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HOLDING FAMILIAR COMO FERRAMENTA EFICAZ DO PLANEJAMENTO 

SUCESSÓRIO 

 

HIGOR H. S. BARROS  

 

 

RESUMO 

 

O objetivo central do presente estudo é apresentar as vantagens decorrentes da formação de 

uma holding no âmbito das empresas familiares, com o fim de preservar o patrimônio e 

garantir a continuidade da atividade empresarial por meio de um planejamento sucessório. No 

cenário brasileiro não é incomum observar grandes corporações prosperarem durante a 

administração de seu sócio fundador, todavia quando o mesmo vem a falecer sem um 

planejamento prévio da sucessão pode acarretar em perda patrimonial. Um aspecto 

interessante a ser pautado é em questão ao planejamento sucessório, que nada mais é que a 

antecipação da legítima realizada em vida pelo patriarca/matriarca, garantindo assim a cada 

herdeiro necessário seu respectivo quinhão. Tal prática tem ganhado cada vez mais espaço no 

cenário brasileiro, sendo uma prevenção, evitando discussões desnecessárias entre os 

herdeiros sobre a partilha dos bens, controle administrativo da sociedade e evitando a 

morosidade do inventário com seu alto custo, visto que, tais atos podem arruinar o exercício 

da atividade empresarial. 

 

Palavras-chave: Empresa Familiar. Holding. Sucessão. 

 

 

FAMILY HOLDING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE SUCCESSION 

PLANNING  

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present study is to present the advantages resulting from the 

formation of a holding with the scope of family enterprises in order to preserve the heritage 

and ensuring the continuous the business activity through the succession planning. In the 

Brazilian landscape is not unusual to observe big corporations thrive during the management 

of their founding partner, however if this charter member pass away, without advance 

succession planning, may result in loss of the asset. An interesting aspect must be guided, it’s 

about the succession planning which is the anticipation of a legitimate fulfilled life of the 

patriarch/matriarch, ensuring every necessary heir their respective portion. This practice have 

been gaining more space in the Brazilian scenery, been a protection, to avoid unnecessary 

discussions between the heirs about the assets split, administrative control of the company and 

avoiding the slowness of the inventory because of this high costs, because this acts can ruin 

the exercise of business activity. 

 

Keywords: Family Business. Holding. Succession. 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

A economia capitalista gira em torno das corporações empresariais, que exploram uma 

determinada atividade a fim de oferecer produtos e serviços ao mercado para consecução de 

seu objeto social e lucro. Muitas sociedades empresariais são familiares, ou seja, são 

formandos por indivíduos que possuem não apenas o affectio societatis, mas sim, um vínculo 

sanguíneo, e representam o incrível patamar de 90% das sociedades em funcionamento no 

Brasil. Apesar de representar uma incrível porcentagem, estudos apontam que apenas 60% 

das sociedades empresariais familiares sobrevivem à primeira geração e apenas 30% chegam 

à terceira. 

Geralmente, tal fato ocorre, pois em muitos casos não existe um planejamento 

estratégico na sucessão, o que culminará, inevitavelmente, na abertura do inventário e partilha 

dos bens entre os herdeiros. Ocorre, que o inventário pode-se tornar litigioso caso não haja 

bom senso acerca da divisão dos bens e é nesse momento, que a razão se deixa levar por 

disputas egoístas de poder e herança, fato esse que poderá afetar diretamente a atividade 

empresarial, colocando em risco o patrimônio da família. 

Desta forma o presente estudo irá se debruçar sobre os principais aspectos da empresa 

familiar e os inúmeros desafios advindos após a morte do sócio fundador, a sucessão é 

inevitável. Deste modo é papel do patriarca/matriarca, preparar ainda em vida a transição para 

próxima geração, de modo a evitar conflitos entre os herdeiros e garantir a perpetuação do 

patrimônio no seio familiar. Dito isso, uma das alternativas para transição da próxima geração 

é a constituição de uma sociedade holding, que pode ser uma ferramenta estratégica no 

planejamento sucessório de uma família. 

Assim sendo, o presente estudo explicará de forma detalhada o que é uma holding 

desde sua concepção e suas modalidades, os tipos societários mais utilizados que são as 

sociedades anônimas de capital fechado e as sociedades limitadas. Além disso, demonstrará 

de que modo a constituição da holding pode ser uma excelente ferramenta na contenção de 

conflitos familiares, afim de evitar disputas pelo controle administrativo da sociedade e 

dissabores sobre a divisão dos bens entre os herdeiros. Outro aspecto interessante é que a 

constituição da holding visa evitar o próprio inventário, que via de regra se dará através da 

doação com reserva de usufruto das quotas da holding aos respectivos herdeiros necessários. 

Vale ressaltar que a holding é uma excelente ferramenta de proteção dos herdeiros contra 

terceiros. 
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1. DA EMPRESA FAMILIAR E O PROCESSO SUCESSÓRIO 

 

As atividades empresariais são o coração pulsante de toda a economia capitalista, pois 

geram uma complexa cadeia de produção capaz de suprir as mais diversificadas necessidades 

humanas produzindo bens e serviços. São as grandes responsáveis pela geração de empregos, 

inovações e impostos que sustentam governos por todo o mundo. Segundo Eduardo Goulart 

Pimenta e Maria Leitoguinhos de Lima Abreu1:  

 

Alguns deles chegam a afirmar que cerca de 90% das sociedades em 

funcionamento são familiares, enquanto outros apontam 60%. Outros 

afirmam que é nas sociedades familiares onde estão mais da metade dos 

trabalhadores do mundo, chegando, em alguns países, a gerar de metade a 
dois terços do PIB. 

 

As sociedades são instituídas pela união de dois ou mais indivíduos com o objetivo em 

comum de explorar economicamente uma atividade, objetivando em último caso o lucro e o 

rateio entre seus associados. Nas sociedades em geral, a união dos sócios é pautada pelo 

affectio societatis, que é o elo subjetivo que faz com que os sócios decidam se unir e realizar o 

objeto social. 

Geralmente as atividades empresariais começam no seio familiar em decorrência da 

proximidade e boa relação entre os indivíduos, são exemplos de empresas familiares de 

sucesso, Wal-Mart, BMW, Motorola, Tramontina, dentre outras. No Brasil, pesquisas 

apontam que cerca de 90% das sociedades são comandadas por grupos familiares, há de se 

destacar um relevante apontamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa no qual 55 companhias que faziam parte do índice Ibovespa, 23 foram 

classificadas como familiares.2 

No ordenamento jurídico Brasileiro não existe um tipo societário específico que regule 

a sociedade familiar, diferentemente de outros países, como é o exemplo da Itália.3 Todavia se 

extrai do artigo 966 do código civil4, que o empresário é o sujeito que exerce a atividade 

empresarial, assim sendo, empresa familiar é a sociedade formada por membros de uma 

                                                
1 PIMENTA, Eduardo Goulart, ABREU, Maíra Leitoguinhos de Lima. Conceituação jurídica da empresa 

familiar. In: COELHO. Fábio et FÉRES, Marcelo. Empresa Familiar. São Paulo: Saraiva, 2014. Pg. 50. 
2PIMENTA, Eduardo Goulart, ABREU, Maíra Leitoguinhos de Lima. Conceituação jurídica da empresa 

familiar. In: COELHO. Fábio et FÉRES, Marcelo. Empresa Familiar. São Paulo: Saraiva, 2014. Pg. 50. 
3 PIMENTA, Eduardo Goulart, ABREU, Maíra Leitoguinhos de Lima. Conceituação jurídica da empresa 

familiar. In: COELHO. Fábio et FÉRES, Marcelo. Empresa Familiar. São Paulo: Saraiva, 2014. Pg. 50. 
4 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 966. Considera-se empresário quem 

exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços. 
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mesma família, no qual os mesmos detêm a integralidade ou o controle acionário da 

sociedade5.  

Contudo, apesar de representarem grande parcela da economia brasileira, as 

sociedades familiares enfrentam um grande problema, a sucessão da atividade empresarial 

após a morte do sócio fundador. Como pode-se observar “No Brasil, apenas 60% das 

sociedades familiares sobrevivem à primeira geração e apenas 30% chegam à terceira”6. 

Isso ocorre pois muitas vezes essa transição não é preparada em vida pelo patriarca/matriarca, 

o que no processo sucessório pode ser um evento traumático para todos os envolvidos, posto 

que é nesse momento em que se afloram desentendimentos pelo controle administrativo da 

sociedade, disputas por bens dentre outros fatores, o que torna o  processo de inventário ainda 

mais moroso e custoso para os herdeiros,  afetando o bom andamento da atividade empresarial 

e desgastando as relações afetivas entre os familiares. Neste sentido, Eduardo Goulart 

Pimenta e Maria Leitoguinhos de Lima Abreu averbam7: 

 

Um dos relevantes aspectos característicos das chamadas empresas familiares 

está na premissa de que as decisões no âmbito familiar são pautadas, em 

regra, no sentimento, pessoalidade e na tradição, o que confronta com a 
racionalidade e eficiência que deve prevalecer na prática empresarial. Assim, 

eventos como a escolha dos administradores, a gestão dos bens ligados a vida 

empresarial, discussões sobre as diretrizes a serem tomadas pela sociedade e 

a sucessão podem tomar contornos diversos do que exigem as melhores 

regras de eficiência e governança corporativa. 

 

 

Ponderando, uma das opções para transição da próxima geração é a constituição de 

uma holding familiar, uma vez que, pode acarretar uma administração mais profissional da 

sociedade, pois deixa de lado particularidades da família que nada acrescentam para sociedade 

afastando-as da administração e garantindo o bom andamento das atividades, protegendo 

assim os interesses da família. Ainda há de se evidenciar uma simplificação no processo 

sucessório, posto que independe do processo de inventário e sua morosidade, trazendo ainda 

benefícios fiscais legítimos. 

 

2. CONCEITO DE HOLDING  

                                                
5 FONSECA, Priscila M. P. Correa. Manual do planejamento patrimonial das relações afetivas e 

sucessórias. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. PG. 299. 
6 DEL CARO, Luciana. Uma relação delicada. Revista Capital Aberto – Governança em empresa familiar, maio 

2010, p.10. 
7 PIMENTA, Eduardo Goulart, ABREU, Maíra Leitoguinhos de Lima. Conceituação jurídica da empresa 

familiar. In: COELHO. Fábio et FÉRES, Marcelo. Empresa Familiar. São Paulo: Saraiva, 2014. Pg. 51. 
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As sociedades holdings tem alcançado grande relevância no cenário nacional, pois os 

empresários estão cada vez mais, buscando inovações, não só tecnológicas, mas no mundo 

jurídico, afim de reduzir custos, otimizar o processo sucessório, possibilitando deste modo 

não apenas a manutenção dos herdeiros, como também da atividade empresarial.  

Antes de iniciar qualquer estudo é necessário conhecer a origem do que se estuda, o 

vocábulo holding origina-se da palavra To Hold, que se traduz para o português como ato de 

segurar, deter, sustentar, entretanto, mais como uma ideia de domínio8. A holding teve origem 

nos Estados Unidos da América, no estado da Pensilvânia no ano de 1780, onde no mesmo 

ano houve uma autorização legislativa para que cerca de 40 sociedades assumissem 

participações no capital de outras sociedades. Todavia é somente no ano de 1888, no estado 

de Nova Jersey, em que se promulga a primeira lei autorizando a aquisição de ações de uma 

companhia por outra sociedade. O sucesso foi imediato levando a difusão das sociedades 

holdings por todo o território da União9.  

Apesar de ser um tema muito discutido na contemporaneidade, a holding não tem uma 

legislação específica no ordenamento jurídico brasileiro, porém foi introduzida através da lei 

6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), especificamente em seu artigo 2º, § 3º, que diz que 

“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”10 . Ou seja, a holding nada mais é que uma pessoa jurídica que detém 

o controle administrativo de suas sociedades subsidiárias. Nas palavras de Silva e Rossi11: 

 

Vale dizer que holding é uma sociedade constituída com o objetivo de manter 

participações em outras empresas, realizando seu objeto social ou, como 

aduzem Arlindo Luiz Rocha Júnior, Elaine Cristina de Araújo e Katia Luiza 

Nobre de Souza (2014), consubstancia-se em uma empresa de participação 

societária, seja por meio de ações, seja por quotas representativas do capital 

de outras sociedades. 
 

Segundo Gladston Mamede, “a holding ou holding company serve para designar 

pessoas jurídicas (sociedades) que atuam como titulares de bens e direitos, o que pode incluir 

                                                
8 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. Pg. 13. 
9 FILHO, FABIO KONDER COMPARATO E CALIXTO S. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 

[Minha Biblioteca]. Pg. 141 
10 BRASIL. Lei 6.404/76. Lei das Sociedades Anônimas. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela 

presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em 15 de novembro de 1976. Art. 2º Pode ser objeto da 

companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. § 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.  
11 SILVA, Fabio; ROSSI, Alexandre. Holding Familiar. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. Pg. 20 
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bens imóveis, bens móveis, participações societárias, propriedade industrial (patente, marca 

etc.), investimentos financeiros etc”.12 Acontece que geralmente esses patrimônios são 

mantidos na pessoa física do patriarca, mas em alguns casos específicos, como será 

demonstrado, pode ser interessante à constituição de uma pessoa jurídica (holding) para deter 

e gerir o acervo patrimonial. Deste modo, a holding atua como proprietária de todo o acervo 

de bens, e o(a) patriarca/matriarca detém as participações societárias da holding, de modo que 

possa a exercer seu controle absoluto. Todavia, vale destacar-se, que nem sempre a formação 

da holding é a melhor opção, deve-se analisar no caso concreto qual a melhor alternativa para 

cada tipo de família.13  

 

2.1 HOLDING PURA  

 

Holding pura é a sociedade criada cujo seu objeto social tem por fim específico a 

participação em outras sociedades, “em português usa-se a expressão sociedade de 

participação, tendo em vista a sociedade deter exclusivamente a titularidade de quotas ou 

ações de outra ou outras sociedades”14.  Ou seja, a holding nada mais é que uma sociedade 

que detém o controle acionário de outras sociedades. Seu capital social é composto pela 

aquisição de outras sociedades, denominadas controladas, e estas por sua vez passam a ser 

sócias da holding.15 Segundo Gladston Mamede16: 

 

Como não desenvolve atividade negocial (operacional), a receita de tais 

sociedades é composta exclusivamente pela distribuição de lucros e juros 

sobre o capital próprio, pagos pelas sociedades nas quais tem participação. 

Em alguns casos, havendo autorização no contrato social ou estatuto social, 

ou autorização dada pela reunião ou assembleia de sócios, a receita poderá 

resultar de operações realizadas com os títulos que tenham em carteira, como 

aluguel de ações, aquisição e alienações de participações societárias, 

debentures etc. 

 

A sociedade holding em sua modalidade pura, geralmente é usada para fins 

unificadores, sendo uma ferramenta estratégica para algumas famílias, centralizando as 

                                                
12 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018.Pg 14. 
13 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. 
14 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018.Pg 14. 
15 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg.98 
16 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018.Pg 15. 
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decisões na mão da sociedade controladora, e, esta por sua vez emite diretrizes para as demais 

sociedades controladas de modo a manter uma mesma estratégia empresarial em todas as 

sociedades controladas. 

 

2.2 HOLDING MISTA 

 

Holding mista é a sociedade cujo objeto social/estatutário não é somente a participação 

em outras sociedades, além deste, pode explorar uma atividade empresarial, ou seja, é uma 

modalidade híbrida, podendo comportar os dois objetos ao mesmo tempo. Vale destacar que 

segundo o artigo 2º, § 3º da Lei das Sociedades Anônimas, não é necessário fazer menção no 

contrato social/estatuto sobre a detenção de participação em outas sociedades. 

Ou seja, é uma sociedade que além de deter participações societárias de outras 

sociedades, explora economicamente alguma atividade, possuindo assim unidades produtivas, 

funcionários, contato direto com fornecedores, enfim, efetuando todas as atividades de uma 

sociedade normal. No Brasil esse tipo de holding, é mais usado na prestação de serviços civis 

ou por ventura comerciais, mais nunca industriais17. 

É uma corporação constituída com o intuito de explorar economicamente uma 

determinada atividade empresarial, produzindo bens e serviços, e concomitantemente deter 

participações societárias de outros empreendimentos de modo a controlá-los. Vale lembrar 

que tais sociedades são fundadas com o intuito de obter algum incentivo fiscal legítimo. 

 

2.3 HOLDING FAMILIAR 

 

A holding familiar pode ser constituída sob ambas as formas, pura ou mista, devendo-

se observar no caso concreto qual a melhor modalidade, pois cada grupo familiar goza de 

peculiaridades, não existindo assim uma fórmula linear para todos os casos18. Deve se deixar 

claro que a holding deve ser constituída sob quotas/ações, devendo ser analisado no ato se sua 

constituição qual o tipo societário mais adequado. Segundo Gladston Mamede19: 

 

 A chamada holding familiar não é um tipo específico, mas uma 

contextualização específica. Pode ser uma holding pura ou mista, de 

                                                
17 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg.100. 
18 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018.Pg 17. 
19 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018.Pg 16. 
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administração, de organização ou patrimonial, isto é indiferente. Sua marca 

característica é o fato de se enquadrar no âmbito de determinada família e, 

assim, servir ao planejamento desenvolvido por seus membros, considerando 

desafios como organização do patrimônio, administração de bens, otimização 

fiscal, sucessão hereditária e etc. 

 

 

Assim sendo, a holding familiar nada mais é que uma sociedade (controladora) 

constituída por membros de uma mesma família, criada com o intuito de facilitar a gestão do 

patrimônio, sendo ela a detentora de quotas/ações de outras empresas e bens pertencentes de 

um mesmo grupo familiar. Deste modo é uma excelente ferramenta no planejamento 

sucessório, sendo que, a transferência do patrimônio ocorrerá através das quotas/ações da 

sociedade, de modo a evitar o processo inventário por meio da doação com reversa de 

usufruto aos respectivos herdeiros20.  

Vale destacar, que a constituição de uma holding visa garantir que a empresa familiar 

continue sob administração da própria família, evitando a insurgência de terceiros nos 

negócios por meio das cláusulas restritivas que podem ser gravadas nas respectivas 

quotas/ações. 

 

3. TIPOS SOCIETÁRIOS E O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA HOLDING 

 

Apesar de ter sido introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através da lei 

6.404/76 Lei das Sociedades Anônimas, o tipo societário da holding não está adstrito ao da 

sociedade anônima, podendo ser constituída na forma simples, Ltda, EIRELI, em nome 

coletivo, em comandita simples ou em comandita por ações, sendo que inexiste vedação legal 

para tal. O presente trabalho apenas abordará os tipos societários mais utilizados na realidade 

brasileira. Segundo Silva e Rossi21: 

 

 Essa previsão contida 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. (...), não há 

vedação legal para que uma holding seja constituída na forma de sociedade 

por Quotas de Responsabilidade (Ltda.), ou mesmo por outros tipos 

societários. 

 

Deve-se deixar claro que a holding não é um tipo societário, é uma sociedade 

constituída com o objetivo de deter participações de quotas/ações de outras sociedades, com o 

                                                
20 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg.89. 
21 SILVA, Fabio; ROSSI, Alexandre. Holding Familiar. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. Pg. 24 
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intuito de obter uma melhor administração do patrimônio, sendo que o tipo societário deve ser 

escolhido no caso concreto, observando as necessidades específicas de cada família. 

 

3.1 SOCIEDADE LTDA 

 

A Sociedade de Responsabilidade Limitada surgiu em 1892, na Alemanha, como um 

novo modelo que serviu de inspiração para que outros países adotassem aquele formato de 

sociedade, que tinha como vantagem a simplicidade de sua constituição se comparado com as 

sociedades anônimas, além do fato de seus sócios não responderem de forma ilimitada pelas 

dívidas da sociedade.22 Atualmente é o regime societário mais utilizado no Brasil, foi 

introduzido no nosso direito em 1919, ele representa hoje mais de 90% das sociedades 

empresariais registradas na junta comercial.23 A referida sociedade está regulada nos artigos 

1.052 a 1.087 do código civil, todavia, em caso de omissão deverá ser regida pelas normas da 

sociedade simples24, sendo possível, caso proceda uma expressa previsão no contrato social 

estabelecer a regência supletiva da lei das sociedades anônimas25. Segundo Fabio Ulhoa 

Coelho26: 

 

Deve-se o sucesso a duas de suas características: a limitação da 

responsabilidade dos sócios e a contratualidade. Em razão da primeira, os 

empreendedores e investidores podem limitar as perdas, em caso de insucesso 

da empresa. (...) A segunda característica que motivou a larga utilização 

desse tipo societário é a contratualidade. As relações entre os sócios podem 

pautar-se nas disposições de vontade destes (...). 

 

 

Um aspecto de grande relevância no tipo societário em discussão é a limitação da 

responsabilidade dos sócios, que está adstrita ao valor integralizado de suas quotas sociais, ou 

seja, o sócio somente responde pelas dívidas advindas da sociedade até o limite do capital 

                                                
22 BERTOLDI, Marcelo M, RIBEIRO, Marcia Carla Pereira Ribeiro. Curso avançando de direito comercial – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pg. 206. 
23 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual do direito comercial: direito de empresa – São Paulo: Saraiva, 2011. Pg. 
180. 
24 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, 

nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples.  
25BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, 

nas omissões deste capitulo, pelas normas da sociedade simples. Paragrafo único. O contrato social poderá 

prever a regência supletiva da sociedade limitadas pelas normas da sociedade anônima. 
26 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual do direito comercial: direito de empresa – São Paulo: Saraiva, 2011. Pg. 

180. 
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social subscrito, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização total do 

capital social27. Nesse sentido, André Luiz Santa Cruz Ramos28: 

 

É preciso destacar que a limitação ou ilimitação de responsabilidade dos 

sócios diz respeito a sua responsabilidade pessoal por dívidas da sociedade, 

ou seja, a possibilidade de os credores da sociedade executarem o patrimônio 

pessoal dos sócios para satisfação de obrigações sociais. A responsabilidade 

da sociedade por sua vez será sempre ilimitada. Assim sendo, nas sociedades 

de responsabilidade limitada, todos os sócios respondem limitadamente pelas 
obrigações sociais, ou seja, seu patrimônio pessoal, em princípio, não pode 

ser executado para a satisfação de obrigações sociais. 

 

 

Todavia é necessário destacar que a responsabilidade limitada não é absoluta, podendo 

sofrer delimitações no caso concreto, é o exemplo da desconsideração da personalidade 

jurídica, prevista no artigo 50 do código civil29, no qual prevê que nos casos de abuso da 

personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, será afastada a 

personalidade jurídica da sociedade e os sócios responderam ilimitadamente com o 

patrimônio pessoal pelas dividas advindas da sociedade. Observa Carlos Roberto 

Gonçalves30: 

 

O ordenamento jurídico confere as pessoas jurídicas personalidade distinta da 

dos seus membros. Esse princípio da autonomia patrimonial possibilita que as 

sociedades empresarias sejam utilizadas como instrumento para prática de 

fraudes e abusos de direitos contra credores, acarretando-lhes prejuízo. 

Pessoas inescrupulosas têm-se aproveitado desse princípio com a intenção de 

se locupletarem em detrimento de terceiros, utilizando a pessoa jurídica como 

uma espécie de “Capa” ou “véu” para proteger seus negócios escusos. 
 

 

A limitação da responsabilidade que diz respeito à separação patrimonial dos sócios e 

da sociedade, foi um instrumento criado com o objetivo de incentivar empreendedores a 

exercer a atividade empresarial, com o intuito de minimizar os riscos advindos do insucesso 

                                                
27 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.052. Na sociedade limitada, a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social.  
28 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado – São Paulo: Método, 2013. Pg. 225. 
29 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 50. Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para 

que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de 

administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 
30 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 1 : direito esquematizado : Parte Geral : obrigações e 

contratos – São Paulo: Saraiva, 2016.  
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da atividade, além disso, não fora criado para lesar credores, se for constatado no caso 

concreto que houve fraude com este intuito, os sócios responderão de forma ilimitada com 

seus patrimônios particulares. 

A contratualidade é a possibilidade de os sócios pautarem as relações societárias 

através do contrato social, diz-se que a autonomia da vontade dos sócios para a constituição 

do vinculo societário é a máxima, podendo eles disciplinar as suas relações sociais como bem 

entenderem, desde que não desnaturem o tipo societário escolhido31. No âmbito das empresas 

familiares pode ser uma excelente alternativa, sendo que é possível a constituição de um 

acordo de quotistas, de modo a regular cláusulas relativas a compra e venda de quotas, 

preferência de compra das quotas, escolha de administradores dentre outros.  

 

3.2 SOCIEDADE ANÔNIMA 

 

A sociedade anônima possui legislação própria no ordenamento jurídico brasileiro e 

está regulada na lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 197632, sendo que na omissão desta lei 

deve ser aplicado a regência supletiva do código civil.33 

O capital social, valor disponibilizado pelos acionistas para que a sociedade possa 

cumprir o objetivo econômico, é dividido em ações e seus sócios são denominados acionistas. 

A responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais está restrita ao limite do preço das ações 

emitidas e subscritas, “sendo o máximo que o acionista pode vir a perder, caso a empresa 

explorada não se revele frutífera e tenha a falência decretada”34. Deve-se destacar que a 

sociedade anônima deve ser regida por um estatuto social que deverá ser registrado na junta 

                                                
31 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado – São Paulo: Método, 2013. Pg. 225. 
32 BRASIL. Lei 6.404/76. Lei das Sociedades Anônimas. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela 

presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em 15 de novembro de 1976. 
33 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1089. A sociedade anônima rege-se 

por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código. 
34 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg.116. 
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comercial35. A companhia pode ser de capital fechado ou aberto36. Segundo Gladston 

Mamede37: 

As ações e outros títulos da sociedade anônima podem ser 

negociados mediante oferta pública, isto é, no chamado mercado de 

valores mobiliários sob responsabilidade da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), hipótese que terá uma companhia aberta. Em 
contraste, há a companhia fechada, cujos títulos não estão admitidos 

a oferta pública no mercado de valores mobiliários. 
 

Pode-se chegar a conclusão que a natureza jurídica das sociedades anônimas pode 

variar de acordo com o intuito com o qual fora criada podendo ser de capital ou pessoal. As 

sociedades de capital são aquelas na qual não existe vedação quanto a circulação das ações, 

pouco importando as características pessoais dos sócios. Já a sociedade pessoal, é aquela na 

qual não permite a livre circulação das ações, sendo que a constituição se dá intuitu personae, 

ou seja, são razões de ordem pessoal que fazem determinadas pessoas se reunirem para a 

criação da sociedade, sendo necessário a aprovação dos sócios para ingresso de terceiros38. 

Assim sendo, contextualizando com a criação de um holding familiar a melhor opção seria 

uma sociedade anônima de capital fechado, pois permite que o controle acionário fique nas 

mãos da família. 

 

4. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO EM EMPRESAS FAMILIARES 

 

Com o evento morte do(a) patriarca/matriarca, transmitem-se desde já a herança para 

os herdeiros legítimos e testamentários39. Isso acontece em decorrência do princípio da 

Saisine, segundo o qual a morte do de cujus acarreta a imediata transmissão dos bens para os 

herdeiros. Os bens aqui compreendidos são o acervo patrimonial completo, representando os 

                                                
35 BRASIL. Lei 6.404/76. Lei das Sociedades Anônimas. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela 

presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em 15 de novembro de 1976. Art. 2º Pode ser objeto da 

companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. § 2º O 

estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo. 
36 BRASIL. Lei 6.404/76. Lei das Sociedades Anônimas. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela 
presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em 15 de novembro de 1976. Art. 4o Para os efeitos 

desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não 

admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) 
37 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. Pg.34. 
38 BERTOLDI, Marcelo M, RIBEIRO, Marcia Carla Pereira Ribeiro. Curso avançando de direito comercial – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pg.193. 
39 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10303.htm#art2
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ativos e passivos do de cujus. A sucessão está regulada nos artigos 1.748 a 2.027 do código 

civil. 

Geralmente tal evento ocorre sem que seja feito um planejamento prévio, o que na 

maioria dos casos cobra seu preço40. A falta de planejamento sucessório pode ser um risco 

para o acervo patrimonial da família e suas atividades empresariais, causando perdas 

irremediáveis e extremos desgastes emocionais para todos os familiares, sendo que na maioria 

dos casos, quando inexiste um planejamento sucessório ou testamento a transferência dos 

bens para os herdeiros inevitavelmente passará pelo processo de inventário, podendo se tornar 

litigioso caso os herdeiros não se entendam sobre a divisão dos bens41, causando assim brigas 

judiciais intermináveis, sobre os mais diversos motivos.  Segundo Silva e Rossi42:  

 

Ademais, é cediço que a sucessão patrimonial é um momento crítico na vida 

da família, muitas vezes envolvendo conflitos que podem colocar em risco o 

patrimônio a ser sucedido (...). Conveniente lembrar que o processo de 

inventário pode se arrastar durante anos caso os herdeiros não se entendam a 

cerca da divisão dos bens. O procedimento pode ser recheado de conflitos, o 

que é extremamente gravoso, especialmente se, como foi dito, entre os bens a 
serem sucedidos houver uma sociedade empresarial. 

 

 

Dito isso, é de suma importância o papel do patriarca em planejar ainda em vida a 

transição da próxima geração, distribuindo os bens afim de evitar desentendimentos entre os 

herdeiros. Também é possível orientar e capacitar os herdeiros para gerir a atividade 

empresarial ou mesmo contratar uma administração profissional caso constatado a inaptidão 

dos herdeiros. O planejamento sucessório tem como objetivo garantir a unidade da família 

protegendo os interesses econômicos com o intuito de assegurar a perpetuação do patrimônio 

tão arduamente construído durante toda uma vida, garantindo assim a saúde financeira da 

família. “Não há como evitar ou prever a morte, mas é possível garantir a segurança 

patrimonial e financeira da família. O planejamento sucessório também permite divisão justa 

de bens e reduz custos, bem como evita eventuais dissabores entre os herdeiros”43.   

Insta salientar, que o planejamento sucessório gera uma economia considerável, 

segundo Daille Costa Toigo44: 

 

                                                
40 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. Pg.95. 
41 SILVA, Fabio; ROSSI, Alexandre. Holding Familiar. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. Pg. 83 
42 SILVA, Fabio; ROSSI, Alexandre. Holding Familiar. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. PG. 83 e 84 
43 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg. 88 
44 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg. 27 e 28 
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No plano econômico, a opção pelo planejamento sucessório propicia redução 

de 7 a 10% dos custos gerados por um inventário judicial (...), o processo de 

inventário absorve de 10 a 12% do valor do patrimônio deixado pela pessoa 

falecida. Só o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD) eleva 

muito o custo, com alíquotas variando entre 4 e 8%. Gasta-se também, em 

média, 1% em custas judiciais, além dos honorários advocatícios, que 

habitualmente são calculados em percentual sobre o valor total dos bens. 

 

 

Assim sendo, o planejamento sucessório é uma forma mais organizada e estruturada 

do processo de sucessão, garantindo aos herdeiros necessários a antecipação da legítima em 

vida, assegurando a todos os envolvidos uma justa divisão. O objetivo precípuo deste trabalho 

é mostrar uma alternativa mais econômica e rápida afim de evitar o inventário através da 

antecipação da legítima por meio da doação com reserva de usufruto, de modo a proporcionar 

uma transferência mais eficaz e pacífica dos negócios e bens da família, respeitando a vontade 

do patriarca, posto que a lógica do planejamento sucessório não é a mera divisão dos bens, 

mas garantir que a vontade do empresário seja feita45.  

Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a ausência de um plano sucessório é 

uma das mais relevantes causas de insucesso das atividades geridas por sociedades familiares, 

Segundo Gladston Mamede46: 

 

São incontáveis os casos de negócios que eram vantajosos até a morte do 

responsável pelo comando das atividades e, a partir da sucessão, começaram 

a definhar. Em alguns casos, vê-se claramente que a empresa ingressou na 

crise já a partir da sucessão não planejada: o caos é concomitante a 

substituição. 

 

Muitas vezes a substituição do comando dos negócios não é planejada. Quando ocorre 

o evento morte do patriarca os bens transmitem-se desde já aos herdeiros legítimos e 

testamentários47, sendo que posteriormente ocorre a abertura do inventário. Com a abertura do 

inventário é nomeado um inventariante que administra provisoriamente a sociedade até a 

partilha definitiva. Ocorre que em muitos dos casos, o inventariante não tem capacidade 

técnica para administrar a sociedade, sendo que os assuntos relativos a atividade acaba por 

fazer parte do inventário, o que pode ser prejudicial para os negócios, principalmente se existe 

disputa por bens. 

                                                
45 SILVA, Fabio; ROSSI, Alexandre. Holding Familiar. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. PG. 81 
46 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. Pg.93 
47 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança 

transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. 
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Dito isso, é de extrema relevância o papel do patriarca no planejamento desta 

empreitada. Caso exista mais de um herdeiro torna-se necessário preparar um sucessor capaz 

de garantir a lucratividade e a continuidade da atividade empresarial. Assim sendo, é preciso 

averiguar se alguns dos herdeiros possui interesse e aptidão técnica para gerir a atividade, de 

modo que essa pessoa substituirá o comando administrativo da sociedade. Nas palavras de 

Gladston Mamede48: 

 

A sucessão premeditada não causa surpresas; pode ser preparada e executada 

com redobrada cautela. Pode até ser testada, experimentada, escolhendo, não 
apenas a pessoa certa, mas o momento adequado, quando a empresa vive um 

momento mais tranquilo, evitando que eventos imponderáveis decidam o 

instante necessário. 

 

 

É papel do patriarca escolher o herdeiro com o melhor desempenho para assumir os 

negócios da família, desse modo, o sucessor poderá incorporar toda a cultura da empresa, 

conhecendo todos os setores que compõem a atividade, clientes, fornecedores dentre outros 

fatores, garantindo assim a continuidade da atividade. 

Ocorre que nem sempre os herdeiros possuem interesse ou aptidão técnica para gerir a 

atividade empresarial, é por esse motivo que também é possível a contratação de profissionais 

da administração que serão mais capacitados para gerir a atividade de modo mais eficiente 

afim de garantir que a mesma continue rentável49. Assim sendo, deve ocorrer um afastamento 

dos familiares dos cargos de gerência, e se portarem apenas como sócios ativos da empresa 

percebendo seus lucros ou dividendos.  

No Brasil as pessoas confundem a figura do sócio com a do gestor da atividade. O 

sócio possui quotas sociais, o que por sua própria natureza o da o direito de ser remunerado 

através de lucros ou dividendos. Já o gestor administrativo é o indivíduo que possui aptidão 

técnica para gerir o negócio podendo ser sócio ou não. É necessário criar uma cultura aonde 

os herdeiros entendam que não é desvantajoso ser sócio, pois existe uma falsa ideia no Brasil 

de que o gestor societário é o dono da empresa, o que não é verdade. 

 

4.1 HOLDING COMO FERRAMENTA DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 

 

                                                
48MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. Pg.99 
49MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. Pg.99 



18 

 

A constituição de uma holding familiar pode ser um interessante instrumento para 

realização do planejamento sucessório, posto que, a totalidade dos bens não mais passarão a 

pertencer a pessoa física do patriarca, mas sim serão incorporados à sociedade holding que 

terá como função precípua a administração e proteção da totalidade dos bens. Segundo Toigo 

“A holding exerce o controle dos bens de determinadas pessoas físicas, ou seja, ela, e não 

mais as pessoas físicas, passam a ser a proprietária de todos esses bens, isto é, ela age como 

sócia ou acionista de outra empresa”50.  

Segundo Daille Costa Toigo 51:  

 

Em outras palavras, com a constituição dessas holdings, em vez de os 

familiares serem proprietários de cada bem individualmente considerado, eles 

serão sócios dessa sociedade, e esta, por sua vez, será a real proprietária de 

todos os bens. E o contrato social, ou estatuto, estabelecerá as regras e 

métodos para a administração de todo o patrimônio alocado na holding e, por 

consequência evitará dissabores e conflitos entre os entes familiares, e como 

forma de planejamento sucessório mostra-se extremamente eficaz para fazer 

a transição entre gerações. 

 

 

Desse modo, a “holding pode facilitar a sucessão hereditária, uma vez que esta pode se 

dar independentemente do processo do inventário”52.  Assim sendo, é possível aos pais ainda 

em vida realizar a doação com reserva de usufruto das quotas sociais da holding aos 

respectivos herdeiros. A doação com reversa de usufruto está regulada no artigo 1.390 a 1.411 

do Código Civil53. Nesta hipótese “os pais fazem, quando vivos, aos filhos, sem, no entanto, 

abrirem mão dos direitos de usufruto. Tal doação possui finalidade econômica, pois garante o 

sustento dos doares (...)”54. Segundo Gladston Mamede55: 

 

Quando o instituto é aplicado em quotas ou em ações, tem-se um nu-titular, 

ou seja, alguém que é titular dos títulos societários, mas apenas se deu direito 

patrimonial; em oposição, haverá o usufrutuário, a quem corresponderá o 

direito de exercer as faculdades sociais das quotas. O usufrutuário conserva a 

                                                
50 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg.87. 
51 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg.103 
52 FONSECA, Priscila M. P. Correa. Manual do Planejamento Patrimonial das Relações Afetivas e 

Sucessórias. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pg.299. 
53 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.390. O usufruto pode recair em 

um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em 

parte, os frutos e utilidades. 
54 TOIGO, Daille Costa. Planejamento sucessório empresarial – Proteção patrimonial nacional e / 

internacional. – São Paulo: AGWM Editoram 2016. Pg.79. 
55 MAMEDE, Gladston, MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e suas Vantagens; Planejamento 

Jurídico Econômico do Patrimônio e da Sucessão Familiar – São Paulo: Atlas, 2018. Pg.135 
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posse das quotas ou ações, usando-as na coletividade social, inclusive para 

exercício de voto e para o recebimento dos frutos, ou seja, dos dividendos. 

 

 

Desse modo os pais na condição de doadores ainda mantêm o controle administrativo 

da sociedade, tendo o pleno direito de deliberar em questões sociais garantindo seu direito de 

voto e de receber os lucros/dividendos. Já os herdeiros apenas possuem a nua propriedade das 

ações ou quotas, não tendo o direito de voto ou mesmo de receber lucros ou dividendos. 

“Deste modo, com o falecimento do doador, as ações ou quotas continuarão pertencendo aos 

donatários, apenas se fazendo consolidar na pessoa destes, agora herdeiros, a propriedade 

plena daqueles”56. Ou seja, com o falecimento, os donatários poderão exercer todas as 

faculdades que antes não detinham. Neste sentido assevera Silva e Rossi57: 

 

A reserva de usufruto permite aos doadores usufruir dos frutos dos bens e 

manter sua administração, de modo que os direitos integrais da propriedade 

somente se convalidarão em favor dos donatários na extinção do usufruto, 

regra geral, com o passamento dos doadores. Desta forma é garantida a 
subsistência dos doadores, que poderão usufruir dos bens amealhados durante 

a vida profissional, porém evitando os inconvenientes da sucessão 

hereditária, posto que a propriedade passa a pertencer aos herdeiros em razão 

da antecipação da legítima e da doação da parte disponível do patrimônio 

(...). 

 

Concomitantemente com a doação com reserva de usufruto é possível gravar nas 

participações societárias cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, 

impenhorabilidade e reversão. 

A cláusula de incomunicabilidade é uma ferreamente utilizada para a proteção dos 

herdeiros, de modo a impedir que fracassos amorosos resultem em perda patrimonial.  O 

referido instrumento tem a função essencial de impedir que os bens doados se comuniquem 

com terceiros, em particular o cônjuge do herdeiro. Desta forma patrimônio comum do 

beneficiário da herança ou doação casado sobre o regime da comunhão universal, não será 

comunicado com o cônjuge caso ocorra o divórcio58. Nas palavras de Rubia Carneiro Neves59: 

 

 

                                                
56 FONSECA, Priscila M. P. Correa. Manual do Planejamento Patrimonial das Relações Afetivas e 

Sucessórias. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Pg.300. 
57 SILVA, Fabio; ROSSI, Alexandre. Holding Familiar. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. PG. 112 e 113 
58 NEVES, Rubia. Meios Protetivos da Dissipação do Patrimônio Empresarial por algumas Relações de Família: 

Clausula de Incomunicabilidade, Acordo de Convivência e Pacto Antenupcial. In: COELHO. Fábio et FÉRES, 

Marcelo. Empresa Familiar. São Paulo: Saraiva, 2014. 
59 NEVES, Rubia. Meios Protetivos da Dissipação do Patrimônio Empresarial por algumas Relações de Família: 

Clausula de Incomunicabilidade, Acordo de Convivência e Pacto Antenupcial. In: COELHO. Fábio et FÉRES, 

Marcelo. Empresa Familiar. São Paulo: Saraiva, 2014. Pg. 357 
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Trata-se de um gravame que o testador ou doador – pensando seu herdeiro 

em um casamento por interesse patrimonial ou em um casamento com pessoa 

inidônea – ao praticar o ato de liberalidade, o institui sobre o bem transmitido 

por herança, legado ou doação. (...), ou seja, a cláusula visa proteger e 

garantir o herdeiro contra incertezas do futuro no que se refere ao parceiro 

que vai escolher para casar ou conviver. 

 

 

Todavia, cabe destacar que a incomunicabilidade não abrange os frutos percebidos 

durante a constância do casamento60, nas palavras de Silva e Rossi “ De forma semelhante, no 

caso de doação de quotas esses títulos não se comunicam ao cônjuge, porém os frutos sim, 

incluindo aí distribuição dos lucros”61. Outra vantagem diz respeito ao patrimônio 

empresarial, pois evita que o herdeiro precise dividir partições societárias com o cônjuge, 

impedindo assim a presença de “intrusos” nas tomadas de decisões, o que poderia causar 

desconfortos e brigas no seio da sociedade familiar62. 

Já a cláusula de inalienabilidade, está regulada pelo artigo 1.911 do código civil, e 

basicamente “relaciona-se ao fato de que o bem doado não pode ser alienado pelo donatário 

enquanto permanecer a restrição imposta pelo doador”63. O objetivo é garantir que não ocorra 

interferência de terceiros estranhos ao seio familiar, posto que em demasiado os casos, as 

holdings são constituídas sobre o pretexto de manter a unidade familiar e garantir seu poder 

acionário sobre os bens e atividades empresariais. Importante salientar, que em conjunto com 

cláusula de inalienabilidade anda a cláusula de impenhorabilidade pois “restaria sem efeito 

caso o bem pudesse ser penhorado e, consequentemente, expropriado de seu benificiário”.64  

Neste sentido assevera Silva e Rossi65: 

 

Especificamente no caso de uma empresa holding, o objetivo é impedir que 

as quotas doadas aos herdeiros venham a sofrer penhora em razão de suas 

dívidas ou mesmo ser oferecidas espontaneamente a penhora por parte dos 

donatários. Novamente a restrição é imposta visando resguardar as quotas da 

holding e a manutenção delas no seio familiar.  

 

 

                                                
60 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 
república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.669. A incomunicabilidade dos 

bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o 

casamento. 
61 Silva, Fabio Rossi, Alexandre. Holding Familiar, 2ª edição. São Paulo Trevisan Editora, 2017. PG.116 
62 NEVES, Rubia. Meios Protetivos da Dissipação do Patrimônio Empresarial por algumas Relações de Família: 

Clausula de Incomunicabilidade, Acordo de Convivência e Pacto Antenupcial. In: COELHO. Fábio et FÉRES, 

Marcelo. Empresa Familiar. São Paulo: Saraiva, 2014.  
63 Silva, Fabio Rossi, Alexandre. Holding Familiar, 2ª edição. São Paulo Trevisan Editora, 2017. PG.116 
64 Silva, Fabio Rossi, Alexandre. Holding Familiar, 2ª edição. São Paulo Trevisan Editora, 2017. PG.118 
65 Silva, Fabio Rossi, Alexandre. Holding Familiar, 2ª edição. São Paulo Trevisan Editora, 2017. PG.118 



21 

 

Contudo, a impossibilidade de penhora das quotas/ações diz respeito apenas ao 

ingresso de terceiros estranhos a sociedade, isso não significa lesar credores, sendo que há a 

impenhorabilidade que não se estende aos lucros e dividendos, eis que podem ser objeto de 

penhora66, conforme o artigo 650 do CPC, desde que não tenha natureza alimentar. 67 

Por último e não menos importante, a cláusula de reversibilidade está regulada pelo 

artigo 547 do código civil68 e deve ser instituída a fim de “garantir que o bem doado ao 

herdeiro retorne ao doador caso o donatário venha a falecer previamente”69.  É um importante 

planejamento estratégico, de modo a garantir que o patrimônio fique no seio familiar, 

impedindo que sejam transferidos para terceiros sem vínculo consanguíneo com a família70. 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de contribuírem e muito com a economia brasileira, gerando emprego, renda e 

tributos, estudos atestam que as sociedades familiares tendem a fechar suas portas após a 

primeira geração, sendo que pouquíssimas conseguem a façanha de chegar a terceira geração. 

Tal fato ocorre, pois no Brasil não existe uma cultura de planejamento sucessório, o que em 

muitos dos casos acarreta em perda patrimonial e dissabores entre os herdeiros. 

Nota-se, que a grande causa do insucesso das atividades familiares decorre de 

desentendimentos dos próprios integrantes da sociedade, o que tende-se agravar com a morte 

do sócio fundador, pois com a abertura do inventário pode-se aflorar sentimentos antigos, 

aonde a razão perde cena, e os herdeiros acabam travando batalhas judiciais acerca de divisão 

de bens, controle administrativo da sociedade dentre outros fatores, o que compromete a 

atividade empresarial e as relações afetivas da família,  que pode acabar nunca mais retornado 

ao status quo ante. 

Nesse sentido a holding é uma excelente alternativa para o planejamento sucessório, 

sendo que todos os bens individualmente considerados do patriarca/matriarca e inclusive a 

empresa, serão transferidos para holding, e, esta por sua vez, será a real proprietária de todos 

                                                
66Silva, Fabio Rossi, Alexandre. Holding Familiar, 2ª edição. São Paulo Trevisan Editora, 2017. PG.119 
67 BRASIL. Lei 13.105/15. Código de Processo Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela 

presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em de 16 de março de 2015. Art. 650. Podem ser 

penhorados, a falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinados a satisfação 

de prestação alimentícia. 
68 BRASIL. Lei 10.406/02. Código Civil. Decretada pelo congresso nacional e sancionado pela presidência da 

república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 547. O doador pode estipular que os 

bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário. Paragrafo único. Não prevalece cláusula de 

reversão em favor de terceiro. 
69 Silva, Fabio Rossi, Alexandre. Holding Familiar, 2ª edição. São Paulo Trevisan Editora, 2017. PG.119 
70 SILVA, Fabio; ROSSI, Alexandre. Holding Familiar. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. PG. 119 
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os bens, e o que se transformaria em herança agora será dividido através de quotas/ações. Dito 

isso, o patriarca/matriarca irá realizar ainda em vida a doação com reserva de usufruto das 

quotas/ações aos respectivos herdeiros, sem que com isso tenha que se afastar do controle 

administrativo da sociedade. Esse mecanismo antecipa a legítima, o que evitará dissabores 

futuros e o próprio inventário gerando uma economia considerável.  É possível gravar nas 

quotas/ações, as chamadas cláusulas restritivas de incomunicabilidade, inalienabilidade, 

impenhorabilidade e reversão, que nada mais é que uma proteção dos herdeiros contra 

terceiros, garantindo o controle da holding nas mãos da família.  

Ainda há de se destacar que a holding pode possuir uma administração mais 

especializada, sendo pela capacitação dos herdeiros ou pela contratação de profissionais da 

administração, afastando questões familiares das sociedades controladas, garantindo que as 

decisões sejam tomadas com maior racionalidade. 

Por fim, fica constatado as vantagens decorrentes da formação de uma holding 

familiar, sendo uma alternativa para o planejamento sucessório, pois mitiga conflitos 

familiares e facilita a transição da próxima geração de modo a evitar diluição do patrimônio 

em decorrência do processo de inventário, além de garantir a unidade familiar. 
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