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RESUMO: O presente artigo busca verificar se haverá ou não a incidência do ITBI – Imposto 

sobre a transmissão de bens imóveis destinados a integralização do capital social da holding 

patrimonial. A holding patrimonial é um tipo de sociedade constituída para ser proprietária de 

um patrimônio, por isso tem seu capital social formado pela transferência bens móveis ou 

imóveis, pertencentes ao patrimônio de uma pessoa física que se torna sua sócia. No decorrer 

deste trabalho serão abordados alguns aspectos gerais da sociedade holding, com destaque 

para as classificações em holdings pura, mista e patrimonial. Serão abordados alguns 

conceitos importantes do direito tributário, necessários a compreensão das regras de 

incidência e aplicação das normas tributárias, focando principalmente nas regras específicas 

do ITBI, previstas tanto na Constituição Federal de 1988 quanto no Código Tributário 

Nacional. Será demonstrado que a incidência ou não do ITBI nas operações de transmissão de 

bens imóveis destinados a integralização do capital social da holding patrimonial, vai 

depender da forma como essa pessoa jurídica está organizada, ou seja, se está constituída 

como uma holding pura ou mista, e em sendo uma holding mista, qual é a sua atividade 

preponderante, se a decorrente das participações societárias em outras sociedades, ou a 
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decorrente da exploração de atividades imobiliárias de compra e venda de bens imóveis e 

direitos deles decorrentes, ou sua locação. 

 

Palavras-chave: Holding patrimonial. Integralização. ITBI. 

 

ABSTRACT: This article seeks to verify whether or not there will be an incidence of the 

ITBI - Tax on the transfer of real estate for the payment of the equity capital of the equity 

holding company. The equity holding company is a type of company set up to own an asset, 

so its share capital is formed by the transfer of movable or immovable property, belonging to 

the assets of an individual who becomes its partner. During this work, some general aspects of 

the holding company will be addressed, with emphasis on the classifications in pure, mixed 

and equity holdings. Some important concepts of tax law will be addressed, necessary to 

understand the rules of incidence and application of tax rules, focusing mainly on the specific 

rules of the ITBI, provided for in both the Federal Constitution of 1988 and the National Tax 

Code. It will be demonstrated that the incidence or not of the ITBI in the operations of 

transmission of real estate destined to pay up the capital of the equity holding company, will 

depend on the way in which this legal entity is organized, that is, whether it is constituted as a 

pure or mixed holding company, and if it is a mixed holding company, what is its 

predominant activity, whether that arising from equity interests in other companies, or that 

arising from the exploration of real estate activities of purchase and sale of real estate and 

rights arising therefrom, or its lease.  

 

Keywords: Equity holding. Payment. ITBI. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O imposto de transmissão inter vivos – ITBI, é um imposto de competência municipal 

previsto no art. 156, II da Constituição Federal, cujas regras, encontram-se nos arts. 35 ao 42 

do Código Tributário Nacional e em leis municipais. Possui algumas especificidades quanto 

as regras de incidência, destacando-se as hipóteses de isenção e imunidade aplicadas na 

transferência de bens destinados a integralização de capital social de pessoas jurídicas, 

constitucionalmente previstas, as quais serão objeto de análise no decorrer deste trabalho. 
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Já a holding patrimonial é um tipo de sociedade, cujo capital social é formado 

mediante a transferência total ou parcial de bens móveis ou imóveis pertencentes ao 

patrimônio de uma pessoa física que se torna sócia. 

Sendo assim, através da análise das regras aplicadas ao ITBI e das particularidades da 

holding patrimonial, o presente estudo visa responder o seguinte questionamento: na 

transmissão de bens imóveis destinados a integralização do capital social da holding 

patrimonial haverá a incidência de ITBI? 

A escolha do referido tema se deu, pela necessidade de conhecer um pouco mais a 

respeito da constituição das holdings patrimoniais, tendo em vista a importância que esse tipo 

de sociedade vem adquirindo no meio empresarial, pois representa uma importante ferramenta 

de planejamento sucessório e tributário tanto para pessoas físicas que resolvem constituí-la 

visando a redução de tributos, quanto para aqueles que desejam planejar a sucessão 

patrimonial de sua família.  

O desenvolvimento do presente estudo se deu mediante a realização de pesquisa 

bibliográfica, em livros e artigos científicos, sendo abordados no primeiro tópico do trabalho, 

alguns aspectos gerais da sociedade, como conceito, forma de constituição, classificação, 

critérios de elaboração do contrato social, pressupostos de existência, regras aplicadas ao 

capital social e suas características. 

No segundo tópico são apresentados o conceito, a fundamentação jurídica e 

classificações das holdings, atendo-se principalmente ao estudo da holding patrimonial e suas 

particularidades. No terceiro e último tópicos, são abordados alguns conceitos importantes do 

direito tributário, necessários a compreensão das regras de incidência e aplicação das normas 

tributárias, como: competência tributária, fato gerador, obrigação tributária, critérios de 

incidência, não incidência, isenção e imunidade, focando principalmente, nas regras 

específicas aplicadas ao ITBI, previstas tanto na Constituição Federal quanto no Código 

Tributário Nacional. 

 

1 SOCIEDADES 

 



         

4 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 135) explica que para que se construa um conceito de 

sociedade empresária, dois importantes institutos jurídicos devem ser inicialmente 

observados, são eles, a pessoa jurídica e a atividade empresarial.  

No Direito brasileiro, há dois tipos de pessoa jurídica: as pessoas jurídicas de direito 

público interno e as pessoas jurídicas de direito privado. 

De acordo com o Código Civil de 2002, o primeiro grupo de pessoas jurídicas, é 

composto pela: União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os Municípios, as 

autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas 

por lei (art. 41), enquanto que o grupo das pessoas jurídicas de direito privado é composto 

pelas associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos 

políticos, e as empresas individuais de responsabilidade limitada, previstas no art. 44. 

A pessoa jurídica, segundo a doutrina civilista, nada mais é que uma ficção jurídica, 

composta por um grupo humano, criado na forma da lei, e dotado de personalidade jurídica 

própria, para a realização de fins comuns, cuja existência requer a conjugação de uma vontade 

humana criadora, a observância das condições legais necessárias para sua instituição e a 

licitude de seu objeto e finalidade 

De acordo com Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2016, p. 248-249), o nascimento de 

uma pessoa jurídica, se dá com a inscrição de seu ato constitutivo ou contrato social no órgão 

de registro competente, a Junta Comercial, no caso de sociedades empresárias ou então o 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades não empresárias. Por 

isso, o registro da pessoa jurídica é considerado um atributo de sua personalidade. 

Sendo assim, após essa explanação, é possível adentrar, no estudo do que realmente se 

considera uma sociedade. 

André Luiz Santa Cruz Ramos (2017, p. 255), explica que as sociedades são pessoas 

jurídicas de direito privado, constituídas a partir da reunião de um grupo de pessoas, com a 

finalidade de exploração de uma atividade econômica e a repartição dos lucros entre seus 

membros, sendo o intuito lucrativo, uma de suas características mais marcantes. 

Já Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona (2016, p. 273), explicam que a sociedade “é uma 

espécie de corporação, dotada de personalidade jurídica própria, e instituída por meio de um 

contrato social, com o precípuo escopo de exercer atividade econômica e partilhar lucros”. 

No mesmo sentido, é o entendimento de Orlando Gomes apud Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona (2016, p. 273), o qual afirma que “se duas ou mais pessoas põe em comum sua 
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atividade ou seus recursos com o objetivo de partilhar o proveito resultante do 

empreendimento, constituem uma sociedade”. 

 

 

 

 

1.1 Classificação das sociedades 

 

De acordo com Edilson Enedino das Chagas (2017, p. 178-184), a classificação das 

sociedades empresárias pode ser feita, levando-se em consideração vários critérios, entre eles 

a personalidade jurídica; a natureza jurídica; o ato constitutivo; o prazo de duração; a pessoa 

dos sócios; a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas obrigações sociais; a 

nacionalidade; e a concentração empresarial. 

 

1.1.1 Classificação quanto a personalidade jurídica 

 

Em relação a personalidade jurídica, as sociedades podem ser personificadas e não 

personificadas. Segundo Marlon Tomazette (2019, p. 317), as sociedades personificadas são 

aquelas que adquiriram personalidade jurídica por terem registrado seus atos constitutivos no 

órgão competente. Ao passo que as sociedades não personificadas são aquelas que não 

possuem personalidade porque não tem um ato constitutivo por escrito ou então não o 

registraram no órgão competente. 

 

1.1.2 Classificação quanto a natureza jurídica. 

 

Quanto à sua natureza jurídica as sociedades podem ser simples ou empresárias. 

André Luiz Santa Cruz Ramos (2017, p. 257) ensina que o que define em regra, uma 

sociedade como simples ou empresária é o seu objeto social, sendo considerada sociedade 

simples aquelas que exploram atividade econômica não empresarial, e empresárias as que 

exploram atividade econômica de forma profissional e organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou de serviços. No entanto, explica que essa regra possui duas exceções 
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previstas no Código Civil, as sociedades por ações, consideradas empresárias, independente 

do seu objeto social, e as cooperativas que sempre serão consideradas sociedades simples.  

 

1.1.3 Classificação quanto ao ato constitutivo 

 

No que diz respeito ao tipo de ato constitutivo as sociedades podem ser contratuais ou 

institucionais. Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos (2017, p. 266), consideram-se 

contratuais as sociedades constituídas por meio de um contrato e dissolvidas segundo as 

regras do Código Civil, e institucionais as constituídas através de um estatuto e dissolvidas 

segundo as regras da Lei 6.404/76. 

Ricardo Negrão (2017, p. 37), considera “institucionais as sociedades regidas pela Lei 

das Sociedades por Ações e as cooperativas, e contratuais as demais”. 

 

1.1.4 Classificação quanto ao prazo de duração 

 

Em relação a seu prazo de duração, as sociedades podem ser de prazo determinado ou 

indeterminado.  

 

1.1.5 Classificação quanto a pessoa dos sócios 

 

Quando se trata da pessoa dos sócios, a sociedade pode ser de pessoas ou de capitais. 

De acordo com Marlon Tomazette (2019, p. 322-323), o que caracteriza uma sociedade como 

de pessoas ou de capital é o papel exercido pelos sócios na vida da sociedade, pois sempre 

que as qualidades morais, técnicas ou intelectuais dos sócios, seu caráter, sua formação ou 

mesmo sua reputação forem determinantes na formação da sociedade, ou decisivas nas 

relações com terceiros, estaremos diante de uma sociedade de pessoas, ao contrário do que 

ocorre em uma sociedade de capitais, em que a contribuição dos sócios possui papel 

preponderante, ou seja, o que realmente importa é o capital investido pelos sócios. 

Ao citar Joaquín Garrigues, Marlon Tomazette (2019, p. 322-323), explica que na 

sociedade de pessoas, todos os sócios ou alguns deles, têm direito à gestão da sociedade, 

estando a propriedade e direção dos negócios reunidas nas mãos das mesmas pessoas, 

diferente do que ocorre nas sociedades de capitais, em que a propriedade e a gestão da 



         

7 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

sociedade estão separadas, podendo qualquer um assumir a gestão, independentemente de ser 

sócio ou não. 

 

1.1.6 Classificação quanto a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas obrigações 

sociais. 

 

Quanto a responsabilidades dos sócios, as sociedades podem ser classificadas em: 

ilimitadas, limitadas ou mistas. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 144), na 

sociedade de responsabilidade ilimitada todos os sócios respondem ilimitadamente pelas 

obrigações sociais, na sociedade de responsabilidade limitada os sócios respondem pelas 

obrigações sociais de forma limitada, enquanto que na sociedade mista, há dois tipos de 

sócios, os sócios que tem responsabilidade ilimitada e os sócios com responsabilidade 

limitada.  

 

1.1.7 Classificação quanto a nacionalidade 

 

No que se refere a nacionalidade, as sociedades podem ser nacionais ou estrangeiras. 

Considera-se sociedade nacional, conforme prevê o art. 1.126 do Código Civil, a sociedade 

organizada em conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua 

administração, e estrangeira a sociedade que não atende a tais requisitos. 

 

1.1.8 Classificação quanto à concentração empresarial. 

 

Quanto à concentração empresarial, as sociedades se dividem em: não concentradas e 

concentradas, sendo que as concentradas se subdividem em controladoras, controladas, 

filiadas ou coligadas e de simples participação. 

Edilson Enedino das Chagas (2017, p.184) explica que sociedades: 

 

Não concentradas são aquelas sociedades empresárias que não detêm participação 

societária entre outros entes coletivos, nem tem em seus quadros como sócios outras 

sociedades empresárias.  
Concentradas são aquelas que detêm participação societária em outras ou as que 

possuem como sócios outras sociedades.  
(…)  As sociedades concentradas se especificam em quatro posições: 

• Controladoras; 
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• Controladas; 

• Filiadas ou coligadas; 

• De simples participação. 
As sociedades controladoras são aquelas que detêm percentual do capital social de 

outra, de modo a fazer prevalecer sua opinião ou vontade nos rumos desta outra 

sociedade. A vontade da pessoa jurídica é funcional. A vontade da sociedade 

controlada será, portanto, a do sócio ou grupo de sócios que a controlar, ou seja, 

quando ambas as vontades coincidirem. 
(…) Se houver participação societária de uma sociedade empresária em relação a 

outra com percentual igual ou superior a 10%, tais sociedades serão denominadas 

coligadas (ou filiadas, nos termos do art. 1.099, do CC). Se a participação, todavia, 

for inferior a 10% (dez por cento), a sociedade que tenha em seu quadro societário 

outra sociedade com tal percentual será denominada de simples participação (art. 

1.100, também do CC). 
 

 

De acordo com os ensinamentos de André Luiz Santa Cruz Ramos (2017, p. 431), 

“quando uma sociedade é sócia de outra sociedade, atribui-se àquela a qualificação de 

holding”, a qual será abordada logo na sequência por ser objeto do presente estudo. 

 

1.2 Contrato social 

 

Como foi citado, a sociedade pode ser instituída por meio de um contrato social, o 

qual, de acordo com Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 156), é uma espécie bastante peculiar de 

contrato, e que por isso, as normas gerais dos contratos de direito civil, não podem, pura e 

simplesmente ser aplicadas a ele, em razão de suas particularidades. 

Segundo o autor, o contrato social é uma espécie de contrato plurilateral, pois os 

sócios celebram o contrato social, com o objetivo de explorar, em conjunto uma determinada 

atividade empresarial, unindo esforços para obtenção de lucros que posteriormente serão 

repartidos entre eles, além de que, também faz surgir “um novo sujeito de direitos, a 

sociedade, perante o qual os contratantes também são obrigados”. (COELHO, 2011, p. 157). 

Como o contrato social é o ato constitutivo da sociedade, possui alguns requisitos que 

necessariamente deverão ser observados no momento de sua elaboração, pois sem eles a 

sociedade não se forma de modo válido, podendo ser decretada sua anulação ou então 

declarada sua nulidade, conforme explica Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 157). 

Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 160), afirma ainda que o contrato social deverá prever 

as normas disciplinadoras da vida social, podendo dispor sobre qualquer assunto de interesse 

dos sócios, desde que não seja ilegal ou repudiada pelo direito. Porém, algumas cláusulas 
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contratuais são necessárias para a regularidade da sociedade empresária e para o registro na 

Junta Comercial. 

O Código Civil em seu art. 997, apresenta algumas cláusulas que necessariamente 

deverão estar presentes no contrato social: a qualificação dos sócios, o objeto social, o nome 

empresarial, a sede, o prazo de duração, o capital social e as quotas de cada sócio, as pessoas 

naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições, etc. 

O contrato social pode ser feito por instrumento público ou particular, podendo 

inclusive, ser alterado de acordo com a vontade das partes ou por decisão judicial. 

Para ser válido, deve obedecer a duas ordens de requisitos, os requisitos de validade de 

qualquer negócio jurídico, os quais encontram-se previstos no art. 104 do Código Civil: 

agente capaz, objeto possível e lícito, e forma prescrita ou não defesa em lei; e os requisitos 

específicos dos atos constitutivos das sociedades empresárias: a obrigação que todos os sócios 

têm de contribuir para a formação do capital social, seja com bens, dinheiro ou créditos, e a 

determinação de que todos os sócios devem participar dos resultados da sociedade, sejam eles 

positivos ou negativos. (COELHO, 2011, p. 158-159). 

Além dos requisitos de validade da sociedade empresária, a doutrina aponta alguns 

pressupostos de existência, são eles: a affectio societatis e a pluralidade de sócios. 

De acordo com Ricardo Negrão (2017, p. 41), a affectio societatis ou animus 

contrahendi societatis, refere-se “a disposição de o contraente participar da sociedade, 

contribuindo ativamente à consecução de objeto comum, com vistas à partilha de lucros”. 

Quanto a pluralidade de sócios, Marlon Tomazette (2019, p. 243), explica que 

“prevalece como regra a obrigatoriedade da existência de, pelo menos, dois sócios para a 

configuração de uma sociedade”, entretanto, essa regra é excepcionada pela figura da 

sociedade subsidiária integral, prevista na Lei das S/A, e a unipessoalidade temporária nas 

sociedades anônimas e nas demais sociedades, a fim de preservar a atividade até então 

desenvolvida. 

No que diz respeito a necessidade de pluralidade de sócios para existência das 

sociedades, é importante ressaltar que com a conversão da Medida Provisória 881 de 2019 na 

Lei 13.874 ocorrida em 20 de setembro de 2019, tal requisito perdeu sua validade, pois a nova 

Lei através da inserção do § 1º no art. 1.052 do Código Civil, o qual dispõe que “a sociedade 

limitada pode ser constituída por 1 (uma) o mais pessoas”, foi responsável por instituir no 
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ordenamento jurídico brasileiro um novo tipo de sociedade limitada, a sociedade limitada 

unipessoal. 

 

1.3 Capital social 

 

O capital social, de acordo com Marlon Tomazette (2019, p. 387-389), é formado pela 

soma das contribuições dos sócios, destinadas à realização do objeto social da sociedade, por 

isso representa o patrimônio inicial, indispensável para o início de suas atividades. 

Segundo Marlon Tomazette (2019, p. 387-388), nas sociedades empresárias, o capital 

social só pode ser formado por dinheiro, bens, direitos e créditos, não sendo possível aos 

sócios contribuírem com a prestação de serviços, uma vez que o capital social é a garantia dos 

credores e a contribuição em serviços não tem como cumprir esse papel. 

Explica ainda, que o capital social só pode ser alterado mediante uma alteração 

realizada no contrato social, e que o Código Civil de 2002, condiciona seu aumento ou 

redução a prévia integralização total do capital inicialmente subscrito. Sendo que a redução do 

capital social só será admitida em caso de perdas irreparáveis ou então no caso de ser 

considerado excessivo para a realização do objeto social. 

 

2 HOLDING 

 

2.1 Conceito, fundamentação jurídica e classificações 

 

Segundo a doutrina, o termo holding deriva do verbo em inglês To hold, que significa, 

segurar, manter, controlar, e é utilizado para designar pessoas jurídicas, geralmente 

sociedades, que atuam como titulares de bens e direitos, o que pode incluir bens imóveis, bens 

móveis, participações societárias, propriedade industrial, investimentos financeiros, etc, 

conforme explicam Mamede e Mamede (2019, p. 14). 

Oscar Hardy apud Lodi e Lodi (2011, p. 4), afirma que:  

 

a companhia holding é uma sociedade juridicamente independente que tem por 

finalidade adquirir e manter ações de outras sociedades, juridicamente 

independentes, com o objetivo de controlá-las, sem com isso praticar atividade 

comercial ou industrial. 
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A primeira abordagem do conceito da holding no meio jurídico brasileiro se deu com a 

Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), mais precisamente em seu artigo. 2º, parágrafo 

3º. (SILVA E ROSSI, 2017, p. 23), o qual dispõe o seguinte: 

 

Art. 2º (…) 
§ 3º. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não 

prevista no estatuto a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, 

ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. (BRASIL,1976). 
 

No entanto, ainda que prevista na Lei 6.404/76, “não significa, absolutamente, que 

uma empresa, cujo objeto seja participar de outras empresas, tenha que, necessariamente, ser 

constituída na forma de sociedade anônima”. (SILVA E ROSSI, 2017, p. 24). 

Sendo assim, quem optar pela constituição de uma holding poderá escolher o tipo 

societário que melhor atenda suas necessidades, uma vez que a holding pode ser constituída 

como Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, Sociedade Simples, Eireli, ou qualquer outro 

tipo societário previsto na legislação nacional. 

A constituição de uma sociedade holding pode realizar-se dentro de contextos diversos 

e para atender objetivos variados, o que justifica a existência de diversos tipos, tais como: 

holding pura, holding mista, holding de controle, holding de administração, holding familiar, 

holding patrimonial e a holding imobiliária, segundo Mamede e Mamede (2019, p. 16). 

Considera-se: 

 

Holding de controle: sociedade de participação constituída para deter o controle 

societário de outra ou de outras sociedades. 
Holding de administração: sociedade de participação constituída para centralizar a 

administração de outras sociedades, definindo planos, orientações, metas etc. 
Holding patrimonial: sociedade constituída para ser a proprietária de determinado 

patrimônio. É também chamada de sociedade patrimonial. 
Holding imobiliária: tipo específico de sociedade patrimonial, constituída com o 

objetivo de ser proprietária de imóveis, inclusive para fins de locação. (MAMEDE E 

MAMEDE, 2019, p. 16). 
 

 

Já a holding familiar de acordo com Silva e Rossi (2017, p. 20-21) é a espécie de 

holding criada para deter bens e participar de outras sociedades que integram o patrimônio de 

uma família, possibilitando a centralização e o controle das diversas atividades empresariais 

de que participam em uma única entidade, o que facilita a gestão do patrimônio e das finanças 

da família, através da adoção de planejamento sucessório e tributário. 
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Porém, de todos os tipos de holding apresentados, ao longo do desenvolvimento deste 

trabalho, os que receberão um pouco mais de atenção serão a holding pura e mista e a holding 

patrimonial, devido a sua importância para o alcance do objetivo proposto. 

 

2.2 Holding Pura 

 

Conforme explicado por Silva e Rossi (2017, p. 21-22), classifica-se como holding 

pura a sociedade que tem “como objetivo social e exclusivo a participação no capital de outras 

sociedades, isto é, uma empresa que tem como atividade única manter quotas ou ações de 

outras companhias”.  

Mamede e Mamede (2019, p. 14-15), ensinam que como a holding pura não 

desenvolve atividade negocial (operacional), a composição de suas receitas decorre 

exclusivamente da distribuição de lucros e juros sobre o capital próprio, que é pago pelas 

sociedades nas quais detêm participação. Além disso, explicam que caso haja autorização no 

contrato social ou estatuto social da holding, ou então autorização dada pelos sócios em 

reunião ou assembleia, sua receita poderá resultar de operações que a sociedade tenha em 

carteira, citando como exemplo, o aluguel de ações, a aquisição e alienação de participações 

societárias e debêntures. 

Mamede e Mamede (2019, p. 15) relatam ainda que “no âmbito das holdings puras, há 

quem faça distinção entre a holding de controle (sociedade de controle) e a mera holding de 

participação (sociedade de participação)”. Considerando essa distinção de fácil compreensão, 

mas não legal, uma vez que a holding de controle, segundo eles, teria como finalidade 

específica a detenção de quotas e/ou ações de outras sociedades em montante suficiente para 

controlá-las, enquanto que a holding de participação seria aquela constituída para titularizar 

quotas e/ou ações de outras sociedades, sem controlá-las. Sendo assim, entendem que essa 

distinção não é legal, porque as sociedades de participação não precisam de dedicar 

exclusivamente ao controle ou à mera participação societária, já que podem controlar uma 

sociedade e ter apenas uma participação minoritária em outra. 

“A holding pura pode ser constituída não com o objetivo de simplesmente titularizar 

participação ou participações societárias, mas com o objetivo de centralizar a administração 

das atividades realizadas por todas essas sociedades, controladas ou não”. (MAMEDE E 

MAMEDE, 2019, p.15). 
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2.3 Holding Mista 

 

Em relação a holding mista, Mamede e Mamede (2019, p. 15), explicam que: 

 

Neste caso, tem-se uma sociedade que não se dedica exclusivamente à titularidade 

de participação ou participações societárias (quotas e/ou ações), mas que se dedica 

simultaneamente a atividades empresariais em sentido estrito, ou seja, à produção 

e/ou circulação de bens, prestação de serviços etc. 
 

De acordo com Silva e Rossi (2017, p. 21-22), classifica-se como holding mista, a 

sociedade que tem como “objeto social não somente a participação de outras empresas, mas 

também prevê a exploração de alguma atividade empresarial diversa”. 

Já Mamede e Mamede (2019, p. 16), com base no artigo 2º, § 3º da Lei 6.404/76, 

explicam que a participação de uma sociedade em outras sociedades, é permitida como meio 

da sociedade realizar seu objeto social, ou para que obtenha benefícios de incentivos fiscais, 

mesmo quando não esteja prevista em seu contrato social ou estatuto, contemplando neste 

caso, a figura da holding mista. 

Seguindo adiante, Mamede e Mamede (2019, p. 16), afirmam ser possível a 

constituição de uma sociedade apenas com o objetivo dela titularizar um determinado 

patrimônio, ou seja, dela ser a proprietária de um determinado patrimônio, o qual poderá ser 

composto de bens imóveis, bens móveis, marcas e patentes, aplicações financeiras, direitos e 

créditos diversos, e até mesmo participações societárias, sendo adotado, neste caso, a 

expressão holding patrimonial. 

 

2.4 Holding Patrimonial 

 

De acordo com Mamede e Mamede (2019, p. 16), considera-se “holding patrimonial a 

sociedade constituída para ser a proprietária de determinado patrimônio”. 

A holding patrimonial ou holding familiar como também pode ser chamada, é o tipo 

de sociedade criada com a finalidade de controlar um patrimônio familiar, por isso, pode ser 

usada como meio de planejamento patrimonial, familiar, societário e tributário. 

Segundo Mamede e Mamede (2019, p. 72), a constituição de uma holding familiar 

implica uma transmutação da natureza jurídica das relações mantidas entre os familiares, e 
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assim, as relações que antes se submetiam a parâmetros propostos pelo Direito de família, 

agora passam a estar submetidas a instrumentos específicos do Direito Societário, dentre eles, 

a obrigação de atuar em prol do bem e do sucesso da sociedade. 

Sendo que a caracterização da holding se dá “essencialmente pela sua função, pelo seu 

objetivo, e não pela natureza jurídica ou pelo tipo societário”, uma vez que a holding familiar 

“pode ser uma sociedade simples ou empresária, mas não uma sociedade cooperativa”. 

(MAMEDE E MAMEDE, 2019, p. 109). 

De acordo com Mamede e Mamede (2019, p. 109), a escolha da natureza jurídica e do 

tipo societário adotado pela holding, constitui uma decisão muito importante, devendo ser 

levado em consideração, as características da família que a está constituindo e a atividade 

negocial que será desenvolvida. 

Na constituição da holding, assim como em qualquer outro tipo de sociedade, se faz 

necessário, a definição do montante investido pelos sócios, destinado a realização do objeto 

social da empresa, ou seja, é necessário que se defina como se dará a integralização do capital 

social. 

Silva e Rossi (2017, p. 135) explicam que, “integralizar significa, objetivamente, 

transferir os recursos que foram prometidos à sociedade no ato da subscrição do capital. O 

transmitente repassa tais recursos para o patrimônio da sociedade, recebendo, em 

contrapartida, quotas sociais”. 

De acordo com Mamede e Mamede (2019, p. 119-120), “o fato de se tratar de uma 

holding não altera a regra geral: o capital social pode ser integralizado por meio de dinheiro 

ou pela transferência de bens, direitos e créditos”. 

Habitualmente, a integralização do capital social de uma holding familiar se dá no ato 

da constituição, por meio da transferência total ou parcial de bens, móveis ou imóveis, 

materiais ou imateriais, do patrimônio familiar para a sociedade. (MAMEDE E MAMEDE, 

2019, p. 120-121). 

Ao integralizar o capital da empresa com um bem imóvel, esse ato representa 

transmissão da propriedade: a pessoa física deixa de ser proprietária do imóvel, que passa a 

pertencer a pessoa jurídica, tornando-se, por sua vez, proprietária de quotas ou ações da 

sociedade. (SILVA E ROSSI, 2017, p. 134-135). 

Levando-se em consideração que a transferência de bens imóveis destinados à 

integralização do capital social da holding representa uma transmissão de propriedade, alguns 
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detalhes importantes devem ser observados, principalmente, os relacionados a aspectos 

tributários vinculados aos tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade, como o 

imposto de transmissão de bens inter vivos – ITBI, por exemplo. 

Porém, antes de adentar no estudo do ITBI, que é de extrema importância para o 

desenvolvimento deste trabalho e à obtenção da resposta do problema proposto, qual seja, se 

há ou não incidência do ITBI na transmissão de bens imóveis destinados a integralização de 

capital da holding patrimonial. Se faz necessária uma análise pormenorizada de alguns dos 

conceitos utilizados pelo Direito Tributário, sem os quais não é possível a compreensão das 

regras de tributação do ITBI, bem como a aplicação da legislação tributária de modo geral. 

Diante disso, passa-se a analisar os conceitos de competência tributária, fato gerador, 

obrigação tributária, critérios de incidência, não incidência e imunidade, etc, trazidos pelo 

Direito tributário. 

3 CONCEITOS IMPORTANTES DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Quando se trata da aplicação de regras tributárias, a Constituição Federal representa o 

mais importante dos institutos normativos, uma vez que, 

 

o Sistema Tributário Nacional tem todo seu desenho na Constituição Federal, pois 

está discrimina de modo exaustivo a competência tributária de cada ente político e 

estabelece limitações ao exercício do poder de tributar, evidenciando, ainda, os 

princípios expressos e implícitos que regem a tributação. (PAULSEN, 2017, p. 170). 
 

 

3.1 Competência tributária, fato gerador, e obrigação tributária. 

 

No que diz respeito a competência tributária, Schoueri (2015, p. 239), explica que: 

 

No modelo federal brasileiro, cada pessoa jurídica de Direito Público (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) tem uma esfera de atuação própria. Está 

esfera de atuação denomina-se “competência”, que pode ser exclusiva (caso em que 

apenas um ente atua) ou concorrente (quando é possível conceber mais de um ente 

atuando em conjunto). 
 

 

Costa (2018, p. 54), por sua vez, esclarece que a tributação deve ser exercida dentro de 

certos limites para que tenha legitimidade, “assim, a noção de competência tributária 

corresponde ao ‘poder de tributar’, juridicamente limitado pela própria Constituição”, visto 
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que representa a “aptidão para criar tributos, mediante a edição do necessário veículo 

legislativo (art. 150, I, CR), indicador de todos os aspectos de sua hipótese de incidência”. 

A hipótese de incidência, segundo Sabbag (2016, p. 117), é “o momento abstrato 

escolhido pelo legislador em que um fato da vida real dará ensejo ao fenômeno jurídico 

tributário”. 

Segundo Costa (2018, p. 156-173), a hipótese de incidência tributária desdobra-se em 

antecedente e consequente, sendo que no antecedente, descreve-se o fato, apontando as 

coordenadas de espaço e tempo de sua ocorrência, enquanto que no consequente, descreve-se 

uma relação jurídica dela decorrente, indicando seus sujeitos, e seu objeto. Pode ser cindida 

em cinco aspectos ou critérios, estando no antecedente, os aspectos: material, espacial, e 

temporal; e no consequente, os critérios pessoal e quantitativo.  

De acordo com Costa (2018, p. 156-173), o aspecto material é aquele que descreve a 

conduta ou estado do sujeito. Identifica-se pelo verbo empregado na descrição do fato e seu 

complemento. O aspecto espacial, territorial ou geográfico, indica o local onde se considera 

ocorrido o nascimento da obrigação tributária. O aspecto temporal, indica o momento em 

nasce a obrigação tributária. O aspecto pessoal diz respeito as pessoas envolvidas na relação 

tributária, e por fim, se tem o aspecto quantitativo, o qual resulta da conjugação de duas 

grandezas: a base de cálculo e a alíquota. 

O fato gerador, por sua vez, é a materialização da hipótese de incidência, ou seja, é o 

momento em que o que foi previsto na lei tributária realmente ocorre no plano fático, 

conforme observa Sabbag (2016, p. 117). 

Segundo Paulsen (2017, p. 206), “a lei, ao instituir determinado tributo, estabelece a 

sua hipótese de incidência, ou seja, a previsão abstrata da situação a que atribui o efeito 

jurídico de gerar a obrigação de pagar”. Explica ainda, que a hipótese de incidência integra o 

antecedente ou pressuposto da norma tributária impositiva, ao passo que o fato gerador é a 

própria situação que, ocorrida, atrai a incidência da norma. 

 

A incidência é o fenômeno jurídico de adequação da situação de fato verificada (fato 

gerador) à previsão normativa (hipótese de incidência). Com a subsunção do fato à 

norma, o que poderia ser um simples fato da vida assume a qualidade de fato 

jurídico gerador de obrigação tributária. (PAULSEN, 2017, p. 206). 
 

 

Para Cassone (2018, p. 188): 
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A obrigação tributária é o vínculo jurídico que une duas pessoas, uma chamada 

sujeito ativo (Fisco) e outra sujeito passivo (contribuinte), que, em vista de esta 

última ter praticado um fato gerador tributário, deve pagar àquela certa quantia em 

dinheiro denominado tributo. 
 

A obrigação tributária, para Sabbag (2016, p. 218-224), é resultante do fato gerador, 

podendo ser analisada através de quatro elementos formadores: sujeito ativo, sujeito passivo, 

objeto e causa. 

Prevê o art. 119 do Código Tributário Nacional – CTN, que “o sujeito ativo da 

obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu 

cumprimento”. 

Já o sujeito passivo da obrigação, é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou 

penalidade pecuniária. Pode ser considerado contribuinte ou responsável. Considerando-se 

contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato, e 

responsável aquele que não tem relação com o fato gerador, mas a lei lhe atribui a obrigação 

de pagar o tributo, conforme prevê o art. 121 do CTN. 

“O objeto da obrigação tributária, é a prestação, de cunho pecuniário ou não, a que se 

submete o sujeito passivo diante da realização do fato gerador. O objeto pode se materializar 

tanto na chamada obrigação principal quanto na obrigação acessória”. (SABBAG, 2016, p. 

123). 

De acordo com o art. 113 do CTN: 

 

(…) 
§ 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 

crédito dela decorrente. 
§ 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos. 
(…) (BRASIL, 1966). 
 

 

Sobre a causa, Sabbag (2016, p. 124), explica que ela nada mais é que “o vínculo 

jurídico que motiva a ligação jurídico-obrigacional, entre os sujeitos ativo e passivo. A causa 

pode residir na lei tributária ou na legislação tributária”. 

 

3. 2 Conceitos de incidência, não incidência, imunidade e isenção. 
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De acordo com Cassone (2018, p. 167), o estudo dos “institutos constitucionais da 

incidência, não incidência, imunidade e isenção, são fundamentais para se compreender o 

sistema tributário nacional”.  

Rubens Gomes de Sousa apud Cassone (2018, p. 168), esclarece, que a incidência é a 

situação em que um tributo é devido por ter ocorrido o respectivo fato gerador. E a não 

incidência que é o inverso da incidência, é a situação em que um tributo não é devido em 

virtude da falta de ocorrência do respectivo fato gerador. 

Já a isenção, de acordo com Cassone (2018, p. 169), nada mais é que a dispensa de 

pagamento de um determinado tributo por força de lei. Nesse caso, o fato gerador ocorre, mas 

a lei dispensa o seu pagamento, vindo a cobrá-lo apenas em caso de inobservância das 

condições e requisitos previstos na própria lei. 

No que diz respeito a imunidade, Paulsen (2018, p. 112) explica que as imunidades são 

normas negativas de competência tributária, por isso consideradas um meio de limitação ao 

poder de tributar, ou ainda garantias fundamentais, quando estabelecidas com o escopo de 

proteger direitos fundamentais. Ao ser tomada como uma garantia fundamental a imunidade 

passa a ostentar a condição de cláusula pétrea inerente aos direitos e garantias fundamentais. 

Segundo ele as imunidades são classificadas de acordo com alguns critérios, podendo 

ser condicionadas e incondicionadas, objetivas e subjetivas. (PAULSEN, 2018, p. 113-114). 

Quanto à interpretação das imunidades, observa a necessidade de seja levado em 

consideração o disposto no art. 110 do CTN, o qual afirma que a lei tributária não pode alterar 

a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado, 

usados expressa ou implicitamente pelas Constituições Federal, Estadual ou Leis Orgânicas 

do Distrito Federal e dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 

(PAULSEN, 2018, p. 114) 

Schoueri (2015, p.485) ao tratar de imunidades, ensina que: 

 

A identificação de imunidades técnicas torna-se relevante no momento de sua 

interpretação. Dada a máxima de que as imunidades se interpretam amplamente, 

enquanto que as isenções se interpretam restritivamente, há que ver que imunidades 

existem de diversas ordens e sua interpretação – mais ou menos ampla – deve 

conduzir-se segundo o valor que preservam. Noutras palavras, se há proteção de 

direito fundamental, a imunidade terá o alcance deste; sendo técnica, a imunidade 

deverá ser interpretada no sentido de cumprir sua função no sistema. 
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Diante disso, Traple apud Batti (2017, p. 4), observa que a imunidade aplicada ao 

ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I da CF/88, “tem fundamento teleológico no incentivo à 

atividade empresarial.” 

E Aires F. Barreto apud Batti (2017, p. 4) em complemento a essa ideia, afirma que “o 

constituinte, ao fixar os contornos das regras ai previstas, procurou facilitar a formação e a 

modificação de empresas visando à livre iniciativa, o progresso e o desenvolvimento 

econômico das empresas,” por isso, sua aplicação deverá ser feita de modo objetivo. 

Ao tratar das espécies de imunidade, Cassone (2018, p. 182), explica que a finalidade 

indica quem é o favorecido pela imunidade. Em decorrência disso, a imunidade classifica-se 

em: recíproca, que ocorre entre os entes federados, e proíbe que um cobre impostos do outro; 

objetiva quando veda a ocorrência de tributação sobre um determinado bem; subjetiva, 

quando veda a tributação de certas pessoas; e a mista, que acumula as condições que vedam a 

tributação em relação tanto ao bem quanto a pessoa. 

 

 

4 IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS – ITBI 

 

Previsto no art. 156, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e nos artigos 35 ao 42 

do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), o ITBI – Imposto de Transmissão Inter 

vivos, é um imposto de competência municipal, que tem como fatos geradores: a transmissão, 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, a transmissão de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e a transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia, bem 

como a cessão onerosa de direitos relativos à aquisição de bens imóveis. 

Conforme esclarecem, Paulsen e Melo (2012, p. 470), o ITBI, 

 

não incide em usucapião, desapropriação, servidões, bens de mão-morta; no 

mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu substabelecimento, 

quando outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel, sobre a 

transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo proprietário 

por força de retrovenda, de retrocessão ou pacto de melhor comprador, sobre a 

transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência de sua 

desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos, sobre a 

transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação ou extinção da 

pessoa jurídica (…). 
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O ITBI possui como elemento espacial de seu fato gerador o território do Município 

da situação do bem imóvel, e como elemento temporal o momento da transmissão de 

propriedade do imóvel ou da cessão de direitos a ele pertinentes. (SABBAG, 2016, p. 246). 

Sua base de cálculo, de acordo com Sabbag (2016, p. 246), “é o valor venal dos bens 

imóveis transmitidos ou direitos reais cedidos”.  

“Por ser um imposto de natureza real, as alíquotas do ITBI são proporcionais, ou seja, 

incidem em percentagem única sobre as diversas bases de cálculo. Fazendo com que o ITBI 

não admita alíquotas progressivas”. (SABBAG, 2016, p. 247). 

Neste sentido, o próprio STF através de Súmula 656 já decidiu que é inconstitucional a 

lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI. 

No que diz respeito ao sujeito passivo do ITBI, Harada (2016) explica que sua 

determinação cabe ao município de situação do bem, sendo que a maioria dos municípios, por 

opção, elege o comprador do imóvel como contribuinte, nas operações de compra e venda e o 

cedente nas operações de cessão de direitos.  

Quanto ao tipo de lançamento do ITBI, Machado Segundo (2018, p. 306) observa que 

“o lançamento do ITBI, em regra, é feito por declaração. O contribuinte leva ao conhecimento 

da autoridade os elementos de fato indispensáveis à feitura do lançamento, e esta então 

calcula o valor devido, notificando o contribuinte para pagá-lo ou impugná-lo”. 

 

4.1 Imunidade e isenção do ITBI 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 156, II, e § 2º, I, ao tratar a respeito do 

ITBI, dispõe o seguinte: 

 

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: 
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. (BRASIL, 

1988). 
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Como pode ser observado através da análise do inciso II do art. 156 da CF/1988, o 

legislador constituinte, ao determinar que o ITBI incidiria sobre a transmissão de bens 

imóveis e de direitos a eles relativos, limitou a tributação da transmissão inter vivos a 

negócios jurídicos onerosos como a compra e venda, a permuta, a cessão de direitos 

decorrentes de compromisso de compra e venda. E ainda estabeleceu limites específicos para 

o exercício da competência tributária municipal, uma vez que veda absolutamente a tributação 

de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital, e a tributação das transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão 

ou extinção de pessoa jurídica, conforme explica Harada (2016, p. 82), criando assim, uma 

espécie de imunidade específica. 

Para Harada (2016, p. 91), o que a norma imuniza, nesse caso, não é qualquer 

incorporação de bens e direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o 

pagamento de bens ou direitos que o sócio faz para integralização do capital subscrito, a qual 

pode ocorrer tanto no momento da constituição da pessoa jurídica quanto depois, por ocasião 

do aumento de capital. Explica ainda, que embora a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da 

Constituição Federal seja especifica para o ITBI, ela possui a mesma natureza de cláusula 

pétrea das imunidades previstas no art. 150, VI, “a” a “e”, da Constituição Federal de 1988. 

Sendo assim, Harada (2016, p. 91) entende que a conjunção aditiva “nem” presente no 

art. 156, § 2º, inciso I da CF/1988 representa a existência de dois tipos de imunidade aplicável 

ao ITBI, sendo a primeira uma espécie de imunidade autoaplicável ou incondicionada, 

(transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização 

de capital) e a outra (transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão 

ou extinção de pessoa jurídica), uma imunidade condicionada a ausência de atividade 

preponderante de compra e venda de bens ou direitos imobiliários por parte da pessoa 

jurídica. 

Por isso afirma, que devido ao fato desta norma tratar da transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ela se torna 

uma espécie de “imunidade incondicional, não tendo sentido a verificação das condições 

previstas na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da CF” (HARADA, 2016, p. 91), o qual 

exclui da hipótese de aplicação da imunidade, as pessoas jurídicas que tenham como atividade 

preponderante a compra e venda de bens e direitos imobiliários, a locação de imóveis e o 

arrendamento mercantil desses bens. 
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Entretanto, há doutrinadores como Silva e Rossi, que não compartilham do mesmo 

entendimento tido por Harada, por isso explicam que embora o ordenamento jurídico 

brasileiro “não disponha expressamente que a integralização de capital é um ato oneroso, há 

dispositivos esparsos que ratificam esse entendimento, a exemplo do art. 36 do CTN, no qual 

consta a expressão “pagamento de capital nela subscrito”.(SILVA E ROSSI, 2017, p. 135). 

Seguindo adiante, Silva e Rossi (2017, p. 136), observam ainda, que através dessa 

análise é possível concluir que a integralização do capital social da empresa por meio de um 

imóvel é fato gerador do ITBI, mas a Constituição Federal prevê que esse ato é imune, não 

incidindo o ITBI nessa operação, exceto se atividade preponderante do adquirente for a 

compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, 

sendo que se a atividade preponderante da sociedade adquirente do bem imóvel, não for uma 

das citadas, não haverá a incidência do ITBI na integralização de capital. 

 

4.1.1 Requisitos necessários para obtenção da imunidade do ITBI. 

 

A fim de regulamentar a concessão da imunidade do ITBI prevista pela Constituição 

Federal de 1988, o CTN em seus artigos 36 e 37, traz alguns requisitos que devem ser 

observados pela pessoa jurídica que deseja se utilizar dos benefícios de imunidade e isenção a 

ele aplicados, dispondo o seguinte: 

 

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. 

(BRASIL, 1966). 
 

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. 
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo 

quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 

adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, 

decorrer de transações mencionadas neste artigo.  
§ 2º 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. 
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§ 3º 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. 
§ 4º 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. (BRASIL, 1966). 
 

 

Com base na análise do artigo 36, I do CTN, conclui-se que a regra apresentada, é a de 

que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos quando 

efetuada para a integralização do capital social da pessoa jurídica. No entanto, quando se 

chega no § 1º do art. 37 do CTN, percebe-se que ele apresenta uma exceção a aplicação da 

imunidade de ITBI, excluindo da regra de aplicação prevista no art. 36 do CTN, a pessoa 

jurídica adquirente do imóvel, que tenha mais de 50% (cinquenta por cento) de sua receita 

operacional decorrente da exploração de atividade imobiliária: compra, venda, locação ou 

arrendamento de bens imóveis, nos dois anos anteriores e nos dois anos seguintes à aquisição.  

Também há que ser observado que não se aplica o critério do prazo de dois anos antes 

ou depois da aquisição, para fins de aplicação da regra de imunidade do ITBI, quando a 

pessoa jurídica adquirente do bem imóvel iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos 

de dois anos antes dela. Pois neste caso, a preponderância da receita imobiliária será apurada 

levando-se em consideração os três primeiros anos seguintes à data da aquisição, ficando 

claro que o município não pode exigir o recolhimento do ITBI sem estar configurada a 

existência de atividade preponderante de compra, venda, locação ou arrendamento de bens 

imóveis na pessoa jurídica, antes do esgotamento dos prazos trazidos pela lei, pois nesses 

casos o fato gerador do ITBI, é condicionado, e deve permanecer suspenso durante o período 

previsto na lei.  

Esgotado o prazo, e constatada a preponderância da receita operacional decorrente da 

exploração de atividade imobiliária, o ITBI torna-se devido, devendo então ser observado 

para fins de recolhimento do tributo, a alíquota do imposto e o valor venal do bem, vigente na 

data de ocorrência do fato, conforme determina o § 3º do art. 37 do CTN. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto no decorrer do presente estudo, conclui-se que a incidência 

ou não do imposto de transmissão inter vivos - ITBI nas operações de transmissão de bens 
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imóveis destinados a integralização do capital social da holding patrimonial depende muito da 

forma como essa pessoa jurídica está organizada, e de qual é a sua atividade preponderante. 

Se a holding patrimonial que estiver adquirindo o bem imóvel for constituída como 

uma holding pura que desenvolva apenas a atividade de participações societárias, e esteja 

incorporando tais bens apenas como um meio de retirá-los do patrimônio da pessoa física do 

sócio com o objetivo de evitar gastos decorrentes de um futuro processo sucessório, ou então 

como um meio de planejamento tributário, por exemplo, não haverá a incidência do ITBI 

sobre a operação, visto que não se configura o fato gerador do imposto, estando atendidos 

todos os requisitos trazidos pelo art. 37 do CTN como necessários à aplicação da imunidade 

trazida pelo art. 156, §2º, I da CF/1988, já que sendo explorada uma única atividade não há 

que se falar em preponderância de receitas. 

No entanto, pode-se afirmar que o mesmo não ocorre quando a holding patrimonial 

adquirente do bem imóvel está organizada como uma holding mista, que tenha como objeto 

social além da exploração da atividade de participação societária em outras entidades a 

atividade operacional de compra, venda, locação ou arrendamento de bens imóveis de forma 

preponderante, ou seja, que supere em mais de 50% (cinquenta por cento) a receita 

proveniente das participações mantidas em outras sociedades, pois nesse caso, estar-se-á 

diante da configuração de uma das hipóteses de incidência do ITBI, sendo o imposto devido. 
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