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1 INTRODUÇÃO
As holdings familiares chamaram a atenção! O tema deixou as salas de reuniões das
grandes empresas e passou a ser assunto de cozinha e sala de jantar de algumas famílias.
Pretensos benefícios e redução de custos fiscais foram os principais pontos de
conveniência para a realização e estruturação de tais pessoas jurídicas. Atrelado a isso, a
morosidade da prestação jurisdicional também contribuiu para que as holdings familiares se
tornassem as queridinhas dos mais abastados.
O principal objetivo do artigo é demonstrar que através do planejamento sucessório de
formação e constituição de pessoa jurídica não mais será necessário o processo de inventário
para a efetivação do direito de herança. Tem-se uma via alternativa, diversa do processo de
inventário e do formal de partilha para se concretizar o direito sucessório.
O planejamento sucessório é um instrumento legal e seguro acolhido por diversas
famílias. Tem vantagens e desvantagens. Cada núcleo familiar tem o seu DNA, portanto não
se tem fórmulas prontas. O advogado deverá instruir e orientar cada família, de acordo com os
seus desejos, qual a melhor forma de se fazer o referido planejamento.
Em vista disso, inicia-se o presente artigo com uma abordagem constitucional acerca
do direito de herança. Qual o espírito da norma constitucional ao graduar o direito à herança
como garantia fundamental? E, quais os reflexos dessa graduação aos fatos realizados no diaa-dia?
Em seguida, uma breve explanação sobre os conceitos e desdobramentos da sucessão
legítima, diferenciando-se os herdeiros necessários, bem como os aspectos relevantes entre
herança e legítima.
Ao final, a análise pormenorizada do planejamento sucessório através da constituição
de uma holding patrimonial familiar cujo objetivo é a proteção e manutenção do patrimônio
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familiar e alguns de seus possíveis desdobramentos. A transferência total de patrimônio e
cláusula de reserva de usufruto integram o contrato social da holding familiar. E, por sua vez,
demonstram claramente a forma alternativa de se concretizar o direito sucessório, sem,
contudo utilizar o Poder Judiciário – Inventário (Judicial/Extrajudicial).
Evidentemente, que o presente trabalho não esgota a matéria. Mas, a semente está
lançada. Importante se visualizar outras formas, outros meios de se concretizar os direitos
sem, contudo, se afastar das normas e princípios contidos na CF e na legislação
infraconstitucional.

2 GARANTIA CONSTITUCIONAL DA HERANÇA
É do ser humano o desejo de ser dono de algo. Todo mundo quer ter uma casa, um
carro, uma empresa, um emprego, uma renda, etc. Faz parte do inconsciente coletivo do
mundo capitalista. Desde o início do século XX, as famílias abastadas e com intuito de
aumentar ainda mais seu patrimônio arranjavam casamentos. Difícil era se casar por amor. A
ideia central era fortalecer o patrimônio. E na maioria das vezes, as grandes fortunas
patrimoniais nasceram de fusões familiares.
O Brasil desde a sua independência, há 191 anos, tem uma trajetória de avanços e
retrocessos em suas constituições. Todavia, desde a constituição de 1891 garante o direito de
propriedade.
Ao surgir movimento de reforma originária da constituição (EC.n.1 de 17 de outubro
de 1969) o Brasil avançou significativamente no que tange aos direitos e garantias
fundamentais, tanto é verdade, que ao ser promulgada em 1988 a CF foi nomeada de
Constituição-cidadã, porque abraçou o cidadão e sua dignidade humana em detrimento do
Estado.
E, foi com a CF que restou configurado e garantido o direito de herança (artigo 5º,
XXX). Ao contrário das demais constituições, a atual foi a primeira que estabeleceu tal
garantia, com nível e categoria de cláusula pétrea.
Tal elevação protege o cidadão de um intervencionismo regrado ou desregrado do
Estado, pois ao erigir o direito de herança à garantia fundamental, diz em outras palavras, que
o Estado não poderá modificar esse direito/garantia.

Com o passar dos anos os paradigmas familiares se modificaram. Atualmente, o afeto
é tido como valor jurídico. Mas, o patrimônio ainda é algo importante. Ainda é motivo de
alegrias e de muitas desavenças familiares.
O espírito da CF ao arrolar o direito de herança como uma garantia fundamental dos
brasileiros é no sentido de proteção da instituição herança e seus desdobramentos como a
legítima, por exemplo. A herança é secular. Existe no nosso ordenamento jurídico desde as
ordenações. Mas foi com a CF que a matéria se tornou intocável. Qualquer lei ordinária ou até
mesmo emendas à constituição que tenham por objeto a modificação do instituto denominado
herança, poderão ser alvos de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do que rege o
artigo 60, § 4º, IV da CF. Ou seja, a garantia constitucional da herança é tão forte, que está
petrificada. Como cláusula pétrea que é tal matéria não pode sequer ser objeto de deliberação,
quanto mais de aprovação. O professor Ingo W. Sarlet, em sua obra “A Eficácia dos Direitos
Fundamentais”2 leciona que ao lado dos direitos-garantia, encontram-se algumas garantias
institucionais típicas e assim as conceituam:
(…) - de acordo com a tradição publicística latino-americana – costumam ser enquadradas no âmbito das
garantias em geral, não tendo encontrado, ao menos no direito pátrio, um tratamento autônomo e
sistemático. Também no direito luso-brasileiro, as garantias institucionais podem ser definidas, de forma
ampla, como a ‘proteção que a Constituição confere a algumas instituições, cuja importância reconhece
fundamental para a sociedade, bem como a certos direitos fundamentais providos de um componente
institucional que os caracteriza.

Completa ainda,
(…) o reconhecimento da necessidade de resguardar o núcleo essencial de determinadas instituições
jurídicas (públicas ou privadas) da ação erosiva do legislador e até mesmo de uma eventual supressão por
parte deste e dos demais poderes, revelando que a função primordial das garantias institucionais é a de
preservar a permanência da instituição no que diz com seus traços essenciais, em outras palavras, naquilo
que compõe sua identidade.

Assim sendo, a inserção da garantia constitucional da herança no artigo 5º da CF é
motivada por este instinto também protetivo que o Estado pode e deve exercer sobre os
cidadãos. A garantia constitucional de que nada e nem ninguém mudará o direito a uma
instituição de direito civil, denominada de herança.
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A professora e ilustre jurista Jutidh Martins-Costa3 destaca outro desdobramento
acerca da garantia da herança relativo aos efeitos desta no plano hermenêutico, uma vez que:
concretiza aspectos dos princípios da Autodeterminação Pessoal (ao assegurar ao particular o direito de
planejar, ainda que limitadamente, a sucessão nos seus bens, em razão da morte), e da Solidariedade
Econômica Familiar (ao reservar aos herdeiros necessários uma parte da herança, a legítima).

Estando aí presentes as duas dimensões objetiva (questão valorativa da Constituição
em matéria econômica) e subjetiva (direito à sucessão, pelo qual a herança é atribuída a
alguém) da garantia institucional de herança.
Noutro aspecto, tem-se que a herança lastreia-se no direito de propriedade, bem como
na sua função social (art. 5º, XXII e XXIII da CF). Todavia, mais do que isso, o direito
sucessório tem uma preocupação baseada na dignidade da pessoa humana, no sentido de que
seria indigno um pai deixar sua família, sua prole desatendida. Noutro exemplo, tão
verdadeiro quanto o primeiro, é o caso daquele que atenta contra a vida do autor da herança
pode ser considerado indigno de recebê-la.
Assim, com base nos fundamentos doutrinários sobre a razão pela qual o direito
subjetivo da herança alçou voos de garantia constitucional, tem-se em verdade, como um
limite constitucional ao próprio Estado, e tudo isso a fim de bem se preservar o direito de
propriedade privada em prol também de atender ao princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana encartado no artigo 1º da nossa Carta Constitucional de 1988.

3 O DIREITO DAS SUCESSÕES
Rei morto, rei posto! A sucessão é milenar e com ela a perpetuação da espécie humana
se concretiza. E assim, se eternizam as famílias, as linhagens e seus patrimônios. Sim, pois o
desejo de continuidade não é apenas da vida, mas de usufruir dos bens necessários ao
desenvolvimento do sujeito.
A propriedade é a base da sociedade capitalista. E o direito sucessório aparece com o
reconhecimento da propriedade privada, como um prolongamento familiar, como uma
continuidade da família. O patrimônio e a herança se originam do instinto de preservação, de
crescimento, de melhoria. Nas sociedades onde não existe a preocupação com a preservação
da família, nem existe o direito de propriedade privada, muito menos há direito sucessório.
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A hereditariedade como elemento antropológico e biológico, em que os filhos herdam
as características físicas e psíquicas de seus pais, também é um dos fundamentos do direito
sucessório a justificar a transmissão hereditárias dos bens, do patrimônio familiar. Tudo que é
da família permanece na família.
Isso é uma questão antropológica muito forte enraizada nas famílias brasileiras. Ainda
um reflexo do período colonial. No início do século XX, época do casamento indissolúvel, de
sociedade extremamente machista, onde não havia igualdade de direitos, em que somente o
homem comandava a sua família através do pater familiae (origem no Direito Romano). Era o
pai quem decidia sobre o casamento da filha (inclusive com quem). A união tinha de ser um
bom “negócio” para ambas as famílias. E não se pode negar, que foi assim que surgiram
algumas das grandes fortunas. Interesses dessa natureza que num determinado período ajudou,
inclusive, no desenvolvimento econômico do País.
Mas, mesmo com diversas mudanças temporais e comportamentais, a questão atinente
à propriedade ainda rege fortemente a sociedade brasileira. Não é comum alguém descartar
um bem imóvel!
Assim sendo, o direito sucessório que acompanha a sociedade desde o início do século
traz consigo elementos claros de proteção familiar, justamente nesse sentido de dar
continuidade, de preservar, de proteger o núcleo familiar.
Também é do ser humano o instinto de proteção e manutenção da família, da prole. E,
é com este intuito de proteção e acolhimento das famílias, que o direito sucessório estabelece
como herdeiros necessários os filhos. Pois é através dos filhos, descendentes, que se
perpetuam os pais e assim sucessivamente.
Na opinião do jurista Flávio Tartuce4 “O direito das Sucessões realiza a finalidade
institucional de dar continuidade possível ao descontínuo causado pela morte”.
Ou seja, a herança deixada tem uma dupla função, a primeira e quem sabe a principal
delas, é a de deixar a família do morto em boas condições financeiras; e, a segunda, é a
questão relativa à continuidade daquele que partiu nas figuras dos seus herdeiros.
Nesse aspecto a doutora Maria Berenice Dia cita a ilustre professora Giselda Maria F.
N. Hironaka5 que afirma:
4

TARTUCE, Flávio. Direito Civil 6 – Direito das Sucessões. 8.ed. São Paulo: Método, 2015.

O fundamento da transmissão causa mortis estaria não apenas na continuidade patrimonial, ou seja, na
manutenção pura e simples dos bens na família, como forma de acumulação de capital que estimularia a
poupança, o trabalho e a economia, mais ainda, e principalmente no fator de proteção, coesão e de
perpetuidade da família.

Suceder significa tomar o lugar do outro. No âmbito jurídico a sucessão é justamente
isso, ou seja, a substituição de um titular de um direito seja ele real (coisas) ou pessoal.
Todavia, a palavra herança vai aparecer apenas na sucessão pos morten. Isso porque
não existe herança de pessoa viva. A transmissão de bens entre pessoas vivas acontece como
um negócio ou ato jurídico, não se confunde com herança, mas, ainda assim pode concretizar
o direito sucessório. E isso que a holding patrimonial familiar traz.
A sucessão hereditária vai ocorrer no momento da morte. É com a morte que o direito
sucessório nasce. É com a morte, que todo o patrimônio do morto é transmitido
automaticamente aos seus herdeiros.
Isso se dá porque a legislação brasileira adotou o Princípio de Saisine (palavra de
origem francesa, que significa agarrar, prender). O referido princípio consagra em verdade
uma ficção para que a propriedade não se extinga com a morte. Mas que ocorre na realidade,
pois é no momento do óbito que o patrimônio se transfere aos herdeiros, que passam a ser
coproprietários, ou proprietários em condomínio, até que a partilha seja efetivada.
Em que pese a impossibilidade de se contratar herança de pessoa viva, o nosso
ordenamento jurídico não proíbe o planejamento sucessório. Assim, é possível realizar em
vida um planejamento sucessório, a fim de evitar possíveis desentendimentos entre os
herdeiros; evitar o enfrentamento do processo judicial do inventário; reduzir custos tributários
entre outros aspectos.

3.1 Sucessão Legal (legítima) e Herdeiros Necessários
A sucessão legal (legítima) é aquela que decorre da lei. Mas a sua nomenclatura hoje
causa um desconforto na doutrina, pois não há sucessão ilegítima. Havia na legislação passada
(Código Civil de 1916), a denominação dos filhos tidos fora do casamento como ilegítimos,
os quais não podiam aparecer, quanto mais herdar. Assim como os filhos, as famílias tidas
como ilegítimas (concubinato) não eram reconhecidas pelo direito e estavam excluídas da
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sucessão. Na opinião da doutora Maria Berenice Dias6 “Claro que a referência tem a ver com
a discriminação que sofriam os filhos havidos fora do casamento. Eram chamados filhos
ilegítimos”.
A definição de legítimo ou legítima em qualquer dicionário significa de acordo com a
lei. Dessa forma, a legislação utiliza o termo “legítima” ao se referir à sucessão não disposta
em testamento, se refere àquela que é determinada e orientada pela lei. Discorda-se, com todo
respeito, nesta questão do exposto pela Dra. Maria Berenice Dias, pois se entende que de fato,
a nomenclatura utilizada pelo código é no sentido de se referir à sucessão nos termos da lei.
Sugere-se, apenas a título argumentativo e para evitar más recordações, que ao invés
de sucessão legítima, se denomine de sucessão legal, já que é aquela decorrente de lei, em que
o autor da herança não deixou testamento e seus herdeiros receberão de acordo com a
determinação legal. Ou ainda, pelo termo em latin ab intestato, com o significado de sucessão
sem testamento.
A sucessão mesmo legal (legítima) pode apresentar um testamento. Pois naqueles
casos em que o autor da herança dispõe livremente da parte disponível da herança. Ou seja,
vale lembrar: a herança é dividida em duas partes. A primeira denominada legítima, que é a
metade destinada obrigatoriamente aos herdeiros necessários. Enquanto que a outra metade,
denominada de parte disponível, o autor da herança poderá deixa-la para outro herdeiro
necessário ou para um terceiro, denominado legatário. Mas esta última vontade, deve estar
disposta em testamento. Caso contrário, a sucessão será integralmente legal, seguindo as
disposições contidas no atual Código Civil (CC) e privilegiando apenas os herdeiros
necessários.
Mas quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários, por sua vez, estão
expressamente descritos no artigo 1.845 do CC7 e estão no rol os descendentes, em
concorrência ou não com o cônjuge (vai depender do regime de bens); os ascendentes também
em concorrência com o cônjuge sobrevivente; e o cônjuge sobrevivente.
A sucessão em linha reta (descendentes ou ascendentes) é infinita. Já a sucessão em
linha colateral (também chamada de transversal) são para os parentes ligados entre si, porém
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sem relação de ascendência ou descendência. Nesta linha, entram os tios, primos, sobrinhosnetos. A nossa legislação considera parente em linha transversal, ou colateral, apenas até o
quarto grau. Ultrapassados, não são considerados mais parentes.
Pela ordem de vocação hereditária estabelecida na lei (art. 1.829 do CC), a sucessão
legítima se dará da seguinte forma: I. Descendentes; II. Ascendentes; III. Cônjuge; IV.
Colaterais.
Assim sendo, os primeiros chamados a herdarem serão os descendentes, que inclui
filhos, netos, bisnetos... assim sucessivamente, eis que a linha descendente é infinita.
Os descendentes herdam por direito próprio, concorrendo com o cônjuge sobrevivente,
desde que casados (autor da herança e cônjuge) pelo regime da comunhão parcial, quando
estão todos no mesmo grau (por cabeça), ou por estirpe quando os descendentes estão em
graus diferentes, hipótese que herdam por direito de representação. No mesmo grau, significa
que são todos em pé de igualdade. (somente os filhos, somente os netos e assim por diante).
No caso de haver a sucessão dos descendentes por estirpe, onde há filhos e netos
herdando junto aparece o direito de representação. Nesse caso, o neto herda pelo pai/mãe
(que é pré-morto ao autor da herança). O direito de representação nada mais é do que
representação do herdeiro pelos seus herdeiros. No dizer do Professor Christiano Cassettari 8
“quando o herdeiro representa o titular do direito que faleceu antes do de cujus”.
Na falta de descendentes, serão chamados a suceder os ascendentes em concorrência
com o cônjuge sobrevivente. A sucessão dos ascendentes é um pouco diferente. No caso do de
cujus não ter descendentes, então serão chamados os seus ascendentes, quais sejam: pais,
avôs, bisavôs e assim sucessivamente, pois a sucessão dos ascendentes também é infinita. Na
sucessão dos ascendentes, a herança será divida em partes iguais às linhas materna e paterna.
No caso de haver apenas a mãe do de cujus e seus avôs paternos, pois o pai é pré-morto, a
mãe receberá a integralidade da herança, pois não há na sucessão de ascendentes o direito de
representação.
Não havendo descendentes nem ascendentes, o cônjuge sobrevivente, se casado à
época da morte do autor da herança, receberá a totalidade dos bens, independentemente do
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regime de bens adotado quando do casamento, nos termos do disposto no artigo 1.838 do
CC.9
Não será objeto de comentários os embates doutrinários acerca da concorrência do
cônjuge, como herdeiro necessário, nem acerca do companheiro, pois não abrangem o objeto
do presente trabalho. Faz-se, por oportuno, o registro para não passar despercebido, já que é
um tema inquietante atinente ao direito sucessório.

3.2 Conceitos e Diferenças entre Herança e Legítima
Quando morre alguém, todo seu patrimônio no qual integram os direitos e obrigações,
em outras palavras, o que se tem e o que se deve. Em termos contábeis o ativo e o passivo.
Enfim, todos os bens e todas as obrigações e dívidas existentes à época da morte de seu
proprietário se transformam em uma universalidade na qual o direito equiparou a um bem
imóvel. O artigo 80, II do CC10 equiparou a sucessão aberta, para fins legais, a bem imóvel.
Sucessão aberta é aquela que ainda não foi partilhada, mas que em razão do princípio da
Saisine, já operou a transferência da propriedade. Segundo o doutor Rodrigo da Cunha
Pereira11, a sucessão aberta é
Expressão utilizada pelo Direito das Sucessões para definir o momento da morte de alguém e a
disponibilidade do seu acervo patrimonial, que, instantaneamente, é transferido para seus herdeiros e
legatários. Não há vácuo entre a morte do autor da herança e o recebimento da herança pelos herdeiros.

Ou seja, enquanto não há partilha, todos herdeiros são coproprietários de todos os bens
contido na herança, salvo a meação se houver. Tudo fica imobilizado, aguardando a
efetivação do processo de inventário e, ultrapassada esta etapa, a partilha propriamente dita.
No dizer do Doutor Rodrigo da Cunha Pereira 12, “A herança tem existência temporária,
começa com a morte de seu titular, que gera sua abertura e termina com a partilha” .
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Dessa universalidade surge o conceito de herança como sendo todo o patrimônio do de
cujus, engloba ativos e bens, assim como todas as dívidas e encargos. Deste conceito, surgem
a legítima e o legado.
A legítima por sua vez, consiste na parte da herança que deve ser destinado aos
herdeiros necessários, quando houver, logicamente. Havendo herdeiros necessários, o testador
(autor da herança) só poderá testar de metade da herança. Assim dispõe o artigo 1.789 do
CC13.
A legítima, conforme a doutora Maria Berenice Dias14 é “o meio termo entre a
liberdade do antecessor e a proteção do sucessor”. Ocorre que atualmente, alguns herdeiros
já tem patrimônio quando aberta sucessão de um ascendente. Isso significa, que para alguns, a
herança será um acúmulo de riqueza, desconfigurando aquela preocupação antiga do
legislador de proteção da prole, de colaboração e solidariedade entre os membros da mesma
família. Hoje, a legítima não parece mais ter esse caráter assistencialista que havia. Alguns
doutrinadores, já defenderam em congressos e palestras o fim da legítima, ou redução de seu
percentual com este argumento. Mas, esta é uma questão que merece um estudo aprofundado,
inclusive com ampla pesquisa na doutrina estrangeira, uma vez que no Brasil não se tem
doutrina a respeito do tema.
Ademais, esbarra-se na cláusula pétrea da nossa CF, eis que a carta constitucional
garante o direito à herança, como explicitado no item 2 deste artigo. Qualquer mudança
legislativa deste instituto colocaria em cheque a sua constitucionalidade.
No entanto, o desuso continuado de determinados institutos pode fazê-los
desaparecerem do ordenamento jurídico. Assim, a reiterada prática de formalização e
constituição de holding patrimonial familiar, com o único e exclusivo intuito de ver
perpetuados os bens em determinado núcleo familiar, afasta a existência da legítima, naquele
caso concreto, conforme se verá adiante.

4 DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
Planejar é estabelecer um plano a ser cumprido. O planejamento sucessório, por sua
vez, é a organização feita pelo titular da futura herança com o objetivo de destinar seu
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patrimônio aos seus futuros herdeiros. Eduardo Lemos Barbosa15 utiliza no seu texto o
conceito planejamento sucessório como sendo “o instrumento jurídico que permite a adoção
de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma
pessoa após a morte”.
É impossível evitar ou prever a morte, mas é possível garantir uma segurança
financeira à família, atender ao caráter assistencialista da herança, através do planejamento.
Vale dizer, o bom planejamento sucessório permite uma divisão equânime, evita futura
desavença familiar, reduz custos e, em alguns casos, pode evitar o inventário.
Considerando que a legislação sucessória não vem acompanhando os avanços
consagrados constitucionalmente em matéria de direito de família e sucessões, cabem aos
jurisdicionados acompanhados de seus advogados, começarem a criar soluções alternativas e
legais para não mais esbarrar no tormentoso e demorado processo de inventário; para não
precisar sofrer a limitação da autonomia da vontade, para pagar menos impostos, e alcançar
mais rapidamente a tal felicidade.
A opinião da douta Professora Giselda Hironaka destacada na obra da doutora Maria
Berenice Dias16 é a seguinte:
a perspectiva institucionalista da família cede cada vez mais espaço e vez para a realização pessoal dos
seus membros, em busca de sua aspiração à felicidade. E, dada a pluralidade de modelos familiares
existentes da sociedade atual, devem ser criados novos olhares no Direito a respeito do tratamento
jurídico, principalmente no tocante à sucessão, a ser aplicado nesses novos arranjos familiares.

Afora as novíssimas questões do direito de família, que muitas vezes o direito não
consegue acompanhar, as situações de falta de estrutura física e humana para atender aos
jurisdicionados, acabam fazendo com que as pessoas pensem formas alternativas de se atingir
um mesmo fim. O planejamento tem este viés também.
Diversas são as formas de se fazer um planejamento sucessório, dentre elas destacamse o testamento (com ou sem deliberação sobre a partilha) e a doação com reserva de usufruto
como as mais realizadas. Além dessas, a partilha em vida; adiantamento de legítima;
fideicomisso e previdência privada também são opções. Cada uma tem suas peculiaridades,
vantagens, desvantagens, mas que não serão objetos de estudo neste artigo.
15

BAROBOSA, Eduardo Lemos. Planejamento Sucessório e Holding. In: FREITAS, Douglas Phillips; BARBOSA,
Eduardo Lemos (org). Direito de Família nas Questões Empresariais. 5.ed. Florianópolis: Voxlegem, 2015.
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Idem

A forma de planejamento que se pretende destacar, como meio de realização e
efetivação do direito sucessório é a constituição de pessoa jurídica. Através da holding
patrimonial familiar, mais especificamente. É impossível se falar em planejamento sucessório
sem pensar na formação de uma holding.
A holding é uma sociedade juridicamente independente, que tem por finalidade
participar e administrar outras sociedades, além de administrar bens. Originalmente vem do
verbo inglês to hold, que significa manter, segurar, controlar e guardar.
Há diversos tipos de holdings. Afirma o casal Memede 17 que existem sete, quais
sejam: a pura, de controle, de participação, de administração, mista, patrimonial e a
imobiliária. “A holding familiar não é um tipo específico, mas de contextualização
específica.”
Modernamente, as famílias mais abastadas têm constituído empresas cuja finalidade é
o planejamento sucessório e a administração de patrimônio.
As holdings, no meio empresarial, são comumente conhecidas como empresas
controladoras. Elas são empresas não operacionais (normalmente não geram receitas), mas
controlam (são proprietárias, acionista majoritárias, ou maior quotista) de empresas
operacionais de diversos objetos sociais. Mas, além dessa espécie o direito societário traz a
holding patrimonial, cujo objeto social é basicamente a administração de patrimônio.
E é através desse modelo de pessoa jurídica, da holding patrimonial familiar que
muitas vezes se busca efetivar o direito sucessório, de forma ágil, segura e com vistas às
demais vantagens já explicitadas, destacando-se a redução de custos gerais e fiscais.
Muitas vezes a criação da holding objetiva claramente a proteção e manutenção dos
bens. Pois ninguém está livre de um insucesso amoroso, de um acidente fatal, de passivos
ocultos ou de responsabilidades pessoais que coloquem em risco o patrimônio familiar.
Com o planejamento sucessório, através da holding patrimonial familiar se busca
evitar surpresas desagradáveis e brigas, que apenas desagregam o núcleo familiar. Além
disso, o fundador da holding não tem sua autonomia da vontade suprimida ou reduzida. Não
ficará limitado à legítima. No entanto, mesmo assim o direito sucessório se perfectibilizará.
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4.1 Da Constituição da Holding Patrimonial Familiar como meio de Efetivação do
Direito Sucessório
O objetivo deste artigo é demonstrar que através da constituição de uma pessoa
jurídica tecnicamente chamada de holding patrimonial familiar (HPF - o termo familiar é
acrescentado pela autora para caracterizar o aspecto familiar da empresa formada, já que não
há esta denominação na doutrina) se efetiva a transferência do patrimônio bem como a sua
continuidade na família.
Para tanto, a empresa a ser formada poderá ser uma sociedade empresária limitada,
que deverá ter seus atos constitutivos e demais alterações arquivadas na Junta Comercial. Para
uma melhor didática, se utilizará o exemplo da sociedade empresária limitada.
Parte-se do exemplo de uma família em que os pais conseguiram amealhar patrimônio
ao longo da vida laboral e pretendem deixar esses bens aos seus herdeiros, aos seus filhos e
netos. No presente estudo é basicamente uma holding patrimonial, cujo objeto social é a
administração patrimonial.
A orientação para quem desejar se planejar desta forma deve atentar principalmente
para duas questões preliminares: a primeira é o momento da constituição da empresa. O futuro
autor da herança, ou melhor, o principal integralizador do capital social da empresa não pode
ter dívidas ou processos executivos em andamento sem garantia de juízo. Isso, para evitar
futuras alegações de fraude a credores18, fraude à execução19, ou ainda a disregard da pessoa
jurídica, que segundo o professor Rodrigo da Cunha Pereira 20 significa “desconsiderar a
pessoa jurídica para se alcançar o patrimônio da pessoa física que é sócia de tal empresa”.
E segundo, o destino do patrimônio. Ou seja, se a família pretende alienar, se desfazer de

18

“ É sabido que, no âmbito do direito das obrigações, o débito (schuld) diferencia-se da responsabilidade
patrimonial (haftung), estando ambos os institutos, de regra, sempre associados, isto é, quem deve responde
com seu patrimônio pela dívida”. In Fraude contra credores e a Súmula n. 375 do STJ - Antônio Pereira Gaio
Júnior.. http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10170.
Acesso em 08 de dezembro de 2015.
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Considera-se em fraude de execução, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Civil, “...a alienação ou
oneração de bens: I) quando sobre eles pender ação fundada em direito real; II) quando, ao tempo da
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referido imóvel ou bem, dar em garantia de dívida, este não deve entrar na integralização da
constituição da HPF.
A ideia é preservar, proteger, manter na família os bens adquiridos pelo futuro autor da
herança. Preenchidos os dois requisitos iniciais, parte-se então para a due diligence (busca de
certidões e demais documentos necessários para a formação e integralização de patrimônio
em pessoa jurídica) e, posteriormente a constituição da pessoa jurídica.
A HPF será constituída entre os membros da própria família, pais e filhos. O cônjuge
poderá ser sócio se casado sob o regime da comunhão parcial de bens 21. Casados sob qualquer
outro regime de bens integram a sociedade como interveniente anuente.
Assim sendo, o futuro autor da herança, atual sócio majoritário da HPF transfere o seu
acervo patrimonial para a nova pessoa jurídica. Esta operação se denomina de conferencia, e
nesta

fase

não

incide

imposto

algum,

porque

há

uma

imunidade

prevista

constitucionalmente22. O sócio majoritário integraliza suas quotas societárias com o seu
patrimônio. Os demais sócios podem integralizar suas quotas da forma que melhor lhes
aprouverem.
Realizados todos os atos constitutivos, de acordo com todos requisitos definidos em
lei, documentos arquivados na junta comercial e com as respectivas averbações nos registros
competentes, a fim de trocar a titularidade dos bens, tem-se como único patrimônio do futuro
autora da herança a participação societária na holding patrimonial familiar formada.
Num segundo momento, para fins didáticos e até organizacional da HPF, se altera o
contrato social modificando-se os percentuais de cada sócio. O sócio majoritário cede e
transfere as suas quotas aos demais sócios da forma que melhor lhe aprouver, de forma
igualitária ou não, e a título gratuito ou oneroso, operação que haverá incidência de tributos
(ITCD ou ITBI). Nesta etapa poderão surgir os conselhos de família ou, ainda, acordo de
quotistas similares aos acordos de acionistas existentes nas SAs. Ou seja, o sócio majoritário
21

Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham
casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. In
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10673945/artigo-977-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002 Acesso
em 08 de dezembro de 2015.
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Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
§ 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;

poderá doar ou vender a sua participação societária na HPF, todavia, se resguardando dos
poderes de gestão através da instituição do usufruto vitalício das quotas. Dessa forma a posse
e os frutos, assim como a gestão permanecerão com o então fundador da HPF, que a exercerá
até a sua morte. No dizer da Doutora Maria Berenice Dias, que exemplifica com a doação:
enquanto o doador estiver vivo, é como se nenhuma doação tivesse ocorrido. Mas, por ocasião de seu
falecimento, a titularidade das quotas e ações é transferida automaticamente aos herdeiros, não havendo
necessidade do processo de inventário. É suficiente o registro de óbito na Junta Comercial com a
alteração contratual.

Assim tem-se realizado e efetivado o direito sucessório, sem o inoportuno e cansativo
processo de inventário. O destino dos bens familiares se manteve na família, com os
respectivos herdeiros (sócios), rendendo frutos ou não. Não se fala em legítima, não se
questiona outras situações típicas de processo de inventário. Tudo já foi pré-estabelecido.
Outras cláusulas também protegem o patrimônio da empresa familiar e podem
aparecer no respectivo contrato social, como por exemplo, a que proíbe o ingresso de novos
sócios; as de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. No que tange à
impenhorabilidade sempre vale a ressalva de que a mesma não é absoluta, pois existem
créditos que não a reconhece, como os trabalhistas, fiscais e em razão da coisa (propter rem).
A HPF é atualmente a mais nova integrante da família, mas como qualquer outro
membro, merece atenção e cuidados. Não se pode fazer uma pessoa jurídica e deixa-la no
canto. Os cuidados contábeis e fiscais devem ser mantidos, assim como as orientações do
advogado e demais gestores. Há uma interdicisplinaridade na constituição e manutenção da
holding que deve ser atendida continuamente.

5 CONCLUSÃO
Percorrido o caminho inicialmente proposto, importante destacar que atualmente as
pessoas são totalmente imediatistas. E o direito não poderia ficar atrás, sem encontrar um
meio de acompanhar os desejos dos seus sujeitos.
Ninguém mais tem paciência, dinheiro, ânimo e até porque não dizer confiança na
prestação jurisdicional que atualmente se recebe. As pessoas querem soluções rápidas,
instantâneas. A longa espera de um processo de inventário está se deixando de lado, tãosomente para aqueles casos sem planejamento. E como alternativa a fim de se concretizarem

direitos os advogados são obrigados a criarem soluções práticas e rápidas a bem de atender
aos anseios de seus clientes.
Embora a constituição, formação e arquivamento de uma holding patrimonial familiar
demore em média quarenta e cinco (45) dias, ainda é extremamente rápido se comparar com o
tempo de vida de um inventário judicial, que se estende muitas vezes por longos anos. Quem
aguenta esperar tanto tempo? Muitas vezes se administra patrimônios através do processo de
inventário. Alvará daqui e prestações de contas dali. E a eficácia do direito/garantia de
propriedade? E a eficácia plena de se ter recebido uma herança? No mínimo se mostra
mitigada, problemática e, porque não dizer, no mais das vezes, frustrante.
Além de eficiente e rápida, a holding patrimonial familiar concretiza o espírito
assistencialista da lei sucessória. O patrimônio permanece com a família. Ainda que
modernamente, as heranças sejam apenas acumulo de riqueza, pois que na maioria das vezes
os descendentes já possuem um patrimônio, de forma que se não houvesse a herança,
ninguém ficaria desassistido. O herdeiro pode até incluir o patrimônio dele na HPF, se assim
o desejar.
Conclui-se, ainda, que a estruturação e administração da holding demandam um
envolvimento multidisciplinar de direito sucessório, familiar, tributário, societário, além do
contador, do profissional de finanças e governança corporativa, psicólogos (às vezes),
dependendo a vontade do cliente, evidentemente. Mas sempre é bom ter os parceiros para se
dirimirem todas as possíveis dúvidas que irão surgir.
Ao concluir o presente estudo não restam dúvidas de que o advogado deve buscar
sempre além do que está na lei, nas decisões judiciais sejam sentenças ou acórdãos. Não se
pode ficar adstritos aos sistemas que já foram apresentados.

Tem sim de buscar

incessantemente novos horizontes, novos estudos, novos meios de se efetivar direitos sem
perder o norte constitucional que sim, este limita a atuação do profissional e preserva o direito
do cidadão.
Por fim, a partir da constituição da holding patrimonial familiar e seus
desdobramentos demonstrado está que se consegue efetivar, de forma célere e segura, ainda
que por via alternativa, o direito sucessório aos integrantes de um núcleo familiar.
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