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RESUMO 

 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma análise de sucessão familiar, sendo, no 

âmbito patrimonial, quanto, societária a nível empresarial ou familiar, no qual, visa entender 

qual a forma mais benéfica de proceder com as decisões deste procedimento, ou seja, por 

inventário ou criação de uma holding familiar. Assim, será evidenciado a sucessão através do 

inventário, em relação à sua origem, importância social, espécies e processamento, bem como, 

no que condiz a holding, em relação ao seu conceito, e definição jurídica. Definindo, um 

comparativo das duas formas, buscando demonstrar que as holdings familiares são mais 

benéficas na forma de sucessão, tendo em vista as vantagens e proteção patrimoniais aos 

sucessores, economia processual e financeira, e melhor planejamento tributário. 

 

Palavras-chave: Direito civil – Direito Tributário – Direito empresarial – Inventário – 

Holding Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMILY SUCCESSION THROUGH HOLDING 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to presente an analysis of family sucession, beingin the equity shpere, how 

much corporate at the corporate or family level, in which it aims to understand the most 

beneficial way to proceed with the decisions of this procedure, or inventory or creation of a 

family holding company. Thus, sucession will be evidenced through inventory, in relation to 

irs origin, social importance, species and processing, as well as, with regard to the holding 

company, in relation to its concept, and legal definition. Defining, a comparison of the two 

forms, seeking to demonstrate that family holdings are more beneficial in the form of 

sucession, in view of the advantages and protection of property to successors, procedural and 

financial economy, and better planning Tax. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ciclo de vida se encerra com a morte, no entanto, ocorrem consequências, no qual, 

não somente emocionais e afetivas, visto que, em razão disso, o direito sucessório se faz 

necessário para resolver essas questões e objetiva atenuar os danos sofridos com a morte, 

possibilitando resolver questões patrimoniais. 

Conquanto, existem famílias que possuem atividades empresariais, portanto, 

necessitam do direito sucessório quando, se depara com mudanças no âmbito empresarial, 

devido, o falecimento do empresário. Se fazendo necessário analisar qual a melhor forma para 

realizar essa sucessão. 

 Logo, o presente estudo em tese dispõe o objetivo de analisar as questões relativas à 

problemática de secessão familiar, seja na condução de determinada empresa familiar, ou 

transferência de patrimônio para herdeiros necessários. A estratégia do estudo de caso foi 

utilizada por permitir o aprofundamento e o detalhamento da dinâmica vivenciada no âmbito 

familiar. 

Desta forma, será abordado o que vem a ser um inventário tradicional, uma holding 

familiar e as formas benéficas de aplicação deste método para a sucessão. 
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2. INVENTÁRIO 

 

Tendo em vista a finalidade de encontrar a melhor forma de suceder em uma empresa 

familiar, será analisado neste capítulo o inventário sob a forma tradicional. Desta forma, serão 

analisadas a origem do inventário, conceito, espécies, e o processamento.  

 

2.1 ORIGEM 

 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 557), a palavra de inventário 

vem do latim inventarium, de inverie, que significando “encontrar”, empregada no sentido de 

enumerar o que foi encontrado, e que pertence ao falecido, para atribuir aos sucessores.  

 
“[...] A palavra “inventário” deriva do latim inventarium, de invenire, que significa 
achar, encontrar, sendo empregada no sentido de relacionar, descrever, enumerar, 
catalogar o que “for encontrado”, pertencente ao morto, para ser atribuído aos seus 
sucessores” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES, 2017, p. 557) 

 

Segundo o autor, ainda temos que o código civil, em seu artigo 1.784 prevê que a 

herança transmite-se aos herdeiros legítimos/necessários e testamentários, os bens 

pertencentes ao falecido, sendo, registrados em seu nome no Registro de Imóveis. 

Gonçalves (2017, p. 557) explica que a abertura da sucessão instaura um condomínio 

sucessório, visto a colocar o espólio em posição litigiosa, em alguns casos. Logo, a relevância 

social do inventário. 

 
“[...] A abertura da sucessão instaura entre os herdeiros um verdadeiro condomínio 
sucessório, um estado de comunhão, relativamente aos bens do acervo hereditário, 
que só cessará com a partilha. A tão só constatação dessa realidade é suficiente a 
revelar a importância capital do processo de inventário, que tende a pôr fim à 
situação de indivisão do espólio, considerada fonte de litígio e de permanente 
tensão” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES, 2017, p. 557) 
 

 
Sobre a ótica, o inventário tem os objetivos de realizar descrever e identificar os bens 

da herança, avaliar os mesmos, pagar os impostos pertinentes, identificar os sucessores e 

quitar as dívidas do falecido. 
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2.2 CONCEITOS MATERIAIS E PROCESSUAIS 

 

O conceito de inventário é evidenciado de diversas maneiras, sendo, sob o prisma do 

direito material e do direito processual. Gagliano e Pamplona Filho (2017, p. 426) explicam 

que do ponto de vista material, inventário é uma descrição detalhada dos bens do autor da 

herança, destinada à partilha ou adjudicação dos bens. Conquanto, ao ponto de vista 

processual, expõem que é uma sequência ordenada de atos destinados a um fim específico. 

 
“[...] O inventário pode ser conceituado como uma descrição detalhada do 
patrimônio do autor da herança, atividade esta destinada à posterior partilha ou 
adjudicação dos bens. Sob o prisma processual, outrossim, o inventário pode ser 
entendido como uma sequência ordenada de atos tendentes a um fim específico.” 
(GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2017, p. 1.558) 

 

Quanto ao direito processual é importante destacar o artigo 610, do Código de 

Processo Civil, visto que, determina, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-

á ao inventário judicial. Quanto a isso, Gonçalves (2017 p. 490) explica que em vista a regra 

atual, possui caráter contencioso. 

 
“[...] O inventário judicial constitui processo de caráter contencioso e deve ser 
instaurado no domicílio do autor da herança (CPC/2015, art. 48). Afastou-se o 
legislador da classificação do diploma processual de 1939, onde a matéria era 
considerada como de jurisdição voluntária. A regra, hoje, é a contenciosidade, em 
razão da possibilidade de haver litígio entre os interessados na herança, tanto na 
primeira fase, de declaração dos bens, quanto nas subsequentes, de habilitação dos 
herdeiros, avaliação dos bens e partilha dos quinhões, exigindo julgamento e não 
simples homologação judicial, malgrado possam as partes transigir e realizar 
partilha amigável, desde que sejam maiores e capazes.” (GAGLIANO E 
PAMPLONA FILHO, 2017, p. 1.558) 

 

Havendo o elemento de contenciosidade, o inventário judicial desembaraça o 

processo e segue as etapas viáveis para resolução litigiosa, caso tenha, bem como, a isonomia 

da partilha dos bens, ou quitação de dívidas.  

 

2.3 ESPÉCIES DE INVENTÁRIO 

 

Conforme exposto, o inventário é regulamentado pelo Código de Processo Civil de 

2015. Desta forma, há dois tipos de inventário: o extrajudicial e o judicial, este último se 

subdivide em tradicional e solene, arrolamento sumário e arrolamento comum. 
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O inventário extrajudicial é aquele feito por escritura pública, quando feito por 

capazes e concordes, conforme prevê o §1, do artigo 610, do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, o inventário judicial tradicional ocorre quando houver testamento ou interessado 

incapaz, conforme o caput do artigo referenciado. 

Sobre o inventário judicial por arrolamento sumário ou por arrolamento comum, 

Gonçalves (2017, p. 567) explica que o primeiro abrange bens de qualquer valor, quando os 

interessados forem capazes e concordes é homologada de plano pelo juiz me diante a prova da 

quitação dos tributos aplicável também ao pedido de adjudicação quando houver herdeiro 

único. Já o comum, é quando os bens do espólio sejam de valor igual ou inferior a mil salários 

mínimos. 

 
“[...] O inventário pelo rito de arrolamento sumário, abrangendo bens de qualquer 
valor, para a hipótese de todos os interessados serem capazes e concordarem com a 
partilha, que será homologada de plano pelo juiz mediante a prova de quitação dos 
tributos, na forma do art. 659, aplicável também ao pedido de adjudicação quando 
houver herdeiro único; c) o inventário pelo rito de arrolamento comum, previsto no 
art. 664, para quando os bens do espólio sejam de valor igual ou inferior a 1.000 
salários mínimos.” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES, 2017, p. 567) 

 
 

Todavia, deve ser analisado qual o tipo de inventário será utilizado, visando a 

necessidade e enquadramento sobre a ótica dos valores dos bens e capacidade civil dos 

herdeiros necessários. 

 

2.4 INVENTÁRIO JUDICIAL 

 

2.4.1 Foro Competente 

 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 48, determina que o foro competente seja o 

domicílio do autor da herança, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. O § único do 

referido artigo, prevê que não havendo domicílio certo, é competente o foro da situação dos 

imóveis; ou qualquer dos imóveis, se houver mais de um; ou ainda, no espólio, se não houver 

bens imóveis. 

No caso de haver incompetência quanto ao foro, à competência será meramente 

relativa. Gonçalves (2017, p. 505) explica que é prorrogável e insuscetível de ser reconhecida 

ex officio, e que os tribunais entendem que não é absoluta essa incompetência. 
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“[...] O inventário é aberto no foro do último domicílio do finado, ainda que todos os 
interessados residam em localidades diversas (CC, arts. 1.785 e 1.796; CPC/2015, 
art. 48). Tem-se entendido, todavia, que a incompetência de foro diverso, in casu, é 
meramente relativa e, pois, prorrogável e insuscetível de ser conhecida ex oficio.” 
(CARLOS ROBERTO GONÇALVES, 2017, p. 575) 
 

O foro em regra geral é no último domicílio, no entanto, ocorrendo relatividade, pode 

ser em qual das localidades de onde estão os bens do falecido, facilitando assim a abertura do 

processo. 
 

2.4.2 Abertura e Legitimados 

 

O artigo 615, do Código de processo civil determina que incumbe a quem estiver na 

posse e na administração do espólio. O prazo, conforme o artigo 611, deve ser instaurado 

dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses 

subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte. 

Conforme o parágrafo único do artigo 615, do Código de Processo Civil, o 

requerimento deve ser feito com a certidão de óbito do autor da herança. Quanto à 

legitimidade, que é o concorrente, o artigo prevê que são as seguintes pessoas, in verbis: 

 

I - o cônjuge ou companheiro supérstite; 

II - o herdeiro; 

III - o legatário; 

IV - o testamenteiro; 

V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; 

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; 

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; 

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse; 

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou 

do cônjuge ou companheiro supérstite. 

 

2.4.3 Inventariante 

 

Para que o processo de inventário e partilha seja solene e passe pelas fases 

pertinentes, se faz necessário que exista um inventariante, representando o espólio de forma 

ativa e passiva, efetuando as seguintes funções, administrar o espólio; prestar as primeiras e as 
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últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; exibir em 

cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; juntar 

aos autos certidão do testamento, se houver; trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro 

ausente, renunciante ou excluído; prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre 

que o magistrado determinar; e requerer a declaração de insolvência, caso seja pertinente, 

conforme o artigo 618, CPC. 

O código de processo civil determina ainda, em seu artigo 619, que o inventariante, 

ouvidos os interessados e com autorização do juiz, poderá alienar bens de qualquer espécie, 

transigir em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio e fazer as despesas necessárias para 

conservação e melhoramento dos bens do espólio. 

Temos também a figura do inventariante nomeado, entretanto, destaca-se que o juiz 

deve observar a ordem prevista no artigo 617, conforme abaixo: 

 

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro 

ao tempo da morte deste; 

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver 

cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; 

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do 

espólio; 

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; 

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a 

herança estiver distribuída em legados; 

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; 

VII - o inventariante judicial, se houver; 

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante  judicial. 

 

O inventariante deve ser intimado e deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

desempenhar a função, evidenciado no artigo 617, § único,CPC. 

 

2.4.4 Encerramento 

 

Partindo da data que prestou compromisso, o inventariante terá vinte dias para 

realizar as primeiras declarações, lavrando o termo circunstanciado, assinado pelo magistrado 

e pelo inventariante, tendo em vista o artigo 620, CPC. 
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Após as primeiras declarações serem reduzidas a termo, os interessados são citados, 

assim, concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, artigo 626 e 627, CPC. 

Não havendo impugnação ou se essa for decidia, findo o prazo, o juiz nomeia perito para 

avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliadora, as partes terão 15 (quinze) 

dias para se manifestarem depois de entregue o laudo, artigo 630 e 635, CPC. 

Aceito o laudo, o inventariante terá a oportunidade de realizar as últimas declarações, 

possibilitando a este, emendar, aditar ou complementar as primeiras declarações. Após, 

proceder-se-á o cálculo do imposto causa mortis (ITCD), no qual, deverá ocorrer prova de sua 

quitação, encerrando-se o inventário e passando a fase de partilha. 

 

3. HOLDING 

 

Dentro das complexidades, morosidades e onerosidade de custos com o inventário e 

com a finalidade de escolher a melhor sucessão patrimonial, analisaremos o conceito, 

classificação e natureza jurídicas das holdings. No Brasil, pode-se dizer que seu ingresso e 

viabilidade no ordenamento jurídico pátrio se deram em 1976, com a edição da Lei. 6.404/76, 

a Lei das S/A, que em seu artigo 2°, § 3º preceitua: 

 
“Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não 
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. 
 
§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos 
do comércio. 
§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo. 
§ 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.” 
 

 

Deste modo, esta companhia consiste em uma sociedade cuja atividade reside na 

participação no capital de outras sociedades empresárias, de forma tal que exerça o controle 

acionário delas e, consequentemente, proceda à administração dos bens dessas sociedades. 

 

3.1 CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA 

 

Para a constituição de uma HOLDING, se faz necessário uma análise casuística de 

diversos fatures, visando o atendimento existentes de cada caso concreto, tais como: 
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 Qual a composição do patrimônio familiar, pois ele que será utilizado para integralizar 

o capital social da empresa; 

 Quais os anseios familiares/grupo; 

 Quais as suas características; 

 Quais as habilidades e/ou necessidades de cada herdeiro. 

 

Esta análise inicial permite, de maneira racional, selecionar o tipo societário mais 

adequado para a constituição desta sociedade, quais as regras aplicáveis e quais se 

submeterão os herdeiros, que passaram a serem sócios acionistas ou quotistas. Mais 

importante ainda, através deste estudo inicial é possível verificar se é vantajoso ou não 

constituir uma holding. 

Assim, por se tratar de um conceito para se moldar as características do patrimônio e 

das atividades do grupo familiar, as holdings podem ser classificadas como: 

 

 Holding Pura:  Quando o objetivo for unicamente deter quotas ou ações de outra ou 

de outras sociedades. Na holding pura não serão praticados atos operacionais, sendo 

que as receitas serão exclusivamente oriundas dos lucros e juros do próprio capital. 

Ocorrendo ainda subclassificação doutrinária da holding pura em: 

 

- Controle: Quando detém quotas/ações em quantidade suficiente para controlar 

exercer controle societário. 

- Participação: Constituída apenas para ser titular de quotas/ações de outra sociedade 

sem, contudo, exercer controle. 

 

 Holding de Administração: Tem a função de centralizar a administração das 

sociedades subordinadas, de modo que dela será emanada as diretrizes para 

administrar os negócios das subordinadas. 

 

 Holding Mista: Conjuga características da holding pura e da holding de 

administração, de modo que não somente é titular de participações societárias, como 

também exerce atividade de cunho empresarial/produtivo. 

 Holding Patrimonial: Tem a exclusiva finalidade de ser detentora de um patrimônio. 



13 
 

 

 Holding Imobiliária: Também tem a exclusiva finalidade de ser titular de um 

patrimônio que, no entanto, deve ser composto exclusivamente de bens imóveis. 

 

Analisando as classificações, inferimos que a Holding familiar não se trata de uma 

classificação, mas sim de uma contextualização, considerando os fatos de ser criada em uma 

necessidade familiar e de poder ser enquadrada em qualquer uma das classificações citadas, a 

depender da sua finalidade. 

Gladson Mamede e Eduarda Mamede (2018, p. 104) explicam que Holding Familiar 

é a criação de um núcleo patrimonial, atuando como titular de bens e direitos, buscando as 

vantagens lícitas e organizacional de administração sucessória, o que pode incluir bens 

imóveis, bens móveis, participações societárias, propriedade industrial (patente, marca etc.), e 

investimentos financeiros. 

 
“[...] Com a constituição da holding familiar, cria-se um núcleo patrimonial e 
organizacional, um centro de poder personalizado (uma pessoa jurídica) que, 
mantendo uma coerência própria, poderá buscar vantagens econômicas lícitas em 
âmbitos diversos, conforme se apresentem as oportunidades, no mesmo setor ou em 
outro, na mesma região ou em outra, mantendo a condição de controlador ou 
aceitando a mera participação. Serve, até mesmo, para a concretização de uma 
engenharia de riscos, criando uma instância distanciada entre algumas operações e o 
patrimônio investidor.” (GLADSON MAMEDE E EDUARDA MAMEDE, 2018, p. 
104) 

 

As Holdings podem ser classificadas como pura, de controle, de participação, de 

administração, mista patrimonial ou imobiliária, dependendo do objetivo a que foi 

constituído. 

Uma Holding pura é constituída com o objetivo exclusivo de ser titular de quotas ou 

ações de outra ou outras sociedades. A de controle: é constituída para deter o controle 

societário de outra ou de outras sociedades. A de participação é constituída para deter 

participações societárias, sem ter o objetivo de controlar outras sociedades, conforme os 

ensinamentos de Gladson Mamede e Eduarda Mamede. (2018, p. 30). 

Uma Holding de administração é constituída para centralizar a administração de 

outras sociedades, definindo planos, orientações, metas, entre outros. A mista tem como 

objeto social a realização de determinada atividade produtiva, mas que detém participação 

societária relevante em outra ou outras sociedades, de acordo com Gladson Mamede e 

Eduarda Mamede. (2018, p. 30). 
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A Holding patrimonial serve para ser a proprietária de determinado patrimônio. A 

imobiliária é constituída com o objetivo de ser proprietária de imóveis, inclusive para fins de 

locação, de acordo com Gladson Mamede e Eduarda Mamede. (2018, p. 30). 

 
“[...] Holding pura: sociedade constituída com o objetivo exclusivo de ser titular de 
quotas ou ações de outra ou outras sociedades. É também chamada de sociedade de 
participação. Holding de controle: sociedade de participação constituída para deter o 
controle societário de outra ou de outras sociedades. Holding de participação: 
sociedade de participação constituída para deter participações societárias, sem ter o 
objetivo de controlar outras sociedades. Holding de administração: sociedade de 
participação constituída para centralizar a administração de outras sociedades, 
definindo planos, orientações, metas etc. Holding mista: sociedade cujo objeto social 
é a realização de determinada atividade produtiva, mas que detém participação 
societária relevante em outra ou outras sociedades. 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.” (GLADSON MAMEDE E EDUARDA MAMEDE, 2018, p. 30) 

 

A natureza jurídica de uma Holding, conforme Gladson Mamede e Eduarda Mamede 

(2018, p. 32 e 33) não sofre limitação, podendo ser empresária ou de natureza simples. É 

possível que seja registrada em uma junta comercial, ou no cartório de registro de pessoas 

jurídicas e, tão logo, esta natureza jurídica é conferida de forma estratégica, dependendo da 

particularidade do caso concreto. 

 
“[...] Por força do artigo 982 do Código Civil brasileiro, as sociedades dividem-se 
em dois tipos: sociedades simples e sociedades empresárias. Essa divisão resulta da 
adoção, entre nós, da teoria da empresa. Assim, parte-se do pressuposto de que há 
um tipo específico de atividade negocial que caracteriza empresa: a atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O 
elemento central seria a organização dos meios sob a forma de empresa, em 
oposição às atividades negociais que se desenvolvem de forma simples. É uma 
classificação que dá margem a muitas dúvidas e discussões, havendo uma ampla 
zona cinza, na qual proliferam as dúvidas sobre certas atividades negociais: seriam 
simples ou empresárias? Pior: se alguém se pretende empresário, registrando-se na 
Junta Comercial, não é possível declarar judicialmente o contrário, forçando--o a dar 
baixa em seu registro. Assim, a maioria das biroscas existentes no país, como bares, 
armarinhos, mercearias etc., tocados por uma única pessoa, tem por titular uma 
pessoa natural (empresário) ou pessoa jurídica (sociedade) registrada na Junta 
Comercial.” (GLADSON MAMEDE E EDUARDA MAMEDE, 2018, p. 32 e 33) 

 

A escolha de natureza empresária ou simples se dá pela decisão do grupo familiar e 

da situação que se encontra os bens patrimoniais ou a gestão empresarial. 
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3.2 HOLDING FAMILIAR 

 

Uma Holding familiar não é um tipo específico de Holding, mas sim uma 

contextualização específica, pois pode ser pura ou mista, de administração, organização, ou 

patrimonial. Sua característica é o que enquadra no âmbito familiar, bem como, tem como 

base um planejamento desenvolvido considerando os aspectos específicos da família. Uma 

holding familiar só não pode constituir uma sociedade cooperativa, pois não se 

compatibilizam, ainda segundo os autores Gladson Mamede e Eduarda Mamede (2018, p. 36). 

 
“[...] Visto isto, será proveitoso examinar as características essenciais de cada tipo 
societário. Essa análise terá como objetivo direto listar tais características. No 
entanto, o desenvolvimento do tema será feito já considerando o aproveitamento 
desses tipos societários ao objeto do presente estudo. Esse aproveitamento será 
melhor trabalhado na sequência, quando o desenvolvimento do texto permitir 
abordar, com mais profundidade, as vantagens e as desvantagens de cada tipo 
societário para atender ao objetivo de constituição de uma holding familiar. Não 
abordaremos a sociedade cooperativa, certo que essa não se presta para o objeto de 
nossos estudos: não pode ser usada como holding familiar, nem pode ser sociedade 
controlada.” (GLADSON MAMEDE E EDUARDA MAMEDE, 2018, p. 36) 

 

Sobre esta ótica, os referidos autores preferem uma definição subjetiva, no qual, 

determina que seja familiar toda empresa, pois esse enfoque permite que as empresas tendam 

a continuar com a família. Contudo, entendem que o conceito de família é muito amplo e que 

pode ser explicado por questões sociológicas, e a definição objetiva não atende a 

complexidade do tema, conforme Gladson Mamede e Eduarda Mamede (2018, p. 196). 

 
“[...] Basta recordar que o próprio conceito de família é muito amplo e, assim, 
desafia não só uma teorização, como a própria prática da advocacia empresarial. A 
situação mais simples é representada pelas células familiares mais elementares, ou 
seja, quando a relação entre a família e a empresa ainda está na primeira geração. O 
fundador é o pai, a mãe ou o casal. A sucessão se faz habitualmente para os filhos.” 
(GLADSON MAMEDE E EDUARDA MAMEDE, 2018, p. 218) 

 
Contudo, tende-se que a forma subjetiva seja aquela determinada no âmbito social e 

parental, escolhendo o melhor direcionamento para integralização do capital social e as 

pessoas naturais que farão parte da composição. 

 

3.3 SUCESSÃO EM HOLDING 

 

Mamede e Mamede (2018, p. 100) explicam que diferente do inventário, a sucessão 

em uma holding familiar é decidida em vida pelo empresário, modelo esse, é testado e pode 
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consolidar-se. Dessa forma, o patrimônio não pertencerá mais à pessoa física, mas a pessoa 

jurídica.  

 
“[...] Alguns instrumentos jurídicos podem ser utilizados para tanto. O primeiro 
deles, obviamente, é a constituição da sociedade holding, constituição essa que se 
fará nos moldes que serão estudados nos próximos capítulos. Assim, o patrimônio da 
família, ou a parte eleita pelo interessado, já não mais pertencerá à pessoa natural, 
mas à pessoa física. A sucessão hereditária, assim, se fará não nos bens ou na 
empresa ou na participação societária nas sociedades operacionais, mas na 
participação societária na holding..” (GLADSON MAMEDE E EDUARDA 
MAMEDE, 2018, p. 118) 

 

Nesta consolidação sucessória, os bens não se fazem na empresa ou na participação 

na sociedade, mas sim por uma participação societária da holding. 

 

4. METODOLOGIA E APLICAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 MODELO DE SUCESSÃO 

   

A criação de uma estrutura menos complexa e mais atrativa para organização 

societária e patrimonial é a criação de uma holding familiar, no qual, delimita as questões de 

sucessão em termos patrimoniais como um todo, possibilitando mecanismos para redução de 

conflitos do grupo familiar, organização patrimonial, redução de custos, tributos e 

morosidades processuais, sendo, vinculadas com inventários. No entanto, importante frisar 

que é necessário, que uma análise prévia do patrimônio e características do grupo, verificando 

se a constituição é a ferramenta mais adequada para se promover a proteção e manutenção do 

patrimônio familiar. 

Ressalva, que a proteção patrimonial através da criação de uma holding, de modo 

algum se confunde com a falaciosa “blindagem patrimonial”, meio pelo qual se busca cindir e 

revestir o patrimônio, de forma fraudulenta, contra eventuais dividas ou execuções, 

modalidade não admitida no ordenamento pátrio, podendo, inclusive, acarretar sanções. 

Assim, se configurada uma hipótese fraudulenta de constituição da holding, o ordenamento 

dispõe do procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, a permitir que se atinja 

o patrimônio dos sócios. Segue uma jurisprudência referente a casos de desconsideração de 

administração e aplicação de fraude: 
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“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade 
administrativa. Itapetininga. Hospital 
Regional. Gestão terceirizada. Oscip. 
Fraude. Holding familiar. Patrimônio. 
Origem. Desvio de dinheiro público. Fortes 
indícios. Indisponibilidade de bens. 
Possibilidade: Cabível a indisponibilidade de 
bens quando presentes fortes indícios de que 
o patrimônio da sociedade, constituída 
como holding familiar, proveio do desvio de 
dinheiro público" (TJSP, Agravo de 
instrumento n. 2110897-08.2016.8.26.0000, 
Acórdão n. 9581506, Itapetininga, 10ª 
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Teresa 
Ramos Marques, julgado em 
04/07/2016, DJESP 01/08/2016).” 

 

O que a holding permite, é que seja formado um ambiente separado, com regras pré-

estabelecidas, as quais os sócios se submetem, evitando assim discussões, fazendo que as 

decisões familiares e empresarias sejam tomadas em ambientes distintos, com regras distintas. 

Ante ao exposto, a complexa estratégia delimita possíveis ingerência de pessoas do 

seio familiar em relação a administração de negócios e proteção patrimonial. Visto que, 

refere-se à minimização dos riscos aos quais as operacionais estão mais sujeitas, pois há 

separação entre patrimônio da holding, patrimônio particular dos sócios e patrimônio da 

operacional, criando-se assim esferas patrimoniais diversas, acarretando maior segurança e 

estabilidade patrimonial 

Em consonância com essa separação e organização patrimonial, verificamos também 

outra característica que é o desmembramento do que é ativo patrimonial, o que é ativo e 

passivo operacional e/ou pessoal de cada sócio, possuindo maior segurança ao patrimônio. 

Ainda, a holding, no âmbito administrativo, permite que se crie uma sociedade com grande 

capacidade econômica com a conjugação dos poderes de cada herdeiro que, se considerados 

individualmente, seriam minoritários e, desse modo, se tornam mais fortes, alinhando seus 

propósitos e garantindo maior estabilidade e poder econômico-financeiro. 

Assim, a holding proporciona que a família mantenha o controle sobre a empresa ou 

patrimônio, mas ao mesmo tempo possibilita que estes herdeiros, caso não tenham aptidão 

suficiente para gerir os negócios, que a condução destes se dê por profissionais, de modo a 

garantir que não seja realizada administração que coloque em risco o patrimônio, protegendo 

os sócios herdeiros e assegurando sua subsistência. Outro grande benefício trazido pela 

holding, senão o mais importante, sob a ótica sucessória, de âmbito jurídico, é que ela evita a 
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formação de condomínio entre os herdeiros, o que afasta diversas regras menos vantajosas por 

ele trazidas, como por exemplo, a exigência de unanimidade dos condôminos para deliberar 

quanto a decisões acerca do patrimônio, viabilizando que as decisões sejam tomadas de 

maneira mais ágil e adequada. 

Neste sentido, realizada a holding, no momento da morte dos patriarcas da família, 

operando o fenômeno da SAISINE, art. 1.784, CC, não haverá discussão quanto à divisão 

patrimonial, pois estes herdeiros não irão receber e repartir bens propriamente ditos, mas sim, 

quotas ou ações de uma sociedade que detém todo este patrimônio, conforme previsão 

realizada em seu contrato social ou estatuto, o que torna o processo mais célere, mitigando 

potencialmente eventuais litígios. Desse modo, tendo em vista que o planejamento já fora 

realizado, se evita que sejam praticados pelos herdeiros, no decorrer do inventário, eventuais 

atos que configurem hipóteses de incidência tributária, mitigando, assim, eventuais cargas 

tributárias mais onerosas e desnecessárias. 

 

4.2 SUCESSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Durante o processo sucessório, em alguns casos, o mesmo é marcado por conflitos e 

por disputas, capazes de desestruturar todo o patrimônio ou gestão de uma organização. Deste 

modo a linha sucessória passa a se concentrar em apenas uma linha organizacional, ou seja, o 

plano de sucessão. 

O plano de sucessão deverá contemplar questões essenciais para nortear todo o 

processo, assim como um plano de aposentadoria, visando à criação de conselho de família, 

formalização de diretrizes para orientar profissionais e membros familiares, constituir um 

fundo de investimentos, se viável, para família, formatação de códigos de conduta e de regras. 

O planejamento sucessório pode ser analisado, tanto sobre o prisma da família, como sob a 

perspectiva de sua influência em relação à administração patrimonial. 

Para a família empresária, a elaboração do plano de sucessão representa a criação de 

mecanismos para o controle da empresa continue em suas mãos, uma vez que o plano define 

diretrizes importantes para nortear o processo e caminhos futuros, além, de estabelecer 

procedimentos claros para mudanças e sucessões de cargos, quando, for o caso, sendo que, 

estrutura as tomadas de decisões ainda no seio familiar, não após o fato morte, ocorrendo a 

probabilidade de divergências e atitudes opostas do espólio, conforme, jurisprudência abaixo: 
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“AÇÃO DE INVENTÁRIO - PARTILHA - 
HOMOLOGAÇÃO - PLANO DE PARTILHA - 
INCONFORMISMO DE HERDEIRO - 
ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 
IRREGULARIDADE FISCAL - EMPECILHO 
- ART. 1.026 - CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE - 
SENTENÇA CASSADA 
- Merece ser cassada a sentença que 
homologa plano de partilha apresentado pelo 
inventariante a despeito da manifesta 
discordância de herdeiro, da cota ministerial 
em oposição à homologação e, ainda, sem 
observar o disposto no art. 1.026 do Código 
de Processo Civil, que dispõe sobre a 
regularidade fiscal para a decretação da 
partilha. Recurso provido.” 

 

Diante do exposto, evidencia a viabilidade de utilização da forma de estruturação de 

sucessão imposta neste tópico. 

 

4.3 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Dentre a constituição de uma holding, ensejam questionamentos sobre a incidência 

ou não do ITBI (Imposto de Tramitação de Bens Imóveis), sendo este, de competência 

municipal, que tem como fato gerador a transmissão, inter vivos, a qualquer título, de 

propriedade ou domínio útil de bens imóveis, conforme, determinado no art. 156, inciso II, 

C.F/88, visto que, o ITBI, não incide na integralização de capital, exceto na atividade de 

compra e venda de desses bens ou direitos, bem como, locação de bens imóveis ou 

arrendamento. Assim, o referido imposto não será devido na criação da holding familiar, 

possuindo, o  benefício tributário para o operação. 

Uma holding, também possui o impedimento de optar pelo regime tributário do 

SIMPLES NACIONAL, art. 17, inciso XV, LEI COMPLEMENTAR 123/2009, desta 

forma, a operação mais indicada é de se enquadrar no LUCRO PRESUMIDO, utilizando a 

sistemática abaixo, conforme a dedicação das atividades de aluguel. 

 

Pressupõe-se que o lucro, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, corresponde a 32% da 

receita bruta, fixado no art. 15, inciso II, alínea “c”, LEI 9.249/1995: 
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 IRPJ – 15% sobre o lucro, acrescido do adicional de 10% sobre os valores que 

ultrapassarem R$ 20.000,00 mensais, art. 3, §1º, LEI 9.249/1995. 

 

 CSLL – 9% sobre o lucro, art. 3, inciso II, LEI 7.689/1988. 

 

Juntamente, a receita bruta auferida pelo CNPJ constituído sujeita à incidência das 

contribuições ao PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social), destacados nos percentuais abaixo: 

 

 PIS - 0,65% da receita bruta, art. 8, LEI 9.715/98. (art. 8º da Lei nº 9.715/98). 

 

 COFINS – 3% da receita bruta art. 8, LEI 9.718/98. 

 

Resumindo, o percentual dos tributos descriminados, sendo, o IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS, devidos pela holding, na sistemática do lucro presumido, varia de 11% a 14% da 

receita bruta auferida pela empresa. Por outro lado, para as pessoas físicas a alíquota do 

IRPF pode chegar a 27,5%. 

Importante ressaltar, que a fixação do art. 10, LEI 9.249/1995, dispõe que os lucros e 

dividendos pagos aos sócios não estarão sujeitos à nova tributação pelo imposto de renda na 

pessoa física, não constituindo rendimentos não tributáveis. 

Em se tratando de um planejamento sucessório, é possível que a totalidade das 

quotas da holding sejam doadas aos herdeiros em adiantamento de legítima. O patriarca, 

embora não seja sócio, poderá ser constituído como administrador da sociedade, detendo o 

controle integral do seu patrimônio. Bem com, as quotas doadas podem ser gravadas com 

usufruto em favor do patriarca, estabelecendo-se, ainda, cláusulas de inalienabilidade, 

incomunicabilidade, impenhorabilidade, bem como a reversão das participações ao doador 

em caso de falecimento do donatário. 

Na doação das quotas aos herdeiros e na determinação do usufruto, haverá a 

incidência do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), isto é, do 

imposto de competência estadual, que tem como fato gerador a transmissão causa mortis ou 

a doação de quaisquer bens e direitos. Dependendo da legislação estadual, a base de cálculo 

do ITCMD na doação das participações será o valor patrimonial das quotas e, não o preço 

de mercado das participações. Tal peculiaridade pode proporcionar relevante economia 
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tributária para o grupo familiar. Por isso, além de planejar a tributação e reduzir as despesas 

com o futuro inventário, a família tem a possibilidade de economizar no ITCMD, caso opte 

pela sucessão realizada durante a vida dos patriarcas. 

A holding familiar, constituída para fins sucessórios, pode ser um assunto de difícil 

abordagem no seio familiar, envolvendo temas complexos como a antecipação de legítima, 

a exploração de atividade empresarial, a redução da carga tributária, além da própria morte 

dos patriarcas.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Por fim, pode-se verificar a importante atenção para a imposição da estratégia de 

organização patrimonial, societária e sucessória através da aplicação da holding familiar, pois, 

a economia do país é composta em sua grande maioria por empresas familiares e, que o 

patrimônio do patriarca é desfeito com a tradição após seu falecimento, no qual, promove 

quase sempre conflitos e insatisfação entre as pessoas envolvidas. 

Diante do cenário e dos inúmeros desafios atualmente vividos por grupos familiares, o 

planejamento sucessório é um instituto que, de forma alguma, pode ser negligenciado pelos 

patriarcas que desejam garantir a perenidade e o desenvolvimento de seus negócios e bens, 

bem como, garantir que eles sejam suficientes para seus herdeiros, evitando, por conseguinte, 

disputas patrimoniais. Frente a este contexto, a holding, como ferramenta do planejamento 

sucessório, merece grande destaque e atenção, seja na seara familiar, tributária ou 

administrativa, porque, internamente, ela permite a criação de diversos mecanismos que 

protegerão os sócios de si mesmos, ou de fatores externos, bem como de 

sofrerem consequências reflexas advindas de um planejamento sucessório mal sucedido, 

evitando que o futuro do grupo familiar seja prejudicado. 

Contudo, o papel refletido tem abrangência econômica e social, garantindo a 

estabilidade e existência.  

Logo, pode-se concluir que a holding é uma forte alternativa para grupos familiares 

que desejam realizar uma organização estrutural, além de criar ferramentas que permitem a 

transição do controle entre as gerações sem gerar divergências administrativas, mas que, sua 

constituição ou não, está condicionada à minuciosa análise de finalidades, situação econômica 

e reflexos tributários. 
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