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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 Principais modelos de estruturação jurídica utilizados em projetos 
de desenvolvimento imobiliário no setor de loteamentos. 

 

 Importância do fator societário.  

 

 Importância do fator tributário. 

 

 Conceitos gerais acerca da tributação da pessoa jurídica. 

 

 Impacto tributário na integralização do terreno. 

 

 

                                                         



VENDA DO IMÓVEL NA PESSOA FÍSICA 
 
 

 O Ganho de Capital (GCAP) incidente na operação. 
 

 Regra Geral: 15% - entre o custo de alienação e o custo de aquisição.  
 
 Isenção e percentual fixo de redução do GCAP. 

 

 Adquirido até 1969 – isenção. 
 Adquirido entre 01/01/1970 e 31/12/1988 – 5% redução ao ano. 

 

 Fator de Redução vinculado ao tempo de propriedade do imóvel – 
Espólios. 
 

 Do regime tributário da PJ e a influência do custo do terreno.  
 

 IN SRF 84/2001. 
 

                                                         



IMÓVEL  RURAL A SER DESENVOLVIDO. 
 

 Particularidades da tributação rural. 

 

 Apuração por VTN (DITR) para imóveis Rurais - terra nua - Art. 19 da Lei 
9393/96. 

 

 Tratamento das Benfeitorias como receitas da atividade – GCAP.  

 

 Pessoa Física – Lucro Real – Lucro Presumido – Considerações.   

 

 ITR x IPTU após transformação em área urbana – STJ. (Critério da 
destinação/exploração - REsp 1.112.646/SP)  

                                                         



A INTEGRALIZAÇÃO DO TERRENO E O CGAP 
 

 Do custo da integralização (Ganho de Capital e ITBI). 

 

 A diferença de valores para fins de ITBI e Imposto de Renda.  

 

 Aproveitamento de eventual empresa (agropecuária, holding) e 
transformação em SPE.  

 

 Aspectos relevantes acerca da incidência do ITBI – ISTI em 
Goiânia. (Datas, questões operacionais, atividade preponderante, 
preparação de novas fases do loteamento).  

 
 Art. 37 do CTN. (Preponderância e não objeto social) 

                                                         



SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE 
 

 “Sociedades de Propósito Específico é um modelo de organização empresarial 
pelo qual se constitui uma nova empresa limitada ou sociedade anônima com um 
objetivo específico”. (Portal do Empreendedor). 
 

 Aspectos gerais relevantes: 
 Personalidade Jurídica. 
 Prazo de duração. 
 Segregação de Riscos. 
 Certidões. 
 Regimes tributários distintos. 
 Composições societárias distintas. 
 Planejamento Prévio vinculado a Fim Específico – o empreendimento. 

 

 Sociedade Limitada ou Sociedade Anônima. 
 

 Tipo Societário X Regime de apuração do Lucro. 

                                                         



SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE 
SOCIEDADE LIMITADA – LTDA 

 

 Maior flexibilidade para o negócio.  
 Controle Societário Absoluto: 75% dos votos representativos do 

capital. 
 Baixa complexidade e menor custo. 
 Distribuição desproporcional de lucros. 
 Reflexos da integralização do terreno (diluição). 
 Maior vácuo legislativo. 
 O minoritário na LTDA fechada em regra tem maior poder que S/A 

fechada. 
 Jurisprudência mais recente e mais oscilante. 
 Contrato Social deve prever regência Supletiva da Lei das S/A e a 

distribuição desproporcional. 
 Arts. 1052 a 1087 do Código Civil. 

 

                                                         



SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE 

SOCIEDADE ANÔNIMA – S/A 
 Menor Flexibilidade para o negócio. 

 Controle (exceção do quórum qualificado previsto no art. 136): 50% mais 
uma ação. 

 Maior complexidade e maior custo. 

 Vedada a distribuição desproporcional de lucros. 

 Reflexos da integralização do terreno (Possibilidade de equalização com a 
conta de Ágio). 

 Menor vácuo legislativo. 

 O minoritário na S/A fechada em regra tem menos poder que em Ltda.  
(quóruns menores, possibilidade de ações sem direito a voto). 

 Jurisprudência Consolidada.  

 Preferência de Investidores. 

 Lei das Sociedades Anônimas (Lei n.º 6.404/76). 

                                                         



Diluição Societária X Garantia X Divisão de Resultados.  
 

 A excessiva diluição societária na LTDA do dono da área 
costuma ser um grande inconveniente. Atenuantes: 
acordo de sócios com distribuição desproporcional e 
garantia. 
 

 A conta de ágio na S/A pode ser usada, sem efeito fiscal, 
para neutralizar a diluição societária. Pode ser atrelada a 
um cronograma de obras. O desafio é atrelar as 
participações societárias aos momentos das distribuições, 
já que não se permite uma distribuição desproporcional.   

                                                         



SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP 
 

 Aspectos Gerais. 
 

 Ausência de Personalidade Jurídica.  
 

 Não há CNPJ. O registro do contrato social não é obrigatório.   
 
 A figura do sócio ostensivo e do sócio participante. 

 
 Obrigação perante terceiros. 
 
 Tributação e Resultados. 

 
 Art. 991 a 996 do Código Civil.  

                                                         



SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP 
 

 A opção da SCP pelo lucro presumido não implica a simultânea 
opção do sócio ostensivo e nem a opção efetuada por este implica 
a opção daquela (IN SRF 31/2001).  
 

 
EMENTA: SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OSTENSIVO. 
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. Desde que não incluídas nas hipóteses de 
obrigatoriedade de apuração pelo lucro real, cada uma das diversas 
Sociedades em Conta de Participação - SCP em que o sócio ostensivo, pessoa 
jurídica, participar, assim como o próprio sócio ostensivo, pode optar pelo 
regime de tributação pelo lucro presumido, mesmo que a soma das receitas 
brutas totais de todas as SCP e do sócio ostensivo, no ano-calendário 
anterior, tenha excedido o limite de quarenta e oito milhões de reais ou o 
valor de quatro milhões de reais multiplicado pelo número de meses em que 
esteve em atividade, no mesmo período. (SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 47 de 19 
de Fevereiro de 2009 - SRF) 
 

                                                         



PARCERIA IMOBILIÁRIA 
 

 Histórico da parceria imobiliária. 

 

 A tributação das empresas parceiras. 

 

 PN CST 15/84.   

 

 Precedente desfavorável do CARF (1801-00.609 – 1ª Turma Especial). 

 

 Discussão do Modelo e, por consequência, do contrato.  

 

 Influência da DIMOB e da DOI. 

 

 Risco de Descaracterização do Contrato para fins fiscais. 

 

                                                         



 
PERMUTA POR ÁREA A SER CONSTRUÍDA 

 
 Conceito da operação. 
 
 Permuta com ou sem torna. 
 
 O entendimento da Receita Federal acerca do não cabimento da permuta 

sem tributação para PJ enquadrada no lucro presumido. 
 

 Diferimento da tributação ao final da operação. 
 
 O ITBI na operação da permuta. 

 
 IN SRF 107/88. 

 
 MP 627/13. 

 

                                                         



COPROPRIEDADE 

 
 Conceito da operação. 

 

 Tributação 

 

 Venda de parte do terreno + desenvolvimento em 2 SPE  

 

 Aprovações , vendas e tributação em ambas as empresas 

 

                                                         



 
OUTROS ELEMENTOS FACILITADORES DA OPERAÇÃO 

 
 AFAC. 
 
 Mútuo. 

 
 Acordo de Sócios. 

 
 Adiantamento a Sócio. 

 
 Financiamento externo. 

 
 Fluxo de Venda. 

 
 Cláusulas Societárias.  
 

                                                         



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclusão: Não há conclusão! 

 

 Aspectos relevantes na eleição do tipo societário. 

 

 Substrato Econômico e Propósito Negocial x Simulação x Livre 
Iniciativa 

 

 

 

                                                         



CONTATO 
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