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PLANEJAMENTO PATRIMONIAL FAMILIAR: LIMITES E POSSIBILIDADES 

PERANTE O DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

 

Priscilla de Mello Cardoso 

 

 

RESUMO 

 
Este artigo tem por objetivo analisar e compreender os limites e as possibilidades do 
planejamento patrimonial familiar, perante o ordenamento tributário nacional. Analisa-se a 
carga tributária e as possibilidades de planejamento tributário no Brasil, para compreender os 
limites legais da elisão, da evasão e da elusão fiscal. Apresenta-se as ameaças potenciais e os 
meios de proteção ao patrimônio familiar através da redução da carga tributária ou da 
economia fiscal. Aponta-se a execução do planejamento patrimonial familiar por meio da 
holding patrimonial familiar, da doação em vida, dos fundos de investimentos e do plano de 
previdência privada. Nesta pesquisa, utiliza-se os métodos hipotético-dedutivo e sistemático e, 
como métodos auxiliares, o teórico e o bibliográfico, para demonstrar as alternativas 
conferidas pelo planejamento patrimonial tributário familiar. 

 
Palavras-chave: Direito Tributário Brasileiro. Elisão Fiscal. Planejamento Patrimonial. 
 
 

FAMILY PATRIMONIAL PLANNING: LIMITS AND POSSIBILITIES BEFORE 
TAX LAW 

 
ABSTRACT 

 
This article aims to analyze and understand the limits and possibilities of family patrimonial 
planning before the national tax system. In this context, the tax burden and the possibilities of 
tax planning in Brazil are analyzed to understand the legal limits of tax avoidance, tax 
evasion, and tax elusion. Therefore, potential threats are presented along with ways of 
protecting family assets by reducing the tax burden or tax economy. It points to the execution 
of family patrimonial planning through the family holding company, the donation in life, the 
investment funds, and the private pension plan. This research uses the hypothetical-deductive 
and systematic methods and, as auxiliary methods, the theoretical and the bibliographic, to 
demonstrate the alternatives conferred by the family tax patrimonial planning. 

 
Keywords: Brazilian Tax Law. Patrimonial Planning. Tax Avoidance. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar o planejamento patrimonial tributário 

familiar como instrumento de proteção dos bens e dos direitos das famílias no presente e no 

futuro.  

Por tributo, entende-se toda prestação pecuniária compulsória, instituída por lei e 

cobrada pelo Estado, conforme dispõe o Art. 3º, do Código Tributário Nacional, e os Arts. 

145 e seguintes, da Constituição Federal de 1988, que tratam do Sistema Tributário Nacional.  

O Estado não gera riquezas para atender aos objetivos e fins da coletividade, por isso 

obtém os seus recursos por meio dos tributos. Ocorre que os efeitos da carga tributária 

imposta aos contribuintes pelo Estado são altos, crescentes e contínuos, o que motiva as 

pessoas físicas ou jurídicas a protegerem os seus patrimônios.  

Para efetuar a proteção patrimonial, é importante compreender os limites e as 

possibilidades da incidência dos tributos no patrimônio familiar, por meio do planejamento 

patrimonial tributário. O presente estudo utilizou-se da metodologia hipotético-dedutiva e 

sistemática, com apreciação da legislação e da doutrina nacional. 

No primeiro item, discorre-se sobre a tributação e o planejamento tributário no Brasil. 

No segundo item, aborda-se os limites do planejamento fiscal e tributário, sob a perspectiva 

da elisão, da evasão e da elusão fiscal. No terceiro, examina-se o planejamento patrimonial 

familiar, sob o prisma das ameaças potenciais e do planejamento, como meio de redução da 

carga tributária ou da economia fiscal. Por fim, analisa-se as possibilidades para a execução 

do planejamento patrimonial familiar, perante o direito tributário, sob a perspectiva da 

holding patrimonial familiar, da doação em vida, dos fundos de investimentos e do plano de 

previdência privada.  

 

 

2 TRIBUTAÇÃO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO BRASIL 

 

2.1 TRIBUTO 

 

 O Estado Democrático de Direito, no exercício de sua soberania, detém o poder de 

tributar, ou seja, exige dos indivíduos os recursos necessários para cumprir os custeios das 

despesas coletivas e realizar, dentre outros, os seus fins ou objetivos fundamentais, 
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enumerados na Constituição Federal de 1988. A relação tributária é, portanto, uma relação 

jurídica com fundamento na soberania do Estado (MACHADO, 2017, p. 27). 

  A concepção de tributo é extraída dos Arts. 145 a 156, da Constituição Federal de 

1988, e o seu conceito do Art. 3º, do Código Tributário Nacional de 1966, nos seguintes 

termos: “Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

  Esse conceito apresenta cinco elementos: a) o tributo é uma prestação pecuniária, isto 

é, uma prestação em moeda corrente nacional em favor do Estado; b) prestação compulsória, 

porque independente da vontade do indivíduo, é devida por força da lei; c) não é multa, pois 

não constitui sanção de ato ilícito; d) instituída em lei, porque decorre do princípio da 

legalidade; e) atividade administrativa plenamente vinculada, visto que o tributo é exigido 

mediante lançamento, realizado pela autoridade administrativa competente, a qual detém 

atribuições de fiscalização, autuação e cobrança de tributos.  

O tributo é gênero, de acordo com o Art. 3º, do CTN, e se divide nas seguintes 

modalidades enumeradas no Art. 5º, do CTN, e do Art. 145, da Constituição Federal de 1988: 

“impostos, taxas e contribuições de melhoria”. Acrescente-se a essas modalidades as 

“contribuições sociais”, conforme disposto no Art. 217, do CTN, e do Art. 149, da 

Constituição Federal de 1988, subdividas em: contribuições de intervenção no domínio 

econômico, no interesse de categorias profissionais ou econômicas e os referentes as de 

seguridade social.  Ainda, depois de muita polêmica doutrinária, segundo Machado (2017, p. 

65), pode-se incluir, igualmente, os empréstimos compulsórios como mais uma modalidade 

de tributo, conforme o Art. 148, da Constituição Federal, e decisão do STF no RE 146.733-

9/SP (Pleno), que assim decidiu:  

 
EMENTA: (...) De fato, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as taxas 
e as contribuições de melhoria), a que se refere o art. 145, para declarar que são 
competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, os arts. 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias, para 
cuja instituição só a União é competente: o empréstimo compulsório e as 
contribuições sociais, inclusive as de intervenção de domínio econômico e de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas (Trecho do voto do Ministro do 
STF Moreira Alves, no RE nº 146.733-9/SP, julgado pelo Pleno daquele Colegiado 
em 29.06.1992, e publicado no D. J. de 12.04.1995). 

 

Diante da existência dessas cinco modalidades de tributos: impostos, taxas, 

contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimo compulsório no sistema 
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jurídico brasileiro, parte da doutrina tem adotado a denominada Teoria Quintúpla, 

Quinquipartite, Pentapartida ou Pentapartite (CAPARROZ, 2018, p. 93). 

Identifica-se que as funções dos tributos são maiores do que simplesmente arrecadar 

recursos financeiros para o Estado, pois incluem, também, dentre outras funções, por 

exemplo, a de intervir na economia, nas atividades e nos setores da sociedade, conforme o 

sistema tributário nacional. 

 

2.2 FUNÇÃO DA TRIBUTAÇÃO E EFEITOS DA CARGA TRIBUTÁRIA  

 

 Desde a antiguidade, o objeto da tributação consiste na arrecadação de recursos 

financeiros para o Estado, entretanto essa função foi ampliada diante da atuação interventiva 

do Estado na economia, por meio de estímulos ou desestímulos tributários em atividades, 

produtos ou determinados setores econômicos. 

 De acordo com Feital (2019, p. 41), os tributos encontram-se em uma “posição 

fulcral”, por serem “a principal fonte de receitas dos Estados contemporâneos”, uma vez que, 

“os tributos configuram, pois, um instrumento indispensável para a manutenção e a 

estabilidade do próprio sistema jurídico-político desses Estados”. 

 Pode-se afirmar que todos os tributos possuem a função arrecadatória e dividem-se 

em: a) fiscal, que tem por objeto a arrecadação de recursos financeiros para o Estado; b) 

extrafiscal, que tem por objeto intervir no domínio econômico e social, diverso da simples 

arrecadação de recursos financeiros; c) parafiscal, que tem por objetivo arrecadar recursos 

para atividades vinculadas a entidades específicas não próprias do Estado (MACHADO, 

2017, p. 69).  

 É evidente que o Estado necessita do ordenamento jurídico e, em especial, dos 

tributos, para obter recursos financeiros indispensáveis para alcançar os seus objetivos ou fins, 

em prol da coletividade, contudo a elevada carga tributária sobre os indivíduos pode ferir 

princípios fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito. 

 O princípio da vedação ao efeito confiscatório dos tributos, segundo Alexandre (2019, 

p. 177) pode ser denominado de “princípio da razoabilidade ou proporcionalidade da carga 

tributária”.  Nesse sentido, dispõe o autor: 

 
A ideia subjacente é a de que o legislador, ao se utilizar do poder de tributar que a 
Constituição lhe confere, deve fazê-lo de forma razoável e moderada, sem que a 
tributação tenha por efeito impedir o exercício de atividades lícitas pelo contribuinte, 
dificultar o suprimento de suas necessidades vitais básicas ou comprometer seu 
direito a uma existência digna. 
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 Acrescente-se, ainda, o princípio da capacidade contributiva, que procede do princípio 

da solidariedade social, conforme o Art. 145, §1º, da Constituição Federal de 1988, que assim 

dispõe: “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte [...]”, ou seja, os contribuintes devem pagar os tributos 

de acordo com as suas capacidades econômicas. É vedado, ao Estado, o confisco de bens ou 

rendas dos contribuintes, conforme o Art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988, assim 

como instituir tributos que sacrifiquem o mínimo existencial, pois o princípio da dignidade 

humana é um dos fundamentos do Estado brasileiro, de acordo com o Art. 1º, III, da 

Constituição Federal de 1988. 

Os efeitos da carga tributária, sobre os contribuintes, devem ser auferidos com 

prudência, porque a instituição de tributos deve ser apenas necessária e suficiente para atender 

e gerir os interesses públicos e, ainda, pela ausência de finalidade lucrativa por parte do 

Estado. 

 A carga tributária brasileira cresce de forma contínua, de acordo com a Análise por 

Tributos e Bases de Incidência do Ministério da Economia, Receita Federal de 2018, 

publicado em março de 2020: 

   
Em 2018, a Carga Tributária Bruta (CTB) atingiu 33,26% contra 32,33% em 2017, 
indicando variação positiva de 0,93 pontos percentuais [...]. Essa variação 
resultou da combinação dos acréscimos em termos reais de 1,3% do Produto Interno 
Bruto e de 4,2% da arrecadação tributária nos três níveis de governo (Receita 
Federal do Brasil, 2020, p. 1). 

  

Apesar do sucessivo crescimento, não existe a equivalência entre o aumento da carga 

tributária e a contraprestação dos serviços públicos de qualidade no Brasil.  

A respeito do tema, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em 

um estudo da relação da carga tributária versus retorno dos recursos à população em termos 

de qualidade de vida, apurou o cálculo do IRBES (Índice de Retorno de Bem Estar à 

Sociedade) de 2019. Para a comparação, foram utilizados os dados da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sobre os 30 países de mais elevada 

carga tributária (arrecadação de tributos em relação ao Produto Interno Bruto), referente ao 

ano de 2017 e os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), referente ao ano de 2018. 

Concluiu-se, nessa 9ª edição do estudo, que o Brasil obteve o 30º lugar do ranking, 

mantendo-se na pior colocação desde a primeira edição, realizada em 2011, conforme aponta 

a pesquisa: 
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Entre os 30 países com a maior carga tributária, o Brasil CONTINUA SENDO o 
que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem estar da 
sociedade; [...] O Brasil, com arrecadação altíssima e péssimo retorno desses 
valores, figura mais uma vez como último colocado, fica atrás, inclusive, de países 
da América do Sul, como Uruguai (18º) e Argentina (19º). [...] Certamente, se 
existisse uma melhor aplicação das receitas públicas oriundas dos tributos, isso se 
refletiria em um bem-estar social muito mais elevado (Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação, 2019, p. 2-7). 
  

A carga tributária elevada afeta tanto os contribuintes, principalmente os assalariados, 

quanto os setores produtivos da sociedade e, com isso, impacta o desenvolvimento e a 

economia do país. 

 Para sobreviverem, as pessoas físicas e jurídicas devem realizar e implementar o 

planejamento tributário, como meio de gerir os seus negócios e, em especial, resguardar a 

manutenção do seu patrimônio.  

 

2.3 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 O planejamento tributário é o meio utilizado pelas pessoas físicas ou jurídicas para 

organizarem os seus negócios, assegurarem rendimentos e lucratividades, reduzirem os custos 

e, especialmente, superarem os impactos negativos da excessiva carga tributária imposta pelo 

Estado, em conformidade com o ordenamento jurídico. 

Afirma Lopes (2013, p. 2) que na “busca pela redução de custos, as pessoas 

empenham esforços no intuito de arcar com a menor carga fiscal possível, utilizando-se do 

planejamento tributário”. Acrescenta a autora que o planejamento tributário: 

 
Consiste nos testes das várias hipóteses tributárias com cargas fiscais menores e 
compará-las com os riscos a ela inerentes. O que se procura, ao realizar esse 
processo, não é ir de encontro à legislação, incidindo em práticas evasivas, mas 
manter-se na licitude, porém com menores desembolsos possíveis, como ocorre nas 
práticas elisivas. 

 

A característica principal do planejamento tributário é a sua licitude, ou seja, procura-

se estudar a forma de se obter a menor carga tributária ou a menos onerosa, de acordo com a 

legislação ou com o sistema tributário nacional.  

Entende-se por planejamento tributário “o conjunto de condutas, comissivas ou 

omissivas, da pessoa física ou jurídica, realizadas antes ou depois da ocorrência do fato 

gerador, destinadas a reduzir, mitigar, transferir ou postergar legalmente os ônus dos tributos” 

(GUBERT, 1999, p. 8). 



9 
 

O planejamento tributário constitui negócio válido à economia de tributos, tanto da 

pessoa física quanto da pessoa jurídica. Esse procedimento de planejamento pode ser 

realizado por meio da elisão fiscal, isto é, deve acontecer antes da ocorrência do fato gerador 

e reduzir ou zerar o ônus econômico da carga tributária. Para isso, utiliza-se as lacunas e as 

opções legais admitidas pelo ordenamento jurídico.  

Verifica-se que o planejamento tributário pode ser efetuado após a ocorrência do fato 

imponível, em que o contribuinte utiliza da possibilidade de defesa na via administrativa ou 

judicial, para evitar, postergar ou reduzir os ônus fiscais como, por exemplo, pela ação de 

repetição do indébito tributário, pela compensação e pela ação declaratória de inexigibilidade 

de débitos fiscais (GUBERT, 1999, p. 8). 

O planejamento tributário, nas palavras de Tôrres (2003, p. 175): 

 
[...] é técnica que consiste em antecipar efeitos e consequências jurídico-tributárias, 
para um agir conforme o ordenamento, visando ao êxito de ordenar operações 
legítimas com o menor impacto fiscal. Por esse motivo, seu conteúdo deverá 
considerar todas as repercussões do sistema, não somente a norma tributária estrita, 
aquela que define a obrigação tributária principal, mas também todas aquelas que 
estabelecem deveres instrumentais ou formais e até mesmo as que tipificam sanções 
penais. 

  

O planejamento tributário trata-se, portanto, de um estudo prévio dos custos e 

benefícios tributários dos atos ou negócios jurídicos, com o objetivo de se obter o menor ou o 

menos oneroso impacto fiscal, de maneira lícita, em conformidade com o ordenamento 

jurídico. 

  

 

3 LIMITES DO PLANEJAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO 

 

Existem limites legais de ordem fiscal e tributária para a elaboração do planejamento 

tributário, como a elisão, a elusão, a evasão, a fraude, a simulação e a dissimulação. Analisa-

se essas concepções adotadas pela doutrina tributária, com o propósito de distingui-las e 

utilizá-las, de acordo com o ordenamento jurídico.  

 

3.1 ELISÃO FISCAL 
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A elisão fiscal é o planejamento tributário utilizado pelas pessoas físicas ou jurídicas 

para evitar ou reduzir o ônus econômico dos tributos, em conformidade com as normas 

jurídicas. 

Eduardo Sabbag (2017, p. 917) assegura a legalidade da prática elisiva ao dispor que: 

 
A elisão fiscal corresponde à prática de atos lícitos, anteriores à incidência 
tributária, de modo a se obter legítima economia de tributos. Pela elisão fiscal, 
impede-se a ocorrência do fato gerador, ou por exclusão do contribuinte do âmbito 
de abrangência da norma, ou, simplesmente, pela redução do montante tributário a 
pagar. Refere-se à intitulada economia do imposto ou ao planejamento tributário, 
como condutas lícitas que se processam, em geral, antes da ocorrência do fato 
gerador. 

 

Acompanha o doutrinador Ricardo Alexandre (2019, p. 350): 

 
A elisão fiscal é a conduta consistente na prática de ato ou celebração de negócio 
legalmente enquadrado em hipótese visada pelo sujeito passivo, importando isenção, 
não incidência ou incidência menos onerosa do tributo. A elisão é verificada, no 
mais das vezes, em momento anterior àquele em que normalmente se verificaria o 
fato gerador.  

  

Afirma-se que, no entanto, a elisão fiscal pode existir em desconformidade com o 

desejo do legislador, nesses termos: 

 
Um outro conceito relacionado à perda de arrecadação é o da elisão fiscal (ou 
economia de imposto), pela qual os indivíduos reduzem seu próprio imposto de uma 
maneira que não era desejada pelos legisladores, mas que não foi expressamente 
prevista e proibida pela lei. A elisão é realizada tipicamente por meio de transações 
estruturadas de forma a minimizar a responsabilidade tributária (SIQUEIRA; 
RAMOS, 2005, p. 4). 

  

É importante destacar que, por meio da Lei Complementar nº 104/2001, foi estatuída a 

norma geral antielisão no parágrafo único, do Art. 116, do CTN, contudo ainda não foi 

regulamentada, conforme assevera Furlan (2011): 

 
No governo Fernando Henrique Cardoso foi aprovada a criação de uma cláusula 
antielisiva, inserida no art. 116 do Código Tributário, a qual remetia à lei ordinária 
sua regulamentação. Foi expedida medida provisória, regulamentando a cláusula, 
mas que não foi convertida em lei. No governo Lula, a cláusula continuou sem 
regulamentação, prejudicando sua aplicação pelas autoridades fiscais. 

  

Tem-se, portanto, que a prática da elisão fiscal e o planejamento tributário, de forma 

lícita, ocorre, de modo geral, antes do fato gerador da obrigação tributária. 
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3.2 EVASÃO FISCAL 

 

A evasão fiscal, por outro lado, é caracterizada pelo emprego de meios ilícitos ou 

fraudulentos, ações simuladas ou dissimuladas, adotadas pelo contribuinte para evadir-se da 

tributação. Quanto ao seu conceito, constatam-se pronunciadas divergências doutrinárias 

acerca do tema. Na perspectiva de Dória (1977, p. 21), o conceito de evasão fiscal lato sensu é 

“toda e qualquer ação ou omissão tendente a elidir, reduzir ou retardar o cumprimento da 

obrigação tributária”. Conforme esse entendimento, evasão é toda e qualquer forma, lícita ou 

ilícita, de fuga ao tributo. Em contrapartida, Alexandre (2019, p. 351) assevera que a evasão 

se dá pela utilização de meios ilícitos: 

 
A evasão fiscal é uma conduta ilícita em que o contribuinte, normalmente após a 
ocorrência do fato gerador, pratica atos que visam a evitar o conhecimento do 
nascimento da obrigação tributária pela autoridade fiscal. Aqui o fato gerador 
ocorre, mas o contribuinte esconde do fisco, na ânsia de fugir à tributação. 

 

Eduardo Sabbag (2017, p. 926) correlaciona a evasão com o abuso de forma jurídica, 

pela dissimulação: 

 
O “abuso de forma jurídica” liga-se ao conceito de evasão fiscal – mecanismo ilícito 
por meio do qual se esconde o fato gerador ou lhe confere uma aparência de fato não 
tributado ou tributado de forma mais amena. Dá-se quando o contribuinte se vale de 
forma jurídica atípica para ocultar a exata essência econômica do ato que pratica. 
Assim, a evasão presume a ocorrência do fato gerador, que se apresenta 
“camuflado”. Em geral, tal ilicitude se processa após a ocorrência do fato imponível. 

 

A conceituação terminológica de “evasão fiscal” é amplamente controvertida, não 

havendo um consenso doutrinário, entretanto, como enuncia Gubert (1999, p. 6): 

 
A doutrina tem colocado, como pressuposto da existência da evasão, a vontade 
ardilosa do sujeito passivo de retardar, reduzir ou eliminar o pagamento do tributo. 
Assim, não basta a mera conduta omissiva do contribuinte, sendo necessário ato 
comissivo demonstrando vontade de fraudar o fisco.  

 

Apesar da divergência doutrinária apresentada, entende-se por evasão fiscal a vontade 

insidiosa utilizada pelo contribuinte para não pagar tributos. Essa prática ilícita ocorre em 

diversos momentos, antes ou depois da incidência da norma tributária como é o caso, por 

exemplo, da sonegação fiscal. 

 

3.2.1 Sonegação 
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 A excessiva carga tributária induz o contribuinte a optar pela elisão fiscal, ou pela 

prática do ato ilícito, isto é, pela evasão fiscal na modalidade de sonegação fiscal. 

 A sonegação acarreta uma deficiência de arrecadação pelo Estado e é tipificada como 

crime contra a ordem tributária, prevista na Lei nº 8.137/90, a qual enumera as condutas que 

tenham por fim suprimir ou reduzir o recolhimento dos tributos de modo ilícito. Destaca-se 

que a Lei nº 4.729/65, que estabeleceu o crime de sonegação fiscal, foi revogada pela Lei nº 

8.137/90, por definir os mesmos fatos elencados, embora não tenha utilizado o nome de 

“sonegação fiscal”.  

 Segundo Siqueira e Ramos (2005, p. 560), o modo básico do contribuinte sonegar 

envolve o descumprimento da lei tributária relacionada à declaração da verdadeira base 

tributária, onde “a maioria dos sonegadores ou não declara toda a sua obrigação, ou a declara 

somente em parte”.  

 Por outro lado, o Art. 34, da Lei nº 9.249/95, extingue a punibilidade do crime de 

sonegação, quando o agente promove o pagamento do tributo, ou contribuição social, antes do 

recebimento da denúncia. 

 

3.3 ELUSÃO FISCAL 

  

O termo elusão fiscal é utilizado para identificar atos ou negócios dos contribuintes 

que, apesar de lícitos, são desprovidos de causas negociais que, nas palavras de Carvalho 

(2016, p. 299), possuem o “intuito exclusivo de economia fiscal, mediante a violação indireta 

da lei”.  

 A elusão fiscal é considerada um fenômeno autônomo, distinto da elisão que é lícita, 

pois é realizada conforme a norma jurídica e diversa da evasão fiscal por ser ilícita. Essa 

modalidade é apontada como um meio termo entre a elisão e a evasão fiscal. 

 Nas palavras de Costa Miguel e Vilaça Castro (2020, p. 249) a elusão fiscal é 

considerada um planejamento tributário abusivo e existe com o propósito de: 

 
Evitar a incidência de tributação, contaminado pela tentativa de fazê-lo parecer 
como uma operação diversa do que é de fato, ou seja, manipula uma situação real, 
cujo fato gerador constitui uma tributação mais elevada, fazendo-a parecer com 
hipótese de fato gerador diverso e de menor ônus tributário, o que até mesmo 
suprima qualquer hipótese de incidência tributária. 
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A elusão fiscal é uma modalidade que o contribuinte utiliza de meios lícitos para 

realizar os seus os atos ou negócios de forma dissimulada, procurando evitar a incidência do 

fato gerador ou mesmo fraudar a lei.  

 Distingue-se, portanto, do planejamento tributário, que é lícito e que pode ser utilizado 

pelas pessoas físicas ou jurídicas, em especial, pela família, como meio de proteção 

patrimonial no presente e no futuro. 

 

 

4 PLANEJAMENTO PATRIMONIAL FAMILIAR 

 
4.1 PATRIMÔNIO FAMILIAR 

 

A palavra família, deriva do latim familia, e foi concebida como a descendência ou 

linhagem comum, ou seja, como um conjunto de pessoas ligadas por vínculo de 

consanguinidade e de afetividade.  A família é a base da sociedade, pois é nela que a pessoa 

nasce, desenvolve e morre e, assim, essa convivência humana estrutura os diversos núcleos 

familiares que compõe a sociedade e o estado politicamente organizado. 

 A expressão patrimônio, de acordo com De Plácido e Silva (1973, p. 1131), deriva do 

“latim patrimonium, de pater, originariamente quer o vocábulo significar os bens da família 

ou os bens herdados dos pais” e, em sentido jurídico, entende-se como “o conjunto de bens, 

de direitos e obrigações, apreciáveis economicamente, isto é, em dinheiro, pertencente a uma 

pessoa, natural ou jurídica, e constituindo uma universalidade”. 

 O conceito de patrimônio, para Sabbag (2017, p. 1676) “é o conjunto de direitos e 

obrigações de titularidade de uma pessoa, formado pelos seus direitos reais (por exemplo: 

propriedade), direitos pessoais (por exemplo: os direitos de crédito) e os direitos intelectuais 

(por exemplo: direito autoral, de imagem)” e, nas palavras de Venosa (2013, p. 306), 

“patrimônio é o conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos, pertencentes a 

uma pessoa. O patrimônio engloba tão só os direitos pecuniários” e, na clássica definição de 

Clóvis Beviláqua (1955, p. 210), é “o complexo das relações jurídicas de uma pessoa, que 

tiverem valor econômico”. 

  Entende-se por patrimônio econômico, de acordo com Mamede e Mamede (2015, p. 

21-22) “o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de valor econômico (artigo 

91 do Código Civil). Inclui, portanto, o que se tem (patrimônio ativo) e o que se deve 

(patrimônio passivo)”. 
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  É oportuno destacar que o planejamento patrimonial familiar é aquele que deve 

considerar todo o patrimônio da família, com a finalidade, dentre outras, de garantir segurança 

e rentabilidade financeira, tanto no presente quanto no futuro. O planejamento deve ser 

realizado sob a perspectiva de um grupo familiar e não de uma única pessoa, física ou 

jurídica. Isso porque, conforme afirma Ribeiro (2008, p. 131) “a pessoa física, quando exerce 

atividade de empresa, fica equiparada à pessoa jurídica, para fins de arrecadação, nos termos 

do art. 150 do Dec. 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)”. De 

tal forma que o referido autor (2008, p. 131) acrescenta “qual seria a lógica de uma pessoa 

física segregar patrimônio, senão fazer uma verdadeira confusão na vida daqueles que com ela 

contratarem, visto que não saberiam até que ponto o patrimônio em nome da mesma 

responderia por tais razões”. 

A avaliação para o planejamento deverá ser do patrimônio ativo e passivo de um 

núcleo familiar. Os ativos do patrimônio, dentre outros, são as contas bancárias, os móveis, os 

imóveis, a propriedade material e imaterial e até empresas familiares, ou seja, bens atuais e 

futuros. Já os passivos do patrimônio são as dívidas, os tributos, os cartões de créditos e afins. 

Portanto, o patrimônio líquido familiar é a subtração do valor geral dos ativos, menos o valor 

geral dos passivos, de modo que o saldo do valor remanescente compreende o patrimônio 

líquido da família.  

 

4.2 AMEAÇAS POTENCIAIS AO PATRIMÔNIO FAMILIAR 

 

A elevada carga tributária consiste em uma ameaça potencial ao patrimônio familiar, 

mas existem outras como a sucessão, o inventário e a partilha de bens, a dilapidação do 

patrimônio pelos herdeiros, as disputas matrimonias, o congelamento de ativos, em caso de 

falecimento, os gastos com profissionais como advogados, contadores etc., em relação às 

questões patrimoniais familiares. 

Os grupos familiares, nas palavras de Loeblein (2017, p. 8):  

 
Além de terem que suportar o forte impacto da incidência tributária na sucessão 
familiar, é comum que muitos acabem se desintegrando no decorrer do processo 
sucessório, tendo em vista os inúmeros problemas de cunho financeiro e dos 
eventuais atritos familiares, o que acarreta não apenas um desgaste nas relações 
inerentes do núcleo familiar, mas também um prejuízo considerável no patrimônio 
da sucessão, tendo em vista que, na maioria dos casos, não é efetuado um 
planejamento bem estruturado que administre as questões atinentes à sucessão e que 
promova uma adequada proteção a esse patrimônio. 
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Verifica-se, dentre as ameaças ao patrimônio familiar, a falência de empresas 

familiares, em decorrência da sucessão de pais para filhos, por não terem experiência ou 

interesse em continuar na função empresarial dos progenitores. Nessa medida, a empresa deve 

possuir estratégias para a gestão patrimonial familiar, pois, caso contrário poderá perder poder 

e valor de geração de receitas. 

Outra ameaça ao patrimônio familiar sucede quando há o congelamento de ativos em 

caso de falecimento, disputas em relação à herança e disputas matrimoniais. Existem, ainda, 

os motivos não financeiros como as disputas no controle dos negócios da família, a proteção à 

privacidade e a segurança familiar para o futuro. 

 Diante dessa conjuntura, faz-se necessário delinear as formas de proteção frente às 

ameaças, por meio do planejamento patrimonial tributário familiar, atendendo os núcleos 

familiares, para que não haja rupturas, instabilidades e prejuízos aos respectivos patrimônios.  

 

4.3 PLANEJAMENTO COMO MEIO DE REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA OU 

ECONOMIA FISCAL 

 

 O planejamento patrimonial tributário é o meio utilizado para estruturar o patrimônio 

de uma pessoa, física ou jurídica, ou de uma família. Conforme explica Mamede e Mamede 

(2017, p. 90), o planejamento jurídico “envolve questões as mais variadas, partindo do 

patrimônio em si, as finanças pessoais e corporativas, a família, as expectativas individuais, os 

planos de futuro (incluindo os sonhos, não raro), os receios, as rejeições viscerais etc”. 

O planejamento do patrimônio, de acordo com Sério (2019, p. 20):  

 
Requer o investimento de tempo, energia e dinheiro por parte de seu titular. No 
entanto, quando efetuado de maneira adequada a este e/ou à sua família, e em 
observância à legislação, proporciona retorno bastante positivo, não apenas do ponto 
de vista econômico, mas também em qualidade de horas despendidas em obrigações 
acessórias, e ainda – e talvez o quesito mais importante – do ponto de vista 
emocional. 

 

A propósito, ressalta-se que o planejamento patrimonial tributário mais sensível, e que 

oferece maiores resultados, é o denominado planejamento sucessório. É considerado sensível, 

porque afeta as emoções humanas vinculadas à questão da morte e porque deve-se organizar, 

não só o presente, mas o futuro, de maneira a dividir ou deixar o patrimônio aos herdeiros ou 

aos terceiros após o falecimento. Esse planejamento sucessório apresenta maiores resultados, 

porque realiza a sucessão em vida, por meio de doação e, assim, obtém-se uma economia 

tributária relevante para o núcleo familiar. 
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Existem outras possibilidades para a execução do planejamento patrimonial familiar, 

tais como: a constituição de holding patrimonial ou familiar; planos de previdência privada; 

seguro de vida; fundos de investimentos; e empresas prestadoras de serviços. Essas 

modalidades são instrumentos que apresentam maiores benefícios tributários, levando-se em 

conta o tipo, a estruturação e o valor do patrimônio familiar. 

 

 

5 POSSIBILIDADES PARA A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO PATRIMONIAL 

FAMILIAR PERANTE O DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

5.1 HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR 

 

A expressão “holding” tem sua origem no verbo da língua inglesa “to hold”, que 

significa manter, segurar, controlar, conter. De acordo com Loeblein (2017, p. 11) as Holding 

Companies surgiram no final do século XIX, na Europa, em consequência da grande 

concentração de capital e do aumento de indústrias, de tal forma que “os pequenos 

empresários não conseguiam se manter no mercado competitivo, tendo suas empresas 

incorporadas pelas maiores e mais fortes, resultando em uma incorporação que formava 

grandes indústrias e detinha um monopólio de mercado”. 

As holdings, nas palavras de Carvalhosa (2014, p. 44-45): 

 
São sociedades não operacionais que têm seu patrimônio composto de ações de 
outras companhias. São constituídas ou para o exercício do poder de controle ou 
para a participação relevante direta ou indireta em outras companhias. Em geral, 
essas sociedades de participação acionária não praticam operações comerciais, mas 
apenas a administração de seu patrimônio. 

 

Trata-se, portanto, de uma pessoa jurídica, com personalidade própria, que tem 

participação ou controle sobre outras empresas como acionista, quotista ou, ainda, a 

titularidade de bens e de direitos. 

A holding surgiu no Brasil, por meio da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei 

das Sociedades Anônimas), nos seguintes termos:  

 
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.  
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A definição legal da holding encontra-se no Art. 243, § 2º, da referida Lei das 

Sociedades Anônimas, nesses termos: 

 
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da 
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações 
ocorridas durante o exercício. 
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou 
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de 
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a 
maioria dos administradores. 

 

A holding é uma pessoa jurídica com personalidade própria, que nas palavras de Prado 

(2011, p. 279) “é um modelo de sociedade que possui participação em outras sociedade, como 

acionista ou quotista, [...] cujo capital social, em todo ou em parte, é constituído e 

integralizado com participações societárias de outras pessoas físicas ou jurídicas”, contudo 

não é um tipo societário especificamente considerado na legislação, atendendo, assim, 

qualquer tipo societário, sociedade limitada, sociedade por ações, sociedade familiar, dentre 

outras modalidades empresariais.   

Pode-se classificar as holdings, segundo os seus principais objetos sociais, de acordo 

com Toigo (2016, p. 97) em: “a) sociedade holding pura (ou holding de participação ou 

patrimonial); b) sociedade holding operacional; c) sociedade holding mista”. A autora, ponta 

outras classificações, como por exemplo: “holding administrativa, holding de controle, dentre 

outras” e, complementa que, “há duas espécies [...] fundamentais para a estratégia e o 

planejamento sucessório: a holding imobiliária e a holding familiar, ambas também 

denominadas holding patrimonial”. 

Nas holdings puras, segundo Tomazette (2017, p. 770), “a única atividade 

desenvolvida é a participação relevante no capital de outras sociedades”. A holding pura, 

“também denominada holding de participação ou patrimonial”, conforme Toigo (2016, p. 98), 

“é uma sociedade cujo patrimônio é constituído por investimentos em outras sociedades”, isto 

é “seu capital social é formado pela aquisição de outras empresas (através da conferência e 

integralização de cotas/ações), assim passando a ser sócia delas”. 

A holding operacional ou sociedade operacional está prevista no caput do Art. 2º, da 

Lei das Sociedades Anônimas (LSA), que, conforme Toigo (2017, p. 99), é a sociedade que 

“tem por objeto qualquer empresa de fim lucrativo [...] tendo por objeto social atividade 

financeira, industrial, comercial ou de prestação de serviços”, dentre outros empreendimentos. 

A holding mista é a que, além de exercer o controle das empresas das quais é acionista 

ou sócia, ainda possui atividade produtiva, comercial ou empresarial própria. De acordo com 
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Toigo (2016, p. 100) “no Brasil, por questões fiscais e administrativas, esse tipo de holding é 

o mais usado na prestação de serviços civis ou eventualmente comerciais, mas nunca 

industriais”. 

A holding imobiliária, também denominada holding patrimonial, tem o objetivo de 

detenção e de exploração do patrimônio imobiliário, seja para o uso pessoal ou para os 

negócios, em que “as pessoas físicas conferem seus bens para a holding, que passa a ser 

proprietária deles, preservando o patrimônio pessoal e evitando o condomínio entre os 

herdeiros, que recebem participação na holding e não os bens nela contidos” (Toigo, 2016, p. 

100). Portanto, afirma Mamede e Mamede (2020, p. 16) que a holding imobiliária “é um tipo 

específico de sociedade patrimonial, constituída com o objetivo de ser proprietária de 

imóveis, inclusive para fins de locação”. 

A holding familiar não é considerada um tipo específico de holding, mas sim uma 

circunstância específica, pelo fato de ser dominada e administrada por membros de uma 

mesma família. Portanto, de acordo com Mamede e Mamede (2020, p. 16) “a holding familiar 

pode ser pura ou mista, de administração, de organização ou patrimonial”. 

Verifica-se que os elementos que definem a holding familiar não são os aspectos 

formais societários relacionados a tipos de organização, participação ou atividade, mas sim o 

âmbito em que está inserida sua atividade, ou seja, o contexto familiar. A holding familiar 

serve para o planejamento familiar, como a organização do patrimônio, a administração de 

bens, a otimização fiscal, a sucessão hereditária, dentre outros interesses da família.  

Em decorrência de sua particularidade, a holding familiar pode ser constituída de 

várias formas e objetivos das principais espécies de holding. Segundo Toigo (2016, p. 104): 

 
[...] são sociedades formadas tendo como principais objetivos a concentração e 
proteção do patrimônio familiar, podendo assumir a forma de pura, mista, 
organizacional ou patrimonial, e terão como consequência a facilitação da gestão, 
bem como, em vários casos, os benefícios fiscais próprios desse tipo de sociedade. 
Contudo, verifica-se que a holding familiar adota igualmente a forma patrimonial. 

 

Dentre as possibilidades, para a execução do planejamento patrimonial tributário 

familiar, encontra-se as holdings patrimoniais familiares, que são constituídas com o objetivo 

de administrar e controlar o patrimônio da família. 

 
A holding familiar é caracterizada essencialmente pela sua função, pelo seu objetivo, 
e não pela natureza jurídica ou pelo tipo societário. Pode ser uma sociedade 
contratual ou estatutária, pode ser uma sociedade simples ou empresária. Só não 
poderá ser uma sociedade cooperativa, já que esse tipo societário atende às 
características essenciais do movimento cooperativo mundial, não se 
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compatibilizando com a ideia de uma Holding familiar. (MAMEDE; MAMEDE, 
2017, p.107) 

 

É importante destacar que o planejamento sucessório familiar se encontra dentre os 

vários objetivos da holding familiar, tendo em vista a obtenção de algumas vantagens, dentre 

elas, a prevenção de conflitos familiares, que, em decorrência do inventário ou da partilha, 

pode dilapidar o patrimônio da família. Em decorrência do planejamento sucessório, por meio 

da holding, obtém-se “algumas vantagens tributárias de grande relevância, promovendo uma 

melhor proteção do patrimônio com a possibilidade de se obter uma redução da carga 

tributária” (LOEBLEIN, 2017, p. 45).  

Para verificar se a holding familiar é o instrumento adequado de planejamento 

patrimonial, é necessário, primeiramente, identificar a natureza dos bens que integram o 

patrimônio do grupo familiar (móveis, imóveis, bens de família, investimentos financeiros ou 

societários) e determinar a sua finalidade (integralização de capital, locação, doação ou 

venda), para possibilitar a análise fiscal das vantagens tributárias que poderão ser aproveitadas 

com a estrutura societária (FLEISCMANN; TREMARIN JUNIOR, 2019, p. 613). 

É preciso examinar o perfil da família e o da holding, em consonância com o 

ordenamento jurídico, para se obter a maior desoneração fiscal. 

As vantagens tributárias existentes nas holdings familiares ou patrimoniais estão 

relacionadas com os seguintes tributos: Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doação (ITCMD); Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); Imposto sobre a 

Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),  Imposto Sobre Operações Financeiras de Câmbio (IOF-

Câmbio), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição ao Programa de 

Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

 O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um instrumento 

utilizado para se obter vantagem fiscal, pois decorre do planejamento sucessório da holding 

familiar, em razão da integralização do capital, realizado pelo ascendente aos descendentes, 

por exemplo, de doação de cotas sociais com reserva de usufruto vitalício. Nesse caso, ocorre 

o fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Esse imposto é 

de competência dos Estados Membros e está previsto no art. 155, da Constituição Federal, e 

nos Arts. 35 a 42, do Código Tributário Nacional. Esses dispositivos também se referem ao 

Imposto e Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

A diferença entre esses dois impostos encontra-se no momento da transmissão do bem, 

para o ITBI, a transmissão sempre será inter vivos, enquanto no ITCMD, a transmissão poderá 
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ser tanto ato inter vivos ou causa mortis, ou seja, no momento do falecimento do proprietário 

do bem ou no momento da doação. 

Com relação à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), na 

integralização de capital da holding familiar, convém observar que o Art. 156, § 2º, inciso I, 

da Constituição Federal de 1988, prevê hipótese de imunidade tributária ao determinar que o 

referido imposto “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” exceto se “a atividade preponderante 

do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil”. 

          Cumpre esclarecer que a “atividade preponderante” mencionada é definida pelo Art. 37, 

do Código Tributário Nacional, como sendo aquela que representa mais de 50% da receita 

operacional da pessoa jurídica adquirente.  

Fleiscmann e Tremarin Junior (2019, p. 620-621) explicam acerca do ITBI que: 

 
[...] esse imposto não será devido na integralização de capital em holding familiar, 
no caso em que a atividade dessa holding não for preponderantemente imobiliária 
(compra e venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil). Se a 
atividade for preponderantemente imobiliária, o ITBI será devido, sendo que deverá 
ser verificado na legislação do respectivo município no qual estiver localizado o 
imóvel qual será a alíquota aplicável. 

 

Deve-se observar a atividade preponderante da holding, caso ela não se enquadre na 

hipótese de imunidade tributária, conferida pela Constituição Federal, deve-se pagar o ITBI. 

A exemplo da cidade de Maringá, Estado do Paraná, o ITBI (imposto Municipal) é calculado 

sobre o valor venal do imóvel com alíquota de 2% (dois por cento), de acordo com o Art. 42, 

inciso II, da Lei Complementar nº 677/2007. 

Em que pese a incidência do ITBI para as empresas com atividade 

preponderantemente imobiliária, ainda será vantajosa a constituição de pessoa jurídica para 

fins tributários, se comparado com a tributação que recai sobre a pessoa física. 

Outra vantagem tributária relevante na constituição de uma holding familiar consiste 

no impacto do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).  

O Imposto sobre a Renda tem fulcro no Art. 153, III, da Constituição Federal de 1988 

e nos artigos 43 a 45, do Código Tributário Nacional. O Imposto de Renda é de competência 

da União e incide sobre a renda, ou seja, compreende o produto do capital do trabalho, ou da 

combinação de ambos. Além disso, incluem-se na aferição os proventos de qualquer natureza 

(ALEXANDRE, 2019, p. 671). 
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No tocante às vantagens fiscais, faz-se necessário distinguir as diferenças entre as 

pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 

Constata-se que a pessoa física, que aufere rendimentos por meio da locação ou que 

adquire acréscimo patrimonial pela venda de imóveis, terá o IRPF tributado conforme a tabela 

do Imposto de Renda inserida no Art. 122, VI, do Decreto nº 9.580/2018, com alíquota de até 

27,5%.  

Por sua vez, a pessoa jurídica, na mesma situação, terá o imposto de renda tributado 

conforme a Lei nº 9.249/1995, que estabelece, em seu Art. 2º, caput e §1º, ser a alíquota de 

15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% apenas sobre a parcela que exceder 

R$20.000,00 mensais. 

Portanto, em um primeiro momento, ao realizar a integralização de capital na holding 

familiar, serão avaliados o Imposto sobre a Renda (IR), o Imposto sobre a Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto Sobre Operações Financeiras de Câmbio (IOF-Câmbio). 

 A variação quanto à incidência do Imposto de Renda (IR) está relacionada com a 

modalidade escolhida no momento da transferência do bem, para a integralização do capital 

da empresa, se feita pelo valor de mercado ou pelo valor de custo, informado na Declaração 

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF). 

 A integralização com a transferência do bem pelo valor de mercado, geralmente, 

acarreta ganho de capital pela diferença, em comparação com o custo de aquisição. Nessa 

situação, a pessoa física estará sujeita à incidência do IR sobre o ganho de capital percebido 

em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza, com alíquotas entre 15% 

e 22,5%, nos termos apresentados pelo Art. 21, da Lei nº 8.981/1995. 

 No caso de alienação de bens imóveis poderá ser aplicado um percentual de redução 

sobre o ganho de capital apurado. De acordo com a tabela presente no Art. 18, da Lei nº 

7.713/1988, se a aquisição ou a incorporação do imóvel ocorreu entre 1969 a 1988, o 

percentual de redução a ser aplicado varia de 100 a 5% (SÉRIO, 2019, p. 67). 

 Já a integralização com a transferência do bem pelo seu valor de custo, declarado na 

DIRPF, não incorrerá na incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, pois a 

movimentação não resultará em acréscimo patrimonial (SÉRIO, 2019, p. 83). 

Cabe destacar que, ao tratar da conferência de bens imóveis pelo valor de custo, para a 

integralização de capital da holding familiar, não será possível valer-se do fator de redução 

previsto em lei. Nesse sentido, ensinam Fleiscmann e Tremarin Junior (2019, p. 618): 

 
[...] ao promover a integralização pelo valor da DIRPF, perde-se a possibilidade de 
aplicar as reduções previstas no artigo 18 da Lei nº 7.713/1988 já citado, na medida 
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em que tais reduções são aplicáveis apenas às aquisições ou incorporações de bens 
imóveis ocorridas até o ano de 1988. Assim, no momento da venda desse imóvel 
pela holding familiar ao qual ele foi integralizado, o valor do IR a ser pago sobre o 
ganho de capital poderá ser maior do que aquele que seria pago pela pessoa física 
caso a integralização fosse feita pelo valor de mercado e fossem aplicáveis as 
reduções do artigo 18 da Lei nº 7.713/1988. 

 

Assim, a nova data de aquisição do bem imóvel será a data da transferência para a 

integralização de capital na holding, situação que poderá repercutir no Imposto sobre a Renda 

da Pessoa Jurídica, quando advir em ganho de capital pela venda do imóvel.  

Por outro lado, a pessoa física que aufere rendimentos, por meio da locação, ou 

adquire acréscimo patrimonial pela venda de imóveis, terá o IRPF tributado conforme a tabela 

do Imposto de Renda, inserida no Art. 122, inciso VI, do Decreto nº 9.580/2018, com alíquota 

de até 27,5% para pessoa física, e, para pessoa jurídica o imposto de renda é tributado 

conforme a Lei nº 9.249/1995, com a alíquota de 15% sobre o lucro apurado, com adicional 

de 10% apenas sobre a parcela que exceder R$20.000,00 mensais.  

 A holding patrimonial, optante pelo regime tributário do Lucro Presumido, tem que a 

base de cálculo será constituída em 32% de sua receita bruta. Portanto, calculando a alíquota 

de 15% sobre a base de cálculo, o resultado indica um custo final de 4,8% para fins de IRPJ, 

vantajoso mesmo após a adição da incidência dos tributos da CSLL, PIS e COFINS. 

Na sequência, passa-se ao exame do regime tributário optado para a holding familiar, 

em que serão avaliados os tributos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS). 

Dentre os regimes de tributação estão o Lucro Real, o Lucro Presumido, o Lucro 

Arbitrado e o Simples Nacional. Vale salientar a impossibilidade da escolha pelo Simples 

Nacional com relação à holding patrimonial ou familiar, pois esse regime diferenciado veda o 

seu benefício à pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica, conforme 

expõe o Art. 3º, §4º, inciso VII, da Lei Complementar nº 123/2006. 

O Lucro Arbitrado, de acordo com Sério “decorre da impossibilidade de se apurar o 

lucro da pessoa jurídica pelo critério real ou presumido em razão do não cumprimento de 

obrigações tributárias acessórias”. Trata-se de imposição do Fisco ao contribuinte quando em 

presença das hipóteses de arbitramento dispostas no rol do Art. 603, do Decreto nº 

9.580/2018. 

 O Lucro Real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo Decreto nº 9.580/2018 
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(Regulamento do Imposto de Renda), conforme conceituado em seu Art. 258. Essa 

sistemática de tributação é obrigatória para as pessoas jurídicas que se enquadram no rol do 

Art. 257, do RIR/2018 e do Art. 14, da Lei nº 9.718/1998. 

 O Lucro Presumido é opcional para aqueles não obrigados ao Lucro real. Ensina 

Alexandre (2019, p. 676) que, nessa sistemática, “o sujeito passivo aplica um percentual legal 

sobre o valor de sua receita bruta, obtendo como resultado um montante que se presume ser o 

lucro, e, portanto, a base de cálculo do imposto”. A porcentagem aplicada para a holding 

patrimonial será de 32% sobre a receita bruta, de acordo com o Art. 592, inciso III, alínea “c”, 

do Decreto nº 9.580/2018. Trata-se, frequentemente, do regime tributário mais vantajoso para 

a holding patrimonial. 

 Verifica-se que as alíquotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são as mesmas no Lucro real e no Lucro 

Presumido, entretanto incidem sobre bases de cálculo distintas. Em ambos os casos, a CSLL 

possui alíquota de 9%, estipulada pelo Art. 3º, inciso III, da Lei nº 7.689/1988. Entretanto, 

considerando que no Lucro Presumido a alíquota será aplicada sobre a base de cálculo de 

32%, tem-se o custo final na porcentagem de 2,88%. 

 A maior vantagem está na diferença entre as alíquotas referentes ao PIS e à COFINS, 

regulamentadas na IN RFB nº 1.911/2019, uma vez que, no Lucro Real, a apuração se dá pelo 

regime não cumulativo (Art. 150 e ss., da IN RFB nº 1.911/2019) à alíquota de 1,65% para o 

PIS e de 7,6% para a COFINS (Art. 155, da IN RFB nº 1.911/2019). Enquanto que, no Lucro 

Presumido, a apuração se dá pelo regime cumulativo (Art. 118, da IN RFB nº 1.911/2019), à 

alíquota de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS (Art. 4º, inciso IV, da Lei nº 

9.718/1998).  

Em comparação com o custo tributário de 25%, que recai sobre a pessoa física ao 

auferir renda por meio de atividades imobiliárias, a pessoa jurídica, constituída na forma de 

holding patrimonial optante pelo regime tributário do Lucro Presumido, arcará pelos tributos 

de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com o custo tributário de 11,33%. 

Por outro lado, a doação em vida de imóveis para a holding é uma possibilidade 

interessante, pois há a isenção do Imposto de Renda. 

Por todo o exposto, pode-se concluir que a holding familiar é um instrumento eficiente 

do planejamento patrimonial tributário familiar em relação à pessoa física. 

 

5.2 DOAÇÃO EM VIDA 
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Entende-se por doação, de acordo com o Art. 538 do Código Civil, Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002: “o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu 

patrimônio bens ou vantagens para o de outra”. 

 A doação pode ser unilateral, consensual ou gratuita, realizada por meio de escritura 

pública ou de instrumento particular. 

 Nas palavras de Toigo (2016, p. 77): 

 
A doação é um ato de liberalidade e de autonomia dos doadores, mas deve-se 
sempre observar o respeito à parcela legítima dos descendentes, evitando-se, assim, 
litígios sucessórios prolongados e complexos. E ao doador não é permitido doar a 
integralidade do seu patrimônio, de forma que deve reservar para si parte que lhe 
garanta subsistência. 

  

A doação em vida constitui um planejamento patrimonial tributário da família para 

evitar problemas emocionais e custos financeiros no futuro como ocorre, normalmente, com o 

inventário e com a partilha. A doação em vida constitui-se em vantagem tributária, por ser 

isenta de Imposto de Renda, contudo deve-se quitar os tributos estaduais.  Na transferência de 

um bem ou dinheiro incide-se o imposto estadual, denominado Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). 

Ressalta-se que a doação poderá ser realizada desde que respeite o limite legal da 

doação (herança legítima x testamentária), pois segue a mesma lei do testamento, onde o 

proprietário dos bens pode doar 50% do seu patrimônio a qualquer pessoa, seja um herdeiro 

ou um terceiro e os outros 50% devem ser divididos entre os herdeiros necessários (cônjuge, 

filhos, netos, pais ou avós). 

 

5.3 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

  

Outro instrumento de planejamento patrimonial tributário familiar são os fundos de 

investimentos, que podem ser conceituados, de acordo com Dotta (2018, p. 157):  

 
[...] como uma comunhão de recursos aportados – por meio da aquisição de quotas 
de participação – por investidores que, reunidos, almejam obter rendimentos sobre o 
capital investido, mediante a realização, pela gestão do fundo, de operações com 
ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, as quais se concretizam no âmbito 
dos mercados financeiro e de capitais. 

  

Toigo (2016, p. 142) explica que os Fundos de Investimento constituem: 

 
[...] uma comunhão de recursos, constituída sob a forma de condomínio, destinado à 
aplicação de seu patrimônio em títulos e valores mobiliários, ativos financeiros, 
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entre outros produtos disponíveis no mercado financeiro e de capitais, sempre 
constituído e sujeito a deliberações de um administrador. 
  

Nesse sentido, os fundos podem ser classificados de acordo com a sua composição e 

prazo em fundos: de ação, de curto prazo, referenciado, de renda, cambial, de dívida externa e 

multimercado (TOIGO, 2016, p. 142). 

 No Brasil, os fundos de investimento não são dotados de personalidade jurídica e são 

regulados pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 409, de 18 de agosto de 

2004, contudo, segundo Toigo, (2016, p. 142) “existem outros fundos com regulamentação 

própria, como o Fundo de Investimento e Participação (FIP) e Fundo de Investimento 

Imobiliário (FII) [...] existem também fundos offshore (no exterior) em renda fixa, variável e 

mista”. 

 Carvalho (2014, p. 71) explica que, em relação à tributação, “todos os fundos de 

investimento existentes no Direito Brasileiro estão sujeitos a tributação. A cobrança tributária, 

porém, será norteada por diferentes aspectos, especialmente quanto à sua instituição, 

incidência e exigibilidade [...]”. 

 Afirma Dotta (2018, p. 94-95) que os Fundos de Investimento são um instrumento em 

que o empreendedor poderá: 

 
(I) viabilizar um projeto empresarial, mediante segregação patrimonial [...]  
(II) acessar recursos do mercado de capitais [...] e, ainda,  
(III) agregar racionalidade fiscal (dado que os fundos de investimento 
possuem regime tributário muitas vezes favorecido em relação aos tipos 
societários tradicionais – o resultado financeiro da atividade dos fundos não é 
tributável, a tributação recai sobre os cotistas em determinados eventos). 
 

Portanto, em razão da distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, segundo Reis 

(2018), é possível reduzir a incidência de tributos sobre o capital investido no fundo. Observa-

se que o investidor, embora movimente ativos, deixa de pagar tributos, pois só há tributação 

quando o investidor resgata o valor investido. 

  

5.4 PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 

Os planos de previdência privada podem ser utilizados como mais uma vantagem no 

contexto do planejamento patrimonial tributário familiar. 

A Constituição Federal de 1988, no Art. 202, caput, dispõe que o regime de 

previdência privada é “de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação 



26 
 

ao regime geral da previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas 

que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar”. 

Nessa medida, a organização da previdência privada é realizada de forma autônoma e 

desvinculada do regime geral oficial. Portanto, compete ao Estado, de acordo com a Lei 

Complementar nº 108/2001, que dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras 

entidades públicas, além de suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar 

e, ainda, de acordo com a Lei Complementar nº 109/200, que dispõe sobre o regime de 

previdência complementar, fiscalizar as atividades das instituições da previdência privada, 

abertas e fechadas nos termos das referidas leis. 

A previdência privada tem por finalidade complementar a Previdência Social, pois 

conforme afirma Gaudenzi (2008, p. 20): 

 
Atualmente, a previdência complementar figura como elemento fundamental do 
sistema previdenciário brasileiro, notadamente pela indiscutível importância de se 
propiciar meios para que os cidadãos permaneçam economicamente ativos mesmo 
com a chegada da fase de inatividade profissional (total ou parcial) e em vista do 
conhecido desequilíbrio atual e financeiro da previdência geral oficial.  

 

Existem dois tipos de planos previdenciários, o VGBL (Vida Gerador de Benefício 

Livre) e o PGBL (Plano de Gerador de Benefício Livre), regulados pela Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP. Esses planos são utilizados para complementar a aposentadoria, 

resguardar o futuro financeiro dos filhos, planejar em vida a sucessão, além de constituir em 

vantagem tributária.  

O Plano Gerador de Benefícios Livres – PGBL e o Vida Gerador de Benefícios Livres 

– VGBL são planos que possuem, praticamente, as mesmas características, porém 

diferenciam-se na forma de tributação do Imposto de Renda. Estes planos de previdência 

privada permitem a escolha pelo titular de qualquer pessoa como beneficiária, 

independentemente da existência ou não de herdeiros necessários, sem a necessidade de 

esperar o tempo do inventário (DIAS, 2016, p. 262). 

Os planos de previdência privada são adequados para: eventuais imprevistos, pois 

podem ser resgatados em vida no prazo de carência; planejamento sucessório; rápido acesso 

aos recursos; e as vantagens tributárias de acordo com a escolha do plano. 

O valor recebido, a título de previdência privada, incide o Imposto de Renda, o qual é 

retido na fonte, contudo, há diferenças entre os planos PGBL e VGBL.  
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No plano PGBL, há dedução do montante aplicado, desde que não ultrapasse o limite 

de até 12% da renda bruta tributável anual e no resgate, conforme o valor, pode obter uma 

alíquota menor. Esse plano é o mais indicado para os contribuintes que realizam a declaração 

completa do Imposto de Renda (ARAÚJO, 2018, p. 125).  

O plano “VGBL não permite a dedução do valor aplicado, sendo a melhor opção para 

aquelas pessoas que são assalariadas ou que têm uma renda relativamente baixa e optam pela 

declaração simplificada do Imposto de Renda” (ARAÚJO, 2018, p. 125).  

Conforme Araújo (2018, p. 126) “Ao contratar o PGBL ou o VGBL, o titular do 

patrimônio terá de optar entre duas formas de tributação do Imposto de Renda, quais sejam, o 

regime de alíquotas regressivas ou o regime de alíquotas progressivas”.  

No regime regressivo, o titular, para obter a vantagem tributária, deve investir a longo 

prazo e pode resgatar o valor em uma única vez. No regime progressivo, onde o titular investe 

valores menores, a vantagem tributária ocorre diante do valor aplicado e do resgate mensal.  

  O outro incentivo tributário aos planos de previdência privada é a não incidência do 

Imposto de Renda sobre o ganho de capital na fase de aplicação de recursos.  

Por fim, existem divergências doutrinárias e nos Estados da Federação quanto à 

incidência ou não do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação (ITCMD), diante da 

morte do titular e a transmissão dos planos de previdência privada aos beneficiários ou 

herdeiros. 

Os que defendem a vantagem tributária para os beneficiários dos planos de 

previdência privada, ou seja, a não incidência da ITCMD, entendem que são equiparados aos 

seguros, de acordo com o Art. 794, do Código Civil de 2002, pois o valor recebido a título de 

seguro não é herança (OLIVEIRA, 2008, p. 459-460), assim como a jurisprudência do Estado 

de São Paulo. 

Os doutrinadores, que sustentam a incidência do ITCMD, entendem que os planos de 

previdência privada não são semelhantes ao seguro de vida e sim aos tipos de aplicação 

financeira, pois podem ser resgatados a qualquer momento, dentro do período de carência 

(FRARE, 2011, p. 165). No mesmo sentido, os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, Alagoas, Pernambuco e Pará. 

 

 

6 CONCLUSÃO 
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Os tributos são essenciais para a manutenção e para a estabilidade do Estado 

Democrático de Direito e estão previstos no Título VI, Da Tributação e do Orçamento, 

capítulo I, que trata do Sistema Tributário Nacional, Arts. 145 a 169, da Constituição Federal 

de 1988, e em normas infraconstitucionais.  

A acepção de tributo decorre das normas constitucionais e o seu conceito provém do 

Art. 3º, do Código Tributário Nacional e divide-se nas seguintes modalidades: impostos, 

taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. 

Os tributos são primordiais para o Estado obter os recursos financeiros necessários 

para cumprir os seus objetivos em prol da coletividade. Verifica-se, entretanto, que a carga 

tributária brasileira é contínua e elevada para os contribuintes, mas eles não recebem do 

Estado a contraprestação em serviços públicos de qualidade equivalente ao alto grau de 

tributação. 

Diante dos impactos negativos da carga tributária brasileira, as pessoas físicas e 

jurídicas utilizam do planejamento tributário para assegurar seus rendimentos e lucratividades. 

A característica principal do planejamento tributário é a sua licitude, pois procura-se estudar a 

melhor forma de se obter a menor carga tributária ou a menos onerosa, de acordo com a 

legislação ou com o sistema tributário nacional. 

O procedimento do planejamento constitui negócio válido à economia dos 

contribuintes, por meio da elisão fiscal, que deve ocorrer antes do fato gerador da obrigação 

tributária. É importante, portanto, que o planejamento tributário observe os limites jurídicos 

da elisão, da elusão e da evasão fiscal. 

As pessoas físicas e jurídicas utilizam do planejamento patrimonial para proteger os 

seus bens no presente e no futuro e, logo, as famílias, para preservar os bens e os direitos, 

tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica, realizam o planejamento patrimonial 

familiar, que se justifica em razão das ameaças potenciais ao patrimônio familiar, tais como a 

elevada carga tributária, a sucessão, o inventário, as disputas matrimoniais e os gastos com 

profissionais da área da advocacia e da contabilidade. 

O planejamento patrimonial tributário familiar é utilizado como meio de redução da 

carga tributária ou para se obter economia fiscal. A modalidade mais sensível de 

planejamento tributário é a que envolve o planejamento sucessório, pois oferece maiores 

resultados. 

Existem outras possibilidades para a execução do planejamento patrimonial familiar, a 

exemplo da holding patrimonial ou familiar, da doação em vida, dos fundos de investimentos 
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e do plano de previdência privada. Para aplicar a modalidade adequada, é fundamental uma 

prévia análise do tipo, da estruturação e do valor do patrimônio existente na família.  

Por meio da holding patrimonial familiar, é possível as seguintes vantagens tributárias: 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); Imposto sobre a Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI); Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), e a contribuições: 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição ao Programa de Integração 

Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), dentre 

outros. 

A doação em vida é um instrumento relevante para o planejamento patrimonial 

tributário familiar para evitar custos financeiros no futuro. As vantagens tributárias são em 

ralação ao Imposto de Renda (IR) e ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD). 

As vantagens tributárias dos Fundos de Investimentos dependem da sua composição: 

fundo de ação, fundo de curto prazo, fundo referenciado, fundo de renda, fundo cambial, 

fundo de dívida externa e multimercado. Os fundos de investimento não possuem 

personalidade jurídica própria e são tributáveis. É possível reduzir a incidência de tributos 

sobre o capital investido no fundo, especialmente, quando o investidor movimenta ativos e, 

assim, deixa de pagar tributos, pois a tributação ocorre, normalmente, quando o investidor 

resgata o valor investido. 

Por fim, as vantagens dos Planos de Previdência Privada dos tipos Plano Gerador de 

Benefícios Livres (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) são: Imposto de 

Renda (IR) e, diante da morte do titular, com posições divergentes, tanto doutrinárias quanto 

jurisprudenciais, o Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação (ITCMD).  
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