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HOLDING FAMILIAR COMO FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO

Victor Matheus Ventura Santos

RESUMO

O  presente  artigo  visa  analisar  os  benefícios  inerentes  à  constituição  de  uma  sociedade
holding para a gestão do patrimônio familiar, sobretudo quanto aos aspectos tributários e do
plano  sucessório.  Hodiernamente  é  comum  nos  depararmos  com  famílias  cujo  o
relacionamento entre os membros restou destruído em razão de conflitos durante o processo
de  inventário  e  partilha  dos  bens  deixados  pelo  de  cujus. Esses  conflitos  poderiam  ser
facilmente  evitados,  pelo  menos  em  tese,  pelo  planejamento  sucessório  do(a)
patriarca/matriarca ainda em vida, mediante a constituição de uma holding familiar. Além do
mais,  a  constituição  da  holding familiar,  se  realizada  por  profissionais  capacitados,  pode
reduzir a carga tributária relativa ao patrimônio familiar.  Para elaborar e embasar o presente
artigo,  utilizou-se  pesquisas  de  caráter  exploratório  (pesquisa  inicial  para  angariar
informações sobre o tema), bibliográfico (consultas de fontes já existentes sobre o tema) e
quantitativo (utilização de tabelas estatísticas).

Palavras-chave: Sociedade. Sucessão. Tributário.

FAMILY HOLDING AS A TOOL FOR SUCCESSORY PLANNING 

ABSTRACT

The present  article  aims  to  analyze  the  benefits  inherent  to  the  constitution  of  a  holding
company for the management of the family patrimony, especially regarding the tax aspects
and the succession plan. Nowadays it is common to come across families whose relationship
between members has been destroyed due to disagreements and fights during the process of
inventory  and sharing  of  the  assets  left  by  the  de  cujus.  These  conflicts  could  be  easily
avoided, at least in theory, by the succession planning of the patriarch / matriarch still in life,
through the establishment of a family holding company. Furthermore, the establishment of the
family holding company, if carried out by trained professionals, can reduce the tax burden on
family  wealth.  To  elaborate  and  base  this  article,  were  used  exploratory  research  (initial
research to gather information on the topic), bibliographic (consultations of existing sources
on the topic) and quantitative (use of statistical tables).

Keywords: Society. Succession. Tax.



1 INTRODUÇÃO 

Hodiernamente vivemos em uma sociedade capitalista em que as pessoas

anseiam se sobressair às outras, muitas vezes não se importando com o meio a ser

utilizado para tanto.

O  anseio  desenfreado  por  poder  aquisitivo  cega  a  moral  e  a  ética  das

pessoas, tornando-as cada vez mais egocentristas e, por conseguinte, distanciando-

as do altruísmo.

Esse é o contexto pelo qual tornou-se comum nos depararmos com famílias

cujo o relacionamento entre os membros restou destruído em razão de conflitos

durante o processo de inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujus. 

Outro problema a ser enfrentado, agora na esfera empresarial, é o fato de

muitas empresas  prósperas irem ao colapso após o falecimento de seu fundador,

visto  a  ausência  de  planejamento  prévio  visando  a  formação  de  gestores

capacitados para dar continuidade à atividade empresarial. 

A verificação de tais necessidades a serem sanadas fez com que surgisse as

sociedades  holding e, mais especificamente, a chamada holding familiar, que será

objeto de estudo no decorrer do presente artigo.

Esses conflitos poderiam ser facilmente evitados, pelo menos em tese, pelo

planejamento  sucessório  do(a)  patriarca/matriarca  ainda  em  vida,  mediante  a

constituição de uma holding familiar.

Portanto, o presente artigo desenvolverá os aspectos norteadores da holding

e evidenciará algumas das vantagens que a constituição de uma  holding familiar

proporciona no que tange ao planejamento sucessório e tributário. Todavia, forçoso

ressaltar  que  o  objetivo  não  é  exaurir  os  estudos  sobre  o  tema,  visto  a  sua

complexidade e extensão do tema, mas sim demonstrar ao leitor as vantagens que a

holding familiar pode proporcionar se constituída mediante o estudo pormenorizado

do caso concreto por profissionais capacitados na área.

2 ORIGEM DAS HOLDINGS

De início se faz essencial conhecer a origem do vocábulo  holding, a fim de

proporcionar suprimento ao estudo do tema. 
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Segundo preconiza Gladson Mamede, o vocábulo holding é oriundo do verbo

inglês to hold e traduz-se por segurar, deter, sustentar e termos afins que sugerem a

ideia  de  domínio.  Ainda  sobre  esse  conceito,  referido  autor  assevera  que  a

expressão holding serve para designar pessoas jurídicas que atuam como titulares

de bens e direitos diversos1. Em outras palavras, vale dizer que uma holding nada

mais é que uma empresa/sociedade criada para deter/guardar ações ou cotas de

outras pessoas jurídicas. 

Para melhor elucidação desse conceito, trago à baila o exemplo da empresa

Itaúsa,  que  é  a  holding controladora  do  Banco  Itaú,  das  empresas  Duratex,

Alpargatas, entre outros empreendimentos.

As  holdings se  originaram  em  1780,  no  estado  da  Pensilvânia  (Estados

Unidos da América), no entanto somente em 1888, no estado de Nova Jersey, é que

foi promulgada a primeira lei autorizando o controle de ações de uma empresa por

outra. Daí em diante as holdings foram sendo difundidas e reconhecidas por todo o

mundo2.

Com  base  nessa  sistemática  de  controle  das  atividades  empresariais,

convencionou-se  definir  o  termo  holding  familiar,  também  denominada holding

imobiliária ou holding patrimonial, como sendo a empresa criada com o objetivo de

“deter bens e participar de outras sociedades que integram o patrimônio da família”3. 

As  holdings familiares passaram a ser conhecidas e desejadas devido aos

inúmeros benefícios na seara econômica e financeira que, em suma, otimizam a

atividade  empresarial,  o  processo  sucessório,  além  de  proporcionar  redução  no

recolhimento  de tributos,  benefícios  estes  que serão especificados nos capítulos

seguintes.

3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS HOLDING NO BRASIL

1 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar  e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e  econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 13.
2 FABIO  FILHO  KONDER COMPARATO E  CALIXTO S.  O  Poder  de  Controle  na  Sociedade
Anônima. pág. 141.
3 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág. 17.
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Em que pese a  holding não ser nenhuma novidade no direito brasileiro,  o

legislador  não  se  preocupou  em criar  lei  específica  para  regulamentá-la.  Sendo

assim, conforme aduz Silva e Rossi, a legislação aplicada para a constituição de

uma holding abrange àquelas relacionadas à atividade empresarial, a saber4:

• Constituição Federal;

• Código Tributário Nacional;

• Código Civil;

• Código de Processo Civil;

• Código de Defesa do Consumidor;

• Lei das Sociedades Anônimas (Lei n°. 6.404/76);

• Lei n°. 7.689/88;

• Lei n°. 9.249/95;

• Lei n°. 9.430/96, entre outras.

Importante salientar que as holdings somente puderam ser instituídas a partir

da  publicação  da  Lei  das  Sociedades  Anônimas  (Lei  n°.  6.404/76),  mais

precisamente em seu artigo 2°,  §3°,  pois prevê que:  “a companhia pode ter por

objeto  participar  de  outras  sociedades;  ainda  que  não  prevista  no  estatuto,  a

participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se

de incentivos fiscais”5.

4 TIPO SOCIETÁRIO DA HOLDING FAMILIAR 

Conforme explanado em tópicos anteriores, a holding familiar é utilizada para

facilitar  a  administração  dos  bens  familiares,  visando  inclusive  a  redução  de

recolhimento de tributos  e o planejamento sucessório. 

4 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág. 15
e 16.
5 BRASIL.  Lei  6.404/76.  Lei  das  Sociedades  Anônimas.  Decretada  pelo  congresso  nacional  e
sancionado pela presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em 15 de novembro de
1976. Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à
ordem pública e aos bons costumes. § 3º  A companhia  pode ter por  objeto  participar  de outras
sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. 
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Contudo,  antes  de  adentrarmos  ao  estudo  das  vantagens  proporcionadas

pela  holding familiar,  imperioso se faz  falarmos,  ainda que brevemente,  sobre o

melhor tipo societário para a sua constituição. 

No Brasil, existem dois grandes tipos contratuais, que se diferenciam pelo tipo

de  ato  constitutivo:  (i)  sociedades  contratuais  e  (ii)  sociedades  estatutárias.

Enquanto as sociedades contratuais são constituídas por meio de contrato social, as

sociedades estatutárias são constituídas por meio de estatuto social6.

As sociedades contratuais, isto é, constituídas por meio de contrato social,

têm seu foco nas pessoas dos sócios, os quais, segundo Gladson Mamede, “devem

estar obrigatoriamente nomeados e qualificados no ato constitutivo”, já que impera a

lógica  das  relações  negociais,  “com  a  definição  de  obrigações  e  faculdades

recíprocas entre os sócios”7.

Ao seu turno, as sociedades estatutárias possuem o foco na pessoa jurídica,

razão pela qual o estatuto social  sequer traz a lista de seus sócios, podendo os

membros ingressarem e saírem sem a necessidade de alteração do estatuto8.

Sobre  as  sociedades  contratuais,  há,  em  nosso  ordenamento  jurídico,

diferentes tipos, a saber, sociedade simples comum, sociedade em nome coletivo,

sociedade em comandita simples e sociedade limitada9.

Oliveira aduz acertadamente que a  “determinação do tipo de holding a ser

operacionalizada depende dos objetivos estabelecidos pelos principais executivos

da empresa de acordo com um processo estruturado de planejamento estratégico”10.

Tendo isso em mente, considerando que o objetivo da  holding  familiar é o melhor

planejamento do patrimônio familiar, de modo que, quando determinada pessoa opta

por constituir uma holding familiar, o patrimônio familiar não mais ficará na esfera da

pessoa física, mas sim na esfera da pessoa jurídica (no caso, a holding), a maioria

6 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 20.econômico
7 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 21.
8 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 21.
9 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 22.
10 OLIVEIRA,  Djalma  de  Pinho  Rebouças.  Holding,  administração  corporativa  e  unidade

estratégica de negócio: uma abordagem prática. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2015. pág. 26.
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da  doutrina  defende  que  o  melhor  tipo  societário  deverá  ser  uma  sociedade

limitada11,  haja vista a sua característica de rigidez para a alteração dos sócios, ou

seja, daqueles que terão direito a parte do patrimônio da família, que lhe é inerente.

5 REGIME TRIBUTÁRIO DA HOLDING FAMILIAR 

 

Há diferentes regimes em nosso ordenamento jurídico para a apuração da

renda de pessoas jurídicas, sendo o regime de lucro presumido e lucro real os mais

conhecidos. 

O Lucro Real é um tipo de Regime Tributário, baseado no valor considerado

lucro  da  empresa.  Por  outro  lado,  o  Lucro  Presumido  baseia-se  em  uma

aproximação fiscal do lucro, ou seja, uma margem de lucro pré-fixada na Lei, sem

que precise necessariamente corresponder ao lucro real da empresa12.

A  escolha  do  regime  tributário  pela  empresa  holding é  fator  de  suma

importância,  porquanto  a  incidência  tributária  implica  diferenças  percentuais

significativas  e  podem  representar  a  economia  ou  perda  de  valores  vultuosos,

dependendo do caso concreto13. 

Todavia,  imperioso  destacar  que,  na  maioria  dos  casos,  a  opção  pela

constituição da  holding tributada pelo lucro presumido será a melhor escolha em

termos  tributários,  representando  considerável  economia  aos  sócios14,  tendo  em

vista tratar-se de um regime bastante difundido face simplicidade de sua aplicação e

o  encontro  com  o  objetivo  da  holding familiar,  qual  seja,  buscar  estratégias

tributárias que desonerem suas atividades15.

11 LODI, Edna Pires; LODI, João Bosco. Holding. 4 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. pág. 5.
12 REDAÇÃO.  Lucro  real  e  lucro  presumido:  tudo  o  que  você  precisa  saber.  JORNAL

CONTÁBIL. Disponível  em: <https://www.jornalcontabil.com.br/lucro-real-e-lucro-presumido-tudo-
o-que-voce-precisa-saber/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

13 BLICHARSKI Melnik, Vanessa.  Holding patrimonial – planejamento sucessório. Trabalho de
Conclusão de Curso.  (Pós-graduanda em Direito  Tributário  e  Processual  Tributário)  –  Centro
Universitário de Curitiba. Curitiba/PR. 2014.

14 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
183.
15 BLICHARSKI Melnik, Vanessa.  Holding patrimonial – planejamento sucessório. Trabalho de

Conclusão de Curso.  (Pós-graduanda em Direito  Tributário  e  Processual  Tributário)  –  Centro
Universitário de Curitiba. Curitiba/PR. 2014.
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6 VANTAGENS DA HOLDING FAMILIAR

Oliveira  aponta  diversas  vantagens  na  constituição  de  uma  holding,

organizando-as quanto aos aspectos econômico-financeiros, administrativos, legais

(responsáveis por contribuir com a otimização do planejamento fiscal e tributário) e

societários,  salientando  que  os  aspectos  societários  consolidam  as  principais

vantagens  da  holding,  quais  sejam:  (i)  ter  confinamento  dos  possíveis  conflitos

familiares  e  societários  exclusivamente  dentro  da  empresa  holding  e,  (ii)  maior

facilidade na transmissão de heranças16.

Nesse mesmo sentido, ao tratarem sobre as razões para a formação de uma

holding,  Edna  Pires  Lodi  e  João Bosco  Lodi  delineiam  a  solução de problemas

referentes à herança, assim aduzindo:

“A  holding  objetiva  solucionar  problemas  referentes  à  herança,
substituindo em parte declarações testamentárias, podendo indicar
especificamente os sucessores da sociedade, sem atrito ou litígios
judiciais. Vemos no Novo Código Civil tempestades que aí estão por
interpretação  de  várias  correntes,  o  que  leva  os  espólios  a  se
estenderem  por  mais  de  10  anos.  A  solução  da  holding  é
fundamental  nesses  casos,  principalmente  quando  é  anterior  ao
óbito17”.

Para fins de exemplificação da razão acima exposta, Lodi e Lodi ilustram a

aplicabilidade  da  holding para  a  resolução  de  um conflito  familiar  relacionado  à

doação de bens: 

Empresa: Pequena construtora fundada há 30 anos e desativada.
Sócios: Pai, mãe, filho e uma filha.
Estado  inicial: Ao  casar  o  filho,  o  pai  lhe  dá  um  apartamento
luxuoso só na Avenida Paulista, SP. A filha reclama que não quer
casar e pede imóvel equivalente para ela. O pai lhe dá cinco terrenos
num bairro longe e ermo. Passam-se dez anos e a Av. Paulista torna-
se  a  passarela  dos  movimentos  grevistas,  carnaval  e  demais
paradas.  O  filho  quer  outro  apartamento  mais  sossegado.  Os
terrenos da filha tornaram-se mais valiosos porque estavam em uma
rua chamada agora Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini. O pai agora
tinha novamente de equilibrar as doações.
Sugestão  aprovada: Os  sócios  da  construtora  transformavam  a
empresa em holding mista e aumentavam o capital social com seus
imóveis  pessoais  (todos).  A empresa mudaria seus objetivos  para

16 OLIVEIRA,  Djalma  de  Pinho Rebouças.  Holding,  administração  corporativa  e  unidade
estratégica de negócio: uma abordagem prática. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2015. pág. 21.

17 LODI, Edna Pires; LODI, João Bosco. Holding. 4 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. pág.
10.
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prestações  de  serviços  de  engenharia,  podendo  assim  incorporar
seus imóveis isento de ITBI.
Conclusão: Os irmãos tiveram sempre a igualdade de doação em
quotas e puderam escolher o imóvel que queriam morar pagando um
aluguel mínimo legal que voltariam para eles.

Mamede também dedica-se em expor vantagens inerentes à constituição de

holdins familiares,  citando,  dentre  outras,  a  contenção  de  conflitos  familiares,

proteção contra terceiros e a proteção contra fracassos amorosos18.

Destarte, vê-se que o fato de os bens familiares estarem sob a titularidade da

holding, (pessoa jurídica) e não mais da pessoa física,  gera diversos benefícios,

sobretudo  aqueles  relativos  à economia  tributária  e  a  pacificação  da  geração

seguinte em razão do planejamento sucessório, os quais serão detalhados a seguir.

6.1 VANTAGENS NO PROCESSO SUCESSÓRIO

Hodiernamente, vê-se no âmbito da sucessão tradicional realizada por meio

do processo de inventário e partilha demasiados desgastes entre os herdeiros. A

propósito, inventários realizados de forma pacífica passou a ser exceção. A regra é

que, depois da morte do  de cujus, as famílias se dividem em razão da divisão da

herança. 

Sobre  essa  lamentável  situação,  Mamede  equipara  as  disputas  familiares

com  um  verdadeiro  vale  tudo,  que  proporcionam  desavenças  que  acabam  por

colocar em risco a hegemonia da família sobre os negócios19.

A constituição de uma holding familiar evita os desgastes acima mencionados

na medida em que possibilita uma organização prévia e cuidadosa da transferência

do patrimônio familiar, bem como uma sucessão eficaz na condução de eventuais

empresas que integrem o patrimônio da família20.

Aliás,  salienta  Ana  Geleilate  que  “a  holding proporciona  a  divisão  do

patrimônio em cotas, impedindo que futuros herdeiros briguem pelos bens. Todos os

18 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. págs. 71, 85 e 87.
19 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 72.
20 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág. 81.
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herdeiros são sócios. Os patriarcas integralizam o patrimônio na holding e as cotas

são doadas com reserva de usufruto”21.

Nos casos em que o patrimônio familiar é também composto por empresas, o

responsável  poderá,  por  meio  da  holding,  ainda  em  vida,  identificar  as

potencialidades de cada herdeiro e escolher o mais capacitado para administrar a

empresa22, evitando, assim, desgastes familiares e possível ruína da empresa, que

por  muitas  vezes  é  administrada  durante  anos  por  inventariante  incapacitado

durante o decorrer de um processo de inventário.

A seguir, apresenta-se um quadro que ilustra o acima exposto:

Quadro 1 – Constituição da holding familiar

Fonte: MAMEDE (2019, p. 101).

Outra vantagem consiste na duração do inventário. Sabe-se que o processo

de  inventário  pode  perdurar  anos  caso  inexista  consenso  entre  os  herdeiros,

mormente quando há entre os bens a serem inventariados sociedade empresarial23.

JUNGBLUTH e FRÍES bem apresentam um quadro comparativo constituição

da holding familiar em relação ao tempo do processo de inventário24:

Quadro 2 – Vantagens da holding em relação ao inventário

21 GELEILATE,  Ana.  Holding  e  “blindagem  patrimonial”.  JUSBRASIL.  Disponível:
<https://anageleilate.jusbrasil.com.br/artigos/423847596/holding-e-blindagem-patrimonial#:~:text=De
%20posse%20desses%20dois%20conceitos,é%20sócia%20de%20outras
%20sociedades.&text=“Todos%20os%20herdeiros%20são%20sócios>. Acesso em: 15 jul. 2020.
22 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 101.
23 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág. 84.
24 JUNGBLUTH,  Carla; FRÍES, Laurí Natalício. Holding como estratégia de negócios familiar.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Contábeis) – Faculdades Integradas de
Taquara/RS, Taquara, RS, 2015.
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Fonte: Oris  &  Barreto  Consultoria  Empresarial.  Atualizado  com base  nos  dados  da  Sefaz/RS  e
Receita Federal do Brasil. 

A  transferência  do  patrimônio  familiar  torna-se  mais  simplificado  com  a

constituição de uma  holding,  já  que a titularidade dos bens  é  transferida  com a

simples alteração do contrato social,  já  que  os herdeiros são os próprios sócios

cotistas e já fica especificado no contrato social  a cota parte de cada sócio, que

quando desejar poderá retirar-se da sociedade e levar consigo sua cota parte25.

Para uma pessoa física vender um imóvel, por exemplo,  existe demasiada

burocracia,  consubstanciada  na  necessária  certidão  dos  órgãos  públicos,

pagamento de tributos, e outras séries de obrigações correlatas. Ao seu turno, se o

imóvel estiver sob a titularidade da  holding familiar, a transferência far-se-á com a

simples  alteração  do  contrato  social,  consoante  já  dito,  evitando-se,  assim,  o

dispêndio de tempo. 

Além do  mais,  a  holding familiar  mostra-se  vantajosa  na  medida  em que

afasta a necessidade do pagamento dos custos que são inerentes ao processo de

inventário. Nesse ponto, bem salienta Silva e Rossi26.

“(…) no inventário há necessidade de pagamento de custas judiciais,
além  do  mencionado  tributo,  inerente  a  qualquer  espécie  de
transmissão. Em se tratando de inventário e, justamente, em razão
da necessidade do recolhimento do referido imposto, sob pena de

25 GELEILATE,  Ana.  Holding  e  “blindagem  patrimonial”.  JUSBRASIL.  Disponível:
<https://anageleilate.jusbrasil.com.br/artigos/423847596/holding-e-blindagem-patrimonial#:~:text=De
%20posse%20desses%20dois%20conceitos,é%20sócia%20de%20outras
%20sociedades.&text=“Todos%20os%20herdeiros%20são%20sócios>. Acesso em: 15 jul. 2020.
26 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág. 84.
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suspensão e atraso do processo, em muitas oportunidades a família
acaba por  ter  que se desfazer  de um bem para  fazer  frente  aos
custos  da  ação,  o  que  poderia  ser  evitado  se  houvesse  um
planejamento prévio. Com efeito, é possível programar o pagamento
dos  custos  inerentes  à  constituição  da  holding  de  acordo  com  a
conveniência dos patriarcas, podendo-se evitar a alienação de uma
parte do patrimônio familiar”. 

Mostra-se  forçoso  apontar,  ademais,  que  a  holding proporciona  proteção

contra ataques de terceiros ou dilapidação dos bens por parte dos herdeiros, na

medida em que admite ao patriarca/matriarca instituir cláusulas no ato constitutivo

que  lhe  assegurem  proteção,  tais  como  cláusulas  de  reserva  de  usufruto,

incomunicabilidade, inalienabilidade, reversibilidade, impenhorabilidade27.

As disposições relativas ao usufruto encontram-se previstas nos artigos 1.390

a 1.411 do Código Civil28, sendo que o artigo 1.394 delimita o usufruto ao dispor que

“o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos29.

Sobre  a  cláusula  de  reserva  de  usufruto  instituída  no  ato  constitutivo  da

holding familiar, Silva e Rossi assim aduzem:

“A doação com reserva de usufruto se caracteriza, na verdade, pela
doação  apenas  da  nua-propriedade  dos  bens  ao  donatário,
permanecendo o doador com o direito de uso e gozo dos frutos deles
advindos. Trata-se de um direito real sobre coisa alheia, conferido ou
resguardado a alguém para que utilize de certa coisa como se sua
fosse, embora não possa dispor do bem, uma vez que a propriedade
pertence a terceiro, no caso o donatário”30.

Destarte, vê-se que a cláusula de reserva de usufruto possibilita que os pais,

ainda  em vida,  doem o  patrimônio  familiar  aos  herdeiros,  o  que é  chamado de

adiantamento de legítima, mas mantendo para si o controle, poder de administração

27 GELEILATE,  Ana.  Holding  e  “blindagem  patrimonial”.  JUSBRASIL.  Disponível:
<https://anageleilate.jusbrasil.com.br/artigos/423847596/holding-e-blindagem-patrimonial#:~:text=De
%20posse%20desses%20dois%20conceitos,é%20sócia%20de%20outras
%20sociedades.&text=“Todos%20os%20herdeiros%20são%20sócios>. Acesso em: 15 jul. 2020.
28 BRASIL.  Lei  10.406/02.  Código Civil.  Decretada pelo  congresso nacional  e sancionado pela

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

presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.394.
O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.

30 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
110.
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e, consequentemente, o direito de desfrutar  de tais bens, até o seu falecimento,

quando então os herdeiros receberão o direito de usufruir dos bens. 

Impende  salientar,  contudo,  que  o  usufruto  pode  ser  extinto  caso  ocorra

alguma das hipóteses do artigo 1.410, do Código Civil31, a saber: 

“Art.  1.410.  O  usufruto  extingue-se,  cancelando-se  o  registro  no
Cartório de Registro de Imóveis: 
I. pela renúncia ou morte do usufrutuário;
II. pelo termo de sua duração;
III. pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi
constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data
em que se começou a exercer;
IV. pela cessação do motivo de que se origina;
V.  pela  destruição  da  coisa,  guardadas  as  disposições  dos  arts.
1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409;
VI. pela consolidação;
VII.  por  culpa  do  usufrutuário,  quando  aliena,  deteriora,  ou  deixa
arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação,
ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias
recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;
VIII. Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai
(arts. 1.390 e 1.399)”.

Já a cláusula de inalienabilidade, segundo Silva e Rossi, “relaciona-se ao fato

de que o bem doado não pode ser alienado pelo donatário enquanto permanecer a

restrição  imposta  pelo  doador32.  Contudo  a  inalienabilidade  se  mostra  mais

abrangente,  na  medida  em  que,  nos  termos  do  artigo  1.911  do  Código  Civil,

compreende a impenhorabilidade e a incomunicabilidade dos bens doados. 

A  cláusula de incomunicabilidade tem como alicerce proteger o patrimônio

familiar dos cônjuges dos herdeiros em caso de eventual divórcio.  Sobre o tema,

assim assevera Carlos Roberto Gonçalves:

“A cláusula de incomunicabilidade constitui uma eficiente proteção ao
herdeiro,  sem que,  por  outro  lado,  colida  com qualquer  interesse
geral. O exemplo mais comum é do pai cuja filha se casa pelo regime
de comunhão de bens. Para evitar que, com a separação, os bens
por ela trazidos sejam divididos com marido não confiável,  ou que
com a morte deste os mesmos bens sejam partilhados com os seus

31 BRASIL.  Lei  10.406/02.  Código Civil.  Decretada pelo  congresso  nacional  e  sancionado pela
presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. 
32 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
116.
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próprios herdeiros, o genitor impõe a incomunicabilidade da legítima,
impedindo o estabelecimento da comunhão”33.

Impende ressaltar que a cláusula de incomunicabilidade não se estende aos

frutos percebidos durante o casamento34. Nesse sentido declara Silva e Rossi: 

“Ressalte-se,  todavia,  que  os  frutos  advindos  dos bens  recebidos
pelo  herdeiro,  na  constância  do  casamento,  se  comunicam  ao
cônjuge,  ainda  que  mediante  cláusula  restritiva  de
incomunicabilidade. Vale dizer que o cônjuge do herdeiro terá direito
aos  frutos  do  bem  doado  com  cláusula  de  incomunicabilidade,
conforme dispõe o artigo 1.669 do Código Civil (...)”35.

Por  outro  lado,  a  cláusula  de  impenhorabilidade  mostra-se desnecessária

caso  tenha  sido  instituída  a  cláusula  de  inalienabilidade  no  ato  constitutivo  da

holding.  Isso  porque,  esta  implica  automaticamente  aquela,  e,  caso  houvesse  a

possibilidade de penhora dos bens por parte de credores, a inalienabilidade restaria

sem efeito36.

Ao final, ainda há a possibilidade de o doador gravar a doação com a cláusula

de reversibilidade,  que,  segundo Silva  e  Rossi  “se presta  a  garantir  que o  bem

doado  ao  herdeiro  retorne  ao  doador  caso  o  donatário  venha  a  falecer

previamente”37.  Os  mesmos  autores  ainda  dissertam,  magistralmente,  sobre  a

essência da referida cláusula, assim aduzindo:

“Sua importância é justificada diante do caso de o herdeiro falecer,
uma vez que os bens doados serão objetos de inventário, podendo
ser transferidos aos netos dos doadores ou ao cônjuge do falecido.
Em muitos casos, é natural que os patriarcas doadores não desejem
que os bens tenham esse destino, preferindo que eles retornem a
seu  patrimônio  para  que  possam  reavaliar  cuidadosamente  o
planejamento  sucessório,  especialmente  visando  impedir  que  os

33 GONÇALVES,  Carlos  Roberto.  Direito  civil  brasileiro:  parte  geral.  v.  I. 13.  ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2015. São Paulo. pág. 217.

34 BRASIL.  Lei  10.406/02.  Código Civil.  Decretada pelo  congresso nacional  e sancionado pela
presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.669.
A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos,
quando se percebam ou vençam durante o casamento.

35 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
115.
36 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
118.
37 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
119.
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bens  sejam transferidos  para  terceiros  sem vínculo  consanguíneo
com a família,  ou mesmo,  supostamente despreparados para  sua
manutenção”38.

Assim,  é  notória  as  vantagens  proporcionadas  pela  constituição  de  uma

holding familiar  no tocante ao planejamento sucessório, mormente em razão dos

benefícios tributários a seguir expostos. 

6.2 VANTAGENS TRIBUTÁRIAS

Além  das  vantagens  relativas  à  sucessão  hereditária  acima  expostas,  a

constituição da holding familiar acarreta vantagens quanto ao ITCMD (Imposto sobre

Transmissão  Causa Mortis e Doações),  ITBI  (Imposto sobre a Transmissão Inter

Vivos de Bens Imóveis) e IR (imposto de Renda).

Contudo, entendemos que as vantagens tributárias oriundas da constituição

da holding  familiar  estão umbilicalmente ligadas ao estudo pormenorizado do caso

concreto,  realizado  por  profissionais  capacitados  na  área.  Caso  contrário,

desvantagens poderão surpreender os doadores.

Assim adverte Mamede:

“É  indispensável  a  avaliação  por  um especialista  que,  para  cada
situação,  faça uma avaliação dos cenários fiscais  para definir,  em
cada caso, qual é a situação mais vantajosa, sendo possível que, no
fim das contas, a constituição da holding se mostre desaconselhável
por ser mais trabalhosa e onerosa. Isso pode decorrer, inclusive, da
incidência de tributos a que a pessoa natural não está submetida,
como a Cofins e o PIS39”.

Dito isso, para iniciar o estudo sobre as vantagens tributárias, mostraremos a

seguir um quadro comparativo dos impostos sobreditos para melhor intelecção do

tema:

Quadro 3 – Impostos.

38 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
119.
39 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 103.
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Imposto ITCMD ITBI IRPF 

Competência Estadual Municipal Federal 

Hipótese de
Incidência 

Transmissão de Bens 
e Direitos 

- Doação 

- Herança/Legado 

Transmissão de Bens 
Imóveis 

- Venda 

- Permuta 

- Conferência PJ 
(ativid. imobiliária) 

- Doação em 
Pagamento 

Transmissão de 
Quaisquer Bens e 
Direitos em que houver
Ganho 

- Transferência por 
valor de mercado ou 
custo 

Capacidade para
exigir 

- Imóvel no território 
(Estado) 

- Bens móveis e 
direitos: falecido ou 
doador no território 

- Imóvel no território 
(Município) 

Princípio da 
Universalidade 
(Cedente no Brasil) 

Base de Cálculo - Valor venal 

Mínimo: 

imóvel: IPTU/ITR 
ações: negociação/ 
Patrimônio Líquido 

Valor da operação

 Mínimo: 

IPTU/valor de 
referência 

Ganho de capital 
(venda menos compra)

Alíquota - 4% para qualquer 
transmissão 

- 2% em Maringá40 - 15% 

Fonte: (BLICHARSKI, Vanessa, 2014).

Diversos  autores  sustentam  que,  ao  contrário  do  que  reiteradamente  se

ensina,  a  holding não  proporciona  vultuosa  redução  do  ITCMD.  Conforme aduz

Mamede, a tributação relativa ao ITCMD será de 4% (quatro por cento) sobre o valor

dos  bens  transferidos  tanto  no  caso  de  doação  inter  vivos quando  no  caso  de

transmissão causa mortis,  sendo a vantagem evidenciada tão somente quanto à

simplicidade do procedimento de doação se comparada ao processo de inventário41.

40 BRASIL.  Lei  Complementar  677/2007.  Decretada  pela  câmara  municipal  de  Maringá  e
sancionado pela prefeitura municipal, Maringá em de  28 de setembro de 2007. Art.  42.  O imposto
será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de cálculo as seguintes alíquotas:
(II) para as demais transmissões, 2% (dois por cento).
41 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 104.
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Sobre esse ponto, esclarece Silva e Rossi:

“Com efeito, ao realizar a doação das quotas da holding como parte
do  planejamento  envolvendo  o  adiantamento  da  legítima,  o  que
ocorre é a antecipação do custo tributário que se efetivaria apenas
com o passamento dos proprietários dos bens. Ainda que calculado
sobre  dois  terços  do  valor  patrimonial  das  quotas,  o  que  ocorre,
verdadeiramente,  é  o  recolhimento  antecipado  de parte  do  tributo
que seria devido apenas no futuro. Bem verdade que o pagamento
antecipado é vantajoso, pois pode ser programado, o que facilita o
levantamento do montante devido, sem a necessidade da alienação
de algum bem, como ocorre no momento do inventário42”.

Há de ser ressaltado, contudo, que, muito embora a alíquota do ITCMD seja a

mesma nas duas hipóteses (doação inter vivos e transmissão causa mortis), a base

de cálculo será distinta. 

Isso porque, consoante pontua Ana Geleilate, no caso de transmissão causa

mortis o ITCMD incidirá sobre o valor total da herança, ao passo que, em sendo

constituída a  holding familiar, o ITCMD incidirá quando da doação das cotas aos

herdeiros e tão somente sobre o valor da cota parte a ser doada e não sobre o

montante43, o que garante a redução do valor do imposto a ser recolhido.

Além do mais, conforme exposto por Silva e Rossi, no Estado de São Paulo, a

transmissão da nua-propriedade dos bens (o que ocorre na constituição da holding

familiar  cuja  ato  constitutivo  prevê  a  cláusula  de  reserva  de  usufruto)  enseja  a

redução  do  ITCMD  em  1/3  (um  terço)44,  conforme  artigo  9°,  §2°,  alínea  4,  Lei

10.705/00.

Outra vantagem tributária é o fato de que a  holding  familiar que não tenha

como  atividade  preponderante  a  compra,  venda  ou  locação  de  bens  imóveis,

desfrutará  da  imunidade  do  ITBI,  o  qual  não  incidirá  sobre  a  transmissão  de

eventuais bens imóveis para fins de integralização do capital social. Nesse sentido

dispõe o artigo 156, inciso II, c/c §2°, inciso I, da Constituição Federal:

42 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
133.
43 GELEILATE,  Ana.  Holding  e  “blindagem  patrimonial”.  JUSBRASIL.  Disponível:
<https://anageleilate.jusbrasil.com.br/artigos/423847596/holding-e-blindagem-patrimonial#:~:text=De
%20posse%20desses%20dois%20conceitos,é%20sócia%20de%20outras
%20sociedades.&text=“Todos%20os%20herdeiros%20são%20sócios>. Acesso em: 15 jul. 2020.
44 SILVA,  Fabio  Pereira  da;  ROSSI,  Alexandre  Alves. Holding  Familiar:  Visão  jurídica  do
planejamento societário, sucessório e tributário. 2.ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2017. pág.
131/132.
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“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de
bens  imóveis,  por  natureza  ou  acessão  física,  e  de  direitos  reais
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a
sua aquisição;
(…)
§ 2º O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados
ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre
a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação,
cisão  ou  extinção  de  pessoa  jurídica,  salvo  se,  nesses  casos,  a
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses
bens  ou  direitos,  locação  de  bens  imóveis  ou  arrendamento
mercantil;”45.

Considera-se  atividade preponderante  para  fins  da  sobredita  imunidade,  o

contido no artigo 37 do CTN:

“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa
jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou
locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à
sua aquisição; 
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida
neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita
operacional  da  pessoa  jurídica  adquirente,  nos  2  (dois)  anos
anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de
transações mencionadas neste artigo; 
§ 2° Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a
aquisição,  ou  menos  de  2  (dois)  anos  antes  dela,  apurar-se-á  a
preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3
(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 
§ 3°  Verificada a preponderância  referida  neste artigo,  tornar-se-á
devido o imposto,  nos termos da lei  vigente  à data da aquisição,
sobre o valor do bem ou direito nessa data”46.

Por fim, resta dissertar, ainda que brevemente, sobre a vantagem relativa ao

Imposto de Renda.

O primeiro ponto que merece destaque é a possível não incidência do IR nos

casos  em  que  o(a)  patriarca/matriarca  integraliza  o  capital  social  da  holding

mediante a transferência de bens.

Isso porque, ao transferir bens para a sociedade a título de integralização do

capital social, o responsável pode escolher entre transferi-los pelo valor venal (valor

45 BRASIL.  Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal: Planalto, 1988. 
46 BRASIL. Lei nº 5. 172/66. Código de Tributário Nacional. Decretada pelo congresso nacional e

sancionado pela presidência da república. Diário oficial da união, Brasília em 25 de Outubro de
1966.
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de mercado) ou pelo valor escritural (aquele que consta na declaração do Imposto

de Renda da pessoa física), que na maioria das vezes é o valor de custo do bem47.

Assim,  caso  o(a)  patriarca/matriarca  opte  por  transferir  o  bem  pelo  valor

escritural, não será identificado o acréscimo de patrimônio e, via de consequência,

não incidirá, pelo menos naquela oportunidade, o IR sobre o bem, visto inexistir o

fato gerador (acréscimo de patrimônio).

Para fins de ilustrar o tema, segue quadro comparativo entre transferências

de bens pelo valor venal e escritural:

Quadro 4 – Transferência de bens

Fonte: Mamede (2019, pág. 123).

Destarte,  somente  incidirá  a  tributação  do  IR  caso  a  transferência  seja

realizada por valor superior ao que consta na declaração do IR.

Outro ponto a ser destacado está relacionado à alienação de imóveis e de

aluguéis recebidos pela holding familiar.

Quanto  ao  primeiro  caso  (ganho  de  capital  com  a  venda  de  imóveis),

enquanto para a pessoa física a carta  tributária  será de 15% sobre o ganho de

capital,  para  a  holding  será  de  aproximadamente  6,73%  sobre  o  valor  total  da

alienação, o que, dependendo do valor do imóvel, é uma grande vantagem48.

47 MAMEDE,  Gladson; MAMEDE, Eduarda Cotta Mamede.  Holding Familiar e suas Vantagens:
Planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar.  11. ed. São Paulo:
Atlas, 2019. pág. 123.
48 JUNGBLUTH, Carla; FRÍES, Laurí  Natalício.  Holding como estratégia de negócios familiar.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Contábeis) – Faculdades Integradas de
Taquara/RS, Taquara, RS, 2015.
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Já em relação aos aluguéis percebidos pela  holding, em que pese também

incidir  os impostos Pis-Pasep e Cofins,  ainda assim a tributação será vantajosa,

pois,  enquanto  uma  pessoa  física  que  receba  valores  significativos  de  aluguéis

estará sujeita ao IR de até 27% (tabela progressiva), a tributação da holding será de

aproximadamente 11,33% (3% de Cofins, 0,65% de PIS, 4,80% IRPJ, 2,88% de

CSLL e adicional se houver de até 3,20%)49.

Portanto, se bem planejada para o caso concreto, a economia tributária que

se faz com a criação de uma holding familiar é muito vantajosa. 

7 CONCLUSÃO

 Conclui-se que a Constituição Federal, Lei das Sociedades Anônimas, entre

outras,  dão supedâneo suficiente  para que,  ainda em vida,  o  patriarca/matriarca

alcance diversas vantagens ao retirar todo o patrimônio familiar da esfera da pessoa

física e transferi-lo para a pessoa jurídica (holding familiar).

Dentre essas vantagens está a pacificação da geração seguinte, uma vez que

a partilha dos bens entre os herdeiros já estará preestabelecida, evitando desgaste

nos relacionamentos e dispêndio de tempo com os morosos processos judiciais de

inventário e partilha. 

Além disso, o patriarca/matriarca poderá gravar as quotas da holding doadas

aos  herdeiros  com  cláusulas  de reserva  de  usufruto,  incomunicabilidade,

inalienabilidade,  reversibilidade  e impenhorabilidade,  protegendo  o  patrimônio

familiar contra terceiros e mantendo a administração da integralidade dos bens até o

seu falecimento.

A  constituição  de  uma  holding familiar  também proporciona  vantagens  na

esfera tributária, relativas ao IR, ITCMD e ITBI. Contudo, forçoso ressaltar que para

desfrutar dessas vantagens deve ser realizado minucioso estudo do caso concreto

por profissionais capacitados, caso contrário, os efeitos poderão ser desvantajosos. 

Ao final, esclarecemos que o presente artigo não possui o intuito de exaurir os

estudos sobre o tema, mas apenas levantar as possíveis vantagens.

49 JUNGBLUTH, Carla; FRÍES, Laurí  Natalício.  Holding como estratégia de negócios familiar.
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Contábeis) – Faculdades Integradas de
Taquara/RS, Taquara, RS, 2015.
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