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HOLDING FAMILIAR E A POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA QUANDO OFENDIDOS OS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE DOS SUCEDIDOS 

 

 

Mateus Castilho de Araújo 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo, realizado utilizando a metodologia teórica bibliográfica, visa adentrar ao instituto 

da holding, estudando seus aspectos, características, vantagens e desvantagens, bem como analisar 

também a inserção das holdings familiares no atual cenário empresarial brasileiro, com a consequente 

ofensa aos direitos da personalidade na constituição das holdings e também na sucessão destas. 

Primeiramente, o artigo apresentará o conceito de holding, abordando-o no Brasil, bem como seus 

aspectos históricos, onde e como nasceu. Posteriormente se estudarão a adaptação e desmembramento 

ao conceito de holding familiar, analisando como esta é formada, seus requisitos e características 

principais. Dentro do mesmo assunto, serão estudadas as finalidades da holding familiar, 

apresentando o interesse dos pais em constituírem as holdings familiares e a sua intenção na 

blindagem patrimonial. Sucessivamente, serão abordadas as vantagens e desvantagens da constituição 

de uma holding familiar, em consonância ao tópico abordado, o estudo abre portas para a análise de 

incógnitas, por exemplo, “como fica o direito sucessório na holding familiar?”, oportunidade está em 

que será analisado como fica a holding familiar na morte dos pais, abordando, ainda, hipóteses em 

que é possível a ocorrência do fenômeno da desconsideração reversa da holding. Por fim, ver-se-á 

quais direitos da personalidade são violados na constituição de uma holding. 

 

Palavras chaves: Holding familiar; Vantagens; Desvantagens; desconsideração reversa; Direitos da 

personalidade. 
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FAMILY HOLDING AND THE POSSIBILITY OF DISCONTINUATION OF LEGAL 

PERSONALITY WHEN OFFENDED THE RIGHTS OF THE PERSONALITY OF 

SUCCESSES 

 

 

Mateus Castilho de Araújo 

 

 

ABSTRACT 

 

This article, which is based on the theoretical bibliographical methodology, aims to enter the holding 

company's institute, studying its aspects, characteristics, advantages and disadvantages, as well as 

analyzing the family holdings’ insertion in the current Brazilian business scenario, with consequent 

offense to personality rights in the constitution of the holdings and also in the succession of these. 

First, the article will present the concept of holding company, approaching it in Brazil, as well as its 

historical aspects, where and how it was born. Posteriorly, the adaptation and dismemberment of the 

family holding company will be studied, and it will be analyzed how it is formed, its requirements 

and main characteristics. Within the same subject, the purposes of the family holding company will 

be studied, showing the parents' interest in setting up family holdings and their intention in the 

patrimonial armor. Subsequently, the advantages and disadvantages of setting up a family holding 

company will be addressed, in line with the topic addressed. The study opens the door to the analysis 

of unknowns, for example, "how is the inheritance right in the family holding company?", an 

opportunity that will analyze how the family holding company is in the death of the parents, also 

considering hypotheses where it is possible the occurrence of the holding company's reverse 

disconsideration phenomenon. Finally, it will be seen what personality rights are violated in the 

constitution of a holding company. 

 

Key Words: Family Holding; Benefits; Disadvantages; Reverse disconsideration; Rights of the 

personality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo foi incentivado tendo-se em vista o amplo crescimento das holdings no 

cenário empresarial brasileiro, onde principalmente se destacam, na sua maioria, as holdings 

familiares, fato este curioso por se tratar de uma manobra empresarial a qual garante várias vantagens 

econômicas para o grupo detentor da holding. 

Contudo, o alto número de holdings familiares presentes no país acarreta a preocupação 

com os direitos da personalidade bem como influencia diretamente no direito de terceiros legítimos, 

como será visto adiante no presente trabalho. Ainda, serão apresentados casos em que a estruturação 

da holding afetou diretamente o direito da personalidade de alguém e outros em que a holding lesou 

consideravelmente a herança de um terceiro legítimo, possibilidade em que cabe a desconsideração 

reversa da holding. 

A revista Época Negócios, em um levantamento publicado na data de 20 de abril de 2015, 

chegou à informação de que, dentre as 500 maiores empresas mundiais, 15 são brasileiras e dirigidas 

por holdings familiares, o que demonstra o grau de importância e abrangência das holdings no atual 

cenário empresarial brasileiro. 

Dentre as grandes empresas familiares brasileiras, há alguns nomes conhecidos como Itaú 

Unibanco, da família Moreira Salles; JBS S.A, da família Batista; Odebrecht S.A, das famílias 

Odebrecht e Gradin; Metalúrgica Gerdau, da família Gerdau, dentre outras empresas mundialmente 

conhecidas.1  

Por fim, esta pesquisa apresentará aspectos técnicos e teóricos, eis que foram utilizados a 

metodologia teórica bibliográfica de renomados profissionais da área bem como artigos publicados 

no mesmo nicho de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 NEGÓCIOS, Época. BRASIL TEM 15 EMPRESAS ENTRE AS MAIORES COMPANHIAS FAMILIARES DO MUNDO: A lista, 
liderada pelo Walmart, traz as brasileiras JBD e Itaú Unibanco no Top 25. Disponivel em 
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/04/brasil-tem-15-empresas-entre-maiores-
companhias-familiares-do-mundo.html, acessado em 15/09/2018 as 18:37 
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2. CONCEITO DE HOLDING 

 

2.1 – COMO NASCEU A HOLDING 

 

A holding surgiu no Brasil em 1976 com a aprovação da lei nº 6.404/76 (Lei das 

Sociedades Anônimas) a qual satisfez a necessidade de permitir que pessoas jurídicas fossem donas 

de outras pessoas jurídicas, atuando, assim, como titulares de bens e direitos, podendo-se incluir neste 

rol bens imóveis, bens móveis, participações societárias, propriedade industrial, investimentos 

financeiros e outros bens que venham a ser de propriedade dessa determinada pessoa jurídica, 

nomeada de holding (OLIVEIRA, 2015). 

Com a lei n° 6.404/76, o âmbito jurídico apresentou implementações as quais abriram 

portas para a possibilidade das criações das denominadas holdings, anteriormente nominadas de 

controladoras, as quais encontraram amparo jurídico no Artigo 2º, §3º2 da lei acima mencionada, 

artigo este que autoriza a companhia a ter participações em outras sociedades, em suma, a 

característica principal na atuação das holdings. 

Posterior à Lei das Sociedades Anônimas, outras implementações jurídicas começaram a 

dar mais forma e regulamentar a constituição das holdings, como, por exemplo, o Regulamento de 

Imposto de Renda, a lei nº 9.430/96 e também a lei nº 10.833/03. 

 

2.2 – CONCEITO DE HOLDING NO BRASIL  

 

Conforme MAMEDE (2018), o termo “Holding”, originado do verbo inglês “To hold”, 

que significa manter, segurar, possuir, é uma espécie de sociedade cujos objetivos são administrar, 

possuir ou controlar determinado patrimônio, assimilando os bens pessoais de seus sócios, sendo estes 

bens imóveis ou moveis, assim também como outros tipos de bens como, por exemplo, propriedade 

industrial, ações ou investimentos, tudo interligado a uma holding que administrará todos os bens 

integralizados no capital social dessa empresa, ou seja, os bens saem da pessoa física e vão para a 

pessoa jurídica, conforme o doutrinamento de ALONSO (1973). 

Assim, os profissionais da área de contabilidade, consultores empresariais, assessores 

jurídicos empresariais e outras expertises da área começaram a orientar seus clientes a aberturas dessa 

                                                           
2 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 se realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. 
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modalidade de “empresa”, visando a vários benefícios fiscais, patrimoniais, conservacionistas, 

sucessórios e visionários.  

A holding nada mais é que uma empresa, a qual está sujeita às leis empresariais vigentes 

no país, contudo elas muitas vezes possuem finalidade diversa à de uma empresa comum, até pelo 

fato de que, via de regra, as holdings são sociedades discretas, habitualmente invisíveis à sociedade. 

Quanto à classificação da holding, existem mais de 22 tipos de holdings hoje, contudo, 

dentre estas, duas modalidades são as mais estudadas e utilizadas, a pura e a mista. 

A holding pura é aquela que não exerce atividade negocial, que não explora o mercado 

na finalidade de lucrar em cima de uma atividade econômica, de acordo com a descrição de 

MAMEDE (2018, p. 14). O objeto social da holding pura é exclusivamente a titularidade de quotas 

ou ações de outra ou outras sociedades ou bens, que mais à frente se complementa dividindo a holding 

pura em duas, a holding de controle e a holding de participação, sendo a primeira responsável por 

deter quotas e ou ações de outras sociedades e a última aquela constituída na finalidade de titularizar 

quotas ou ações de outras sociedades, porém sem que detenha o controle de nenhuma delas.  

Já a holding mista é aquela que não se dedica unicamente a deter participações societárias, 

mas sim visa à exploração econômica de certa atividade, produzindo e circulando bens na finalidade 

de gerar riqueza (MAMEDE, 2018, p. 15). 

 

3. HOLDING FAMILIAR NO BRASIL 

 

3.1 – CONCEITO DE HOLDING FAMILIAR  

 

Diferente do conceito tradicional de holding, a holding familiar não é um tipo específico 

da categoria, mas caracteriza-se como uma contextualização específica, podendo, da mesma maneira 

da holding, ser pura ou mista, porém sua marca definitiva está no fato de que tal modalidade possui 

membros de um grupo familiar no controle, sendo de parte de uma empresa ou de sua totalidade na 

constituição da holding, conforme ensina MAMEDE (2018, p. 16). 

Na holding comum, a intenção é clara, estruturar e organizar o patrimônio de seus sócios, 

contudo na holding familiar a divergência é que os sócios são membros de um mesmo grupo familiar, 

o qual, na intenção de obter vantagens que serão apresentadas mais à frente do estudo, optam pela 

constituição da holding a fim de concentrar o controle e administração da empresa, visando, de certo 

modo, isolar o grupo familiar.  
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Vê-se a semelhança entre a estrutura da holding patrimonial comum e da holding 

patrimonial familiar, eis que a sua constituição e vantagens fiscais e sucessórias são idênticas, sendo 

que a única diferença apresentada entre estas é o vínculo familiar entre seus sócios. 

 

3.2 – REQUISITOS E COMO SE FORMA UMA HOLDING FAMILIAR 

 

Para que seja considerada uma holding familiar, é necessário que os membros da holding 

sejam do mesmo grupo familiar, caso contrário a denominação deste deverá ser somente de holding. 

Para se formar uma holding, é necessário que seja realizada a abertura de uma empresa, 

sendo esta uma limitada, uma S/A ou, em alguns casos, até mesmo uma sociedade simples, com 

exceção de holdings voltadas para a venda e locação de bens imóveis, a qual não pode adotar o regime 

do simples. Contudo, a diferença desta empresa é que, diferente de uma comum, o contrato social 

desta, além de constar o usufruto dos bens integralizados aos sócios, tem a característica de ser uma 

empresa controladora. 

 

4. FINALIDADES DA HOLDING FAMILIAR  

 

4.1 – PORQUE SE FAZ E QUAIS AS VANTAGENS DA HOLDING FAMILIAR 

 

A holding tem sido uma alternativa muito buscada por famílias empreendedoras pois 

beneficia, e muito, as empresas do grupo, eis que a realização de uma holding traz benefícios fiscais, 

organizacionais, sucessórios, financeiros e também agrega segurança patrimonial para as famílias. 

Dentro dos benefícios fiscais, pode-se destacar o fenômeno da elisão fiscal, que, 

diferentemente da evasão fiscal, que é uma redução da carga tributária de maneira ilícita, é a busca 

pela redução dos tributos por meios lícitos, evitando riscos para as empresas. A elisão fiscal ocorre 

pois os impostos são consideravelmente menores, em se tratando das pessoas jurídicas, por exemplo, 

os rendimentos de aluguéis na pessoa física são tributados na alíquota de 27,5%, porém na pessoa 

jurídica essa tributação varia entre 11,33% até 14,53%, gerando uma economia exorbitante para a 

empresa. 

Outra vantagem fiscal que pode ser obtida com a holding é a não incidência do ITCMD 

(Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação) no momento da sucessão, eis que os bens que 

posteriormente seriam transmitidos aos herdeiros já estão na posse da holding, e o herdeiro possui 

cotas dentro desta holding, automaticamente, detém o uso instantâneo do bem.  
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MAMEDE (2018, p 67-72) discorre em relação às vantagens no quesito de organização, 

pois a holding centraliza todos os ganhos em uma empresa só, assim, há a possibilidade de exercer 

maior controle pois o poder está centralizado na holding e ainda o recebimento dos lucros é dado por 

dividendos, o que não incide imposto. 

O caráter sucessório é um dos mais importantes na constituição da holding, pois, quando 

os bens são integralizados nesta, o patrimônio se torna automaticamente da empresa, assim, isso evita 

por completo um possível processo de inventário que venha a ser necessário, economizando tempo, 

conflitos e principalmente dinheiro, pois não haverá a incidência de ITCMD. 

Fica evidente que a constituição da holding gera inúmeros benefícios financeiros, não só 

poupando dinheiro instantaneamente, como também previne possíveis gastos futuros. 

 

4.2 – QUAL A INTENÇÃO DOS PAIS EM CONSTITUÍREM UMA HOLDING 

 

Quando os pais optam por constituir a holding para seu grupo familiar, não almejam 

unicamente os benefícios acima listados, eis que os anteriormente citados são benefícios amplos, que 

abrangem qualquer estrutura de holding, contudo há inúmeros outros benefícios que podem ser 

almejados na constituição da holding, variando em cada caso específico do grupo familiar, como, por 

exemplo, proteção de futuros fracassos amorosos, proteção contra terceiros, administração 

profissional e também distribuição de funções, analisando a competência de cada filho para a direção 

da empresa. 

A distribuição de funções é de importância considerável, eis que na constituição da 

holding os filhos são colocados como sócios lado a lado com os pais, e muitas vezes é necessário que 

os pais analisem as capacidades dos filhos em tocar o negócio, na finalidade de encaixar cada qual 

onde melhor exerça sua função. 

Tal distribuição de função é tão importante que empresas costumam treinar seus 

sucessores a fim de garantir a boa governança da empresa no futuro, como também recomenda 

MAMEDE (2018, P. 81): 

 

 “Dessa maneira, pode ser recomendável que a 

sociedade tenha um programa de formação de sócios, ou seja, 

que tenha políticas internas, incluindo cursos e seminários 

para os familiares, voltados para a compreensão das 

faculdades e das obrigações dos sócios, sua importância para 

a sociedade e os benefícios dessa condição, 
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independentemente de ocuparem postos na administração 

societária”. 

Esse treinamento para a administração da empresa é de suma importância para se evitar 

danos patrimoniais, jurídicos e econômicos da empresa, eis que não só a vida da família está em jogo, 

mas a vida de inúmeros funcionários das empresas também estará nas mãos de uma pessoa treinada 

e competente para o exercício da função, ou uma pessoa incapacitada de exercer a administração da 

empresa.  

Ainda, outra vantagem muito visada com a holding é a proteção contra terceiros, eis que 

a holding concentra todos os títulos societários, evitando que a fragmentação entre os sucessores 

afaste o controle da família sobre a empresa, em outras palavras, o conflito gerado entre a família fica 

limitado ao grupo familiar, sem atingir a estrutura da empresa. 

Além do mais, a proteção ao grupo é ainda maior pois a cessão da condição de sócios 

depende da concordância da unanimidade dos sócios. 

Outro ponto crucial que é muito pensado e temido pelos pais são futuros fracassos 

amorosos nas relações conjugais de seus filhos e herdeiros, para isso, na constituição da holding, é 

possível fazer a doação de quotas com cláusula de incomunicabilidade, pretendendo-se, assim, 

proteger parte do patrimônio de futuros desavenças amorosas.    

 

5. DIREITO SUCESSÓRIO NA HOLDING FAMILIAR  

 

5.1 – COMO É REALIZADO O PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO NA HOLDING 

 

O famoso planejamento sucessório premeditado da holding familiar ocorre pois, no ato 

de sua constituição, todos os bens de família são transferidos para a pessoa jurídica, ficando, assim, 

em posse da holding. 

A partir do momento em que os bens da família estiverem integralizados no capital social 

da empresa e todo o grupo familiar estiver figurado no quadro societário da empresa, não há mais 

com o que se preocupar quanto à questão de sucessão, eis que, no evento morte, as cotas sociais da 

empresa são transmitidas para os herdeiros. 

Ainda, ocorrem muitas vezes hipóteses em que as holdings são constituídas com as cotas 

de titularidade no nome dos filhos, já premeditando a sucessão e sendo os filhos donos do patrimônio 

da empresa. 
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Outro porém muito analisado pelos chefes de família é quanto à questão da sucessão do 

poder dirigente da empresa, de acordo com MAMEDE (2018, p. 99), a empresa tem que se preocupar 

com a sucessão do comando, mesmo em casos familiares, assim, a sucessão planejada na holding é 

um ótimo caminho a fim de se evitar que o herdeiro seja pego de surpresa com o poder da empresa 

em suas mãos.  

 

5.2 – COMO FICA A HOLDING NA MORTE DOS PAIS 

 

O planejamento inicial da holding, em sua maioria, é pensado tendo-se em vista a 

facilidade da sucessão mais facilitada aos herdeiros, economizando tempo, dinheiro e 

impossibilitando a possibilidade de se gerar conflitos, eis que toda a partilha já é definida em vida 

pelo patriarca familiar. 

De maneira ampla, com a morte, abre-se a sucessão, conforme o Artigo 1.784 do Código 

Civil, porém, por mais que a morte seja um evento difícil de enfrentar por si só, quanto à empresa, 

não haverá surpresas, pois a administração da mesma já foi definida em vida, e o mesmo já foi testado 

e validado, como explicado no item 4.3 (MAMEDE, 2018, p.98). 

Todo o processo de sucessão é antecipado, evitando-se, assim, a ocorrência de disputas 

por patrimônio ou até mesmo procrastinação do processo de inventário, a fim de frustrar o mesmo, 

utilizando-se da má-fé. 

Assim, como explicado anteriormente, quando se constitui uma holding, todos os bens e 

propriedades que no momento se encontram na pessoa física passam a pertencer à pessoa jurídica, 

esta detentora de todo o patrimônio da família. Como os filhos já constam no quadro societário da 

holding, quando a morte atinge um soberano da família, os bens não se encontram mais em posse 

destes, e sim da holding da qual os filhos também fazem parte, consequentemente também detêm 

todo o patrimônio dela, assim, não tendo que submeter o patrimônio familiar a um processo de 

inventário custoso e demorado.   
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6. VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

6.1 – O QUE SÃO OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E COMO ELES PODEM 

ESTAR LIGADOS ÀS QUESTÕES DA HOLDING 

 

Os direitos da personalidade são aqueles que integram a essência do ser humano, sendo 

características intrínsecas de sua existência e dignidade, são direitos irrenunciáveis e intransmissíveis, 

pois se trata do personalíssimo da própria pessoa, por essa razão são ligados à dignidade da pessoa 

humana (MATTIA, 2010, P.245-268). 

Os direitos da personalidade têm a função social de tutelar a pessoa natural, constituindo 

atributos necessários ao pleno desenvolvimento físico moral e intelectual do ser humano, são direitos 

que acompanham o ser humano desde o momento de sua concepção até a sua morte, porém, em 

muitos casos, esses direitos se estendem até o evento pós-morte, se violados aspectos da integridade 

moral do ser humano. 

Quanto à sua ligação com a holding, os direitos da personalidade se encontram nas 

entrelinhas, muito mais aprofundados do que se imagina, pois referem-se aos direitos das pessoas 

vinculadas à holding, que muitas vezes não queriam estar ali, porém são submetidas àquela empresa 

como forma de herança, sem ter a opção de se desmembrar dela.  

 

6.2 – COMO ESTES DIREITOS DA PERSONALIDADE PODEM SER VIOLADOS 

NA HOLDING 

 

Como mencionado no item 6.1, um exemplo de violação dos direitos da personalidade da 

holding é quando o herdeiro é submetido a esta para que possa ter acesso aos bens herdados da família, 

eis que todos os bens se encontram integralizados na holding. 

Assim, para que esse herdeiro faça o usufruto dos bens, é necessário cumprir com os 

detrimentos anteriormente pactuados no contrato social da holding, e, se o mesmo optar por sair dela, 

não terá acesso aos bens, ficando automaticamente sem a herança herdada de seus pais, o que viola o 

direito íntimo da pessoa de abrir mão de todo o patrimônio que seu pai ou mãe construíram, levando 

até a ferir a honra da pessoa. 

Assim, a fim de se evitar tal acontecimento e tendo-se em vista este ser considerado 

abusivo aos direitos da personalidade, é possível que seja requerida a desconsideração reversa da 

personalidade jurídica, para que sejam desmembrados os bens integralizados e divididos no formato 

tradicional de inventário. 
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6.3 – QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS QUE ESTAS VIOLAÇÕES PODEM 

ACARRETAR 

 

A partir do momento em que a constituição de uma holding causa prejuízo patrimonial a 

outrem, a holding está aberta aos riscos da desconsideração reversa, eis que, de certa forma, a 

utilização da máscara da holding está inibindo a pessoa que teria por direito aquela herança que foi 

integralizada no capital social da empresa.  

Esse ato implica no que hoje é denominado de Disregard Doctrine, que, de acordo com 

GAMEZ, p. 2, 2018, ocorrerá sempre que for caracterizado o abuso da personalidade jurídica da 

sociedade, nos moldes do Artigo 50 do CC.3 

Quando caracterizado o abuso da personalidade, os bens antes integralizados no capital 

social da holding são abertos e desmembrados para que assim possa ser feita a sua correta divisão, 

sem que a pessoa fique atrelada à holding, podendo, assim, ter o uso de seu patrimônio livre, sem que 

esteja sujeita ao trabalho nesta. 

 

6.4 -  QUAIS AS POSSIBILIDADES DE DECONSIDERAÇÃO REVERSA DA 

HOLDING 

 

Por mais que a holding seja muitas vezes utilizada na intenção de blindar o patrimônio da 

família, quando utilizada de má-fé, constituída na intenção de frustrar credores, a mesma pode ser 

desconsiderada juridicamente, ocorrendo o fenômeno jurídico denominado de desconsideração 

reversa da pessoa jurídica.  

A desconsideração reversa ocorre quando os credores buscam patrimônio nos bens 

pessoais dos devedores, contudo os bens da pessoa física foram esvaziados para os bens da pessoa 

jurídica, atualmente uma holding, assim, para se alcançar esses bens, é necessário que ocorra a 

desconsideração reversa da holding.  

São inúmeros os casos em que pode ocorrer a desconsideração reversa da holding, como, 

por exemplo, quando o quinhão da legítima é violado, quando se descobre um filho fora do casamento 

e o mesmo não tem acesso à holding, ou até mesmo quando é violado um direito da personalidade do 

                                                           
3 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

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

ou sócios da pessoa jurídica. 
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herdeiro, caso este específico que será estudado mais à frente, bem como em demandas trabalhistas 

também é muito comum a ocorrência de desconsideração reversa da holding.  

No nosso atual cenário jurídico já há jurisprudências a respeito de desconsiderações 

reversas em casos em que houve a tentativa de fraudar o patrimônio a fim de se frustrar o crédito de 

outrem, como ocorreu no STJ – REsp 948.117 – 3ª Turma:4 

O caso apresentado evidencia o exemplo de que, quando utilizado o nome da pessoa 

física, a fim de se frustrar o crédito de outrem, pode vir a ocorrer a possibilidade da desconsideração 

reversa. 

Esse é um caso em que pode haver a quebra da holding, podendo-se, diante disso, alcançar 

os bens da pessoa jurídica, contudo essa desconsideração caracteriza-se como medida excepcional, 

sendo recomendada somente quando atendidos todos os pressupostos relacionados à fraude ou abuso 

de direito, elencados no Artigo 50º do Código Civil.5 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Em vista do exposto no presente trabalho, conclui-se que a estrutura da holding é um 

ótimo caminho para a elisão fiscal, organização da administração das empresas integrantes da 

holding, planejamento sucessório e controle de riscos familiares. 

Contudo, a holding deve ser estruturada com muito zelo por profissionais adequados, eis 

que, se usada na finalidade de ferir o direito de outra pessoa, tanto física quanto jurídica, bem como 

se utilizada a fim de se praticar atos ilícitos, de nada adiantará a organização planejada, pois esta cairá 

água abaixo. 

                                                           
4 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Modalidade inversa - Admissibilidade - Execução 

- Ação oposta contra sócio administrador, em que se constata a aquisição de bens de uso particular pela empresa 

administrada - Finalidade da disregard doctrine que é a de combater a utilização indevida do ente societário por 

seus sócios - Interpretação teleológica do art. 50 do CC/2002. Processual civil e civil. Recurso especial. Execução de 

título judicial. Art. 50 do CC/2002. Desconsideração da personalidade jurídica inversa. Possibilidade. I - A ausência de 

decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 211 

do STJ. II - Os embargos declaratórios têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes 

na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal a quo pronuncia-se de forma clara e precisa 

sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na 

espécie. III - A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia 

patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, 

atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio 

controlador. IV - Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente 

societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio 

pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/2002, ser possível 
5 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

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

ou sócios da pessoa jurídica. 
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Ainda, pode-se perceber que o fenômeno da DPJ (desconsideração da personalidade 

jurídica) pode ser aplicado em inúmeras hipóteses à holding, desde que caracterizado o abuso da 

personalidade jurídica. 

Conclui-se, também, que, mesmo em hipóteses de alto planejamento da holding, por mais 

correta que esta tenha sido elaborada, sua estrutura é passível de desconsideração, caso esteja ferindo 

os direitos da personalidade de um herdeiro legítimo, obrigado a figurar no quadro societário da 

holding. 

Percebe-se também que, em casos excepcionais em que um herdeiro legítimo apareça 

posteriormente à constituição da holding, é necessário que seja realizada a desconsideração da 

personalidade jurídica, para que esta pessoa não fique lesada ao não receber o seu quinhão hereditário.  
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