no acórdão que
não  havia  indícios  de  que  as  realocações  teriam sido  efetuadas  em
benefício de particulares, restando admissível as transferências.
II - Ao entender legais as realocações, sob o fundamento de que elas
não  se  deram  em  benefício  particular,  o  acórdão  afrontou  o  que
determina o art. 14 do CTN, inciso I, que proíbe entidades beneficiadas
por imunidade de distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título.
III - O artigo encimado não se preocupa apenas com a distribuição de
lucros ou participação no resultado entre pessoas físicas que laborem
para  a  entidade.  Pela  inteligência  do  artigo,  sua  intenção  é  coibir  a
transferência, a qualquer título, dos produtos adquiridos com a referida
imunidade  para  entidades  ou  pessoas  que  não  tenham  o  referido
benefício.
IV  -  Ademais,  é  cediço  que  as  regras  isentivas  devem  ser
interpretadas restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN.
Por analogia, aplicável o citado artigo também às imunidades,
pois  qualquer  benefício  que  excepcione  o  dever  de  cumprir
obrigação tributária deve ser interpretado restritivamente.
V - Ao permitir que a recorrida adquira produtos não-tributados e os
repasse  para  suas  conveniadas,  praticamente,  estendendo  a  referida
imunidade a essas entidades, em sentido contrário ao que já definido
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em  ação  declaratória  anterior,  o  v.  acórdão  ofende  também  o  que
determina o art. 111 do CTN.
VI  -  Recurso  especial  provido.  (REsp  1052830/RS,  Rel.  Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe
10/11/2008)

Se  a  Constituição  Federal  assenta  que  “não  incide  [ITBI]  sobre  a
transmissão  de  bens  ou  direitos  incorporados  ao  patrimônio  de  pessoa
jurídica  em  realização de capital”,  a  única  conclusão  a  chego,  neste
momento, é que a imunidade se circunscreve, apenas e tão somente, ao
percentual,  às  parcelas,  à  fração do imóvel  servível  à  integralização do
capital; o sobejante, o excedente, o recalcitrante deve ser tributado pelo
ITBI.

Nesse sentido, inclusive, há precedente jurisprudencial, citado na decisão
vergastada:

TRIBUTÁRIO  –  ITBI  –  INCORPORAÇÃO  DE  IMÓVEIS  PARA
INTEGRALIZAÇÃO  DE  CAPITAL  SOCIAL  DE  PESSOA  JURÍDICA  –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, INCISO II, DA CF/1988) –
VALOR  DOS  IMÓVEIS  SUPERIOR  AO  DO  CAPITAL  SOCIAL
INTEGRALIZADO  E  DAS  COTAS  DOS  SÓCIOS  RESPECTIVOS   –
IMUNIDADE  QUE  ALCANÇA  APENAS  O  LIMITE  DO  CAPITAL  E  DAS
COTAS  INTEGRALIZADAS  COM  IMÓVEIS  –  EXCEDENTE  SUJEITO  À
TRIBUTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. A imunidade tributária prevista
na primeira  parte  do inciso  II  do §  2º do art.  156,  da Constituição
Federal de 1988 impede a incidência do imposto de transmissão de bens
imóveis  "inter  vivos"  somente  sobre  o  valor  do  imóvel  necessário  à
integralização  da  cota  do  capital  social.  Vale  dizer,  sobre  o  valor  do
imóvel  incorporado  que  excede  o  limite  do  capital  social  a  ser
integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência
do  tributo.  (TJSC,  Apelação  Cível  em  Mandado  de  Segurança  n.
2011.073712-5,  Relator:  Des.  Jaime  Ramos,  4ª  Câmara  de  Direito
Público, jul. 17/05/2012).

Dessa forma, sem vislumbrar a fumaça do bom direito, indefiro a tutela
de urgência pleiteada.

Intimações  necessárias,  inclusive  agravada  para,  querendo  e  no  prazo
legal,  apresentar  resposta  ao  recurso.  Após,  remetam-se  os  autos  à
Procuradoria de Justiça.

À  luz  do  exposto,  indefiro  o  pedido  de  reconsideração,
mantendo, por enquanto, incólume a decisão vergastada.
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Intimações necessárias. 

Após, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, se não
foi cumprido ainda o que determinado à f. 150v.

Por último, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. 
 
Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 29 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator
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