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INTRODUÇÃO
O objetivo deste e-book é abordar três
aspectos importantes no tema "holding
familiar":
O primeiro, é apresentar de forma clara e
objetiva, as vantagens de sua utilização,
como ferramenta segura e confiável no
planejamento
sucessório.
Em
seguida,
permitir ao leitor decidir se vale a pena
implantá-la no seu caso particular. Por fim,
abordar quais os bens ideais, que devem ser
levados para dentro da Holding Familiar.
Contudo, se você possui patrimônio e
herdeiros, certamente precisa de uma
Holding Familiar. Neste caso é imprescindível a leitura deste e-book, que busca
traduzir de forma clara e descomplicada, as
vantagens de uma holding familiar como
planejamento sucessório.
Qualquer dúvida, complemento, sugestão,
crítica e correção, é sempre bem-vinda, e
poderá ser feita diretamente pelo e-mail
contato@oliveirajunioradv.com.br
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CAPÍTULO 1
1. Quais as vantagens da Holding Familiar?
Devido ao caráter didático e introdutório,
vamos considerar "holding familiar" como
uma pessoa jurídica planejada para receber
(integralizar) os bens da família, e regulada
pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei das
S/A).
Dentre as inúmeras vantagens, destacamos
quatro: a) eliminar a necessidade de inventário; b) reduções drásticas dos custos e
tributos na sucessão (economia de até 27%
do
patrimônio);
c)
possibilidade
de
arrependimento e reversão da doação; d)
controle total dos bens até o falecimento dos
pais (doadores).
As desvantagens são basicamente duas: os
custos operacionais da pessoa jurídica e a
dificuldade de encontrar profissionais realmente qualificados para constituir, de forma
correta, uma holding familiar.

.
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1.1 - Evitando o inventário
A primeira grande vantagem da holding é
evitar uma das piores e mais caras ações
judicias existentes no direito brasileiro: a
partilha de bens em ação judicial de
inventário.
A ação de inventário é complexa, demorada,
burocrática e poderá levar anos, ou até mesmo décadas, em caso de desentendimento
entre os herdeiros.
Em termos de custos de um inventário
judicial, este poderá consumir facilmente
mais de 1/4 de todo o patrimônio da família
(em torno de 27%).
Nesse sentido, não é raro encontrarmos
famílias com muitos bens imóveis em
inventário, porém sem a liquidez necessária
para pagar todos os custos, despesas e
tributos envolvidos, atrasando-se ainda mais
o processo.
Via de regra, os custos do inventário são
exigíveis à vista, compelindo os herdeiros,
muitas vezes, a ter que vender um imóvel por
valor muito abaixo de seu preço de mercado,
apenas para conseguir fazer caixa, frente as
elevadas despesas.
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E como a Holding Familiar evita o inventário?
A razão é simples: a pessoa natural
provavelmente morrerá no período de
existência dos seus herdeiros, enquanto a
pessoa jurídica constituída por ela, não.
Ou seja, toda pessoa natural (pessoa física)
têm um prazo de existência limitado, que
acaba naturalmente, sem controle preciso
acerca de quando, como e onde extinquir-seá, independentemente da sua vontade.
Nessa situação, (morte da pessoa física)
havendo bens, não resta alternativa aos herdeiros, senão a temida ação de inventário.
A pessoas jurídicas, por outro lado, não têm
prazo de validade, pois são criadas com prazo
indeterminado de existência.
Sua extinção, em regra, se dá pela vontade
dos sócios, de forma planejada, por meio do
distrato social. Ou seja, pode-se controlar a
data, o local e o momento da sua extinção.
Além disso, na eventual “extinção” da pessoa
jurídica, os bens de sua propriedade
revertem-se para os sócios.
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E o que torna a holding
familiar mais
atraente: tais bens vão para a pessoa física
de forma isenta de imposto de doação e
dispensando-se qualquer ato judicial, pois
tudo é feito pela simples retirada e
transmissão desses bens da pessoa jurídica
(subscritos no capital social) diretamente
para o CPF dos sócios (herdeiros donatários).
1.2 - Redução de custos, tributos e honorários
Evitar o inventário, implica na redução de
custos que podem chegar facilmente a 27%
de
todo
o
patrimônio
da
partilha,
representando uma economia líquida em
torno de 20%.
Isso porque a holding familiar pode usar
diversos benefícios fiscais de modo a pagar
os menores tributos possíveis – obviamente
dentro dos limites da Lei, além de planejar a
implementação e até programar eventual
parcelamento de tributos – situações
inviáveis no inventário.
Outra vantagem formidável no holding, é a
possibilidade de integralização do bem
imóvel pelo respectivo valor declarado no
imposto de renda pessoa física.
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Ou seja, o valor do imóvel não precisa ser
atualizado ao valor de mercado, com
imediata incidência de ITCMD mediante
avaliação do fisco, como ocorre (fatalmente)
nas hipóteses de inventário judicial.
Além disso, a família pode integralizar os
imóveis de forma planejada e progressiva, de
acordo com a sua realidade financeira.
Na fase de doação das quotas aos herdeiros,
por exemplo, o imposto de doação (ITCMD)
pode ser parcelado – hipótese inviável no
inventário judicial.
Ressalte-se, ainda, que os honorários
advocatícios para um inventário judicial
oscilam entre 10% e 20% do patrimônio a
partilhar, enquanto os honorários na holding
familiar, em regra, estão mais associados a
um percentual de êxito sobre a economia
gerada pelo serviço, raramente ultrapassando
a 7% do patrimônio.
1.3 Arrependimento, reversão e segurança na
doação
Na doação direta aos filhos, com cláusula de
usufruto (método tradicional), o ato é
irreversível, ou seja, não é possível reverter a
doação.
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Com efeito, após realizada a doação dos bens
pelos pais aos herdeiros, somente na
hipótese de concordância dos herdeiros e
pagamento de novos tributos incidentes
sobre a nova operação, seria possível
reverter a propriedade novamente para a
titularidade dos pais (por meio de nova
doação ou compra).
A hipótese de testamento, por outro lado,
torna necessário o inventário judicial, que
consumirá aproximadamente ¼ de todo
patrimônio herdado pela família, além de
uma demora incrível na justiça estatal.
Contudo, graças à versatilidade da holding
familiar, utilizando-se da tecnologia de
regras societárias das Sociedades Anônimas,
é possível fazer a reversão da doação,
garantindo o exercício do arrependimento
posterior dos pais, com reversão integral da
doação já realizada, sendo irrelevante a
concordância (ou não) dos herdeiros,
trazendo muito mais segurança aos pais na
doação.
Ou seja, os pais podem acionar a chamada
“cláusula de recall”, fazendo com que os bens
já doados aos herdeiros, voltem todos para o
nome dos pais, isentos de qualquer tributo e
sem a necessidade de concordância dos
herdeiros.
www.oliveirajunior.com.br
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Por outra via, não havendo arrependimento
na doação, e após o falecimento dos pais, os
bens integralizados na empresa já se encontram em nome dos herdeiros (por meio de
quotas sociais) dispensando-se a partilha no
inventário. Basta apenas a eleição de um
novo administrador para a sociedade e a
respectiva alteração na Junta Comercial.
E no caso de falecimento do herdeiro
enquanto os pais ainda estiverem vivos?
Existe a possibilidade de previsão expressa
que, na hipótese de morte do herdeiro, sua
quota parte doada retorna para os pais.
Ou seja, mesmo que o herdeiro seja casado e
tenha filhos, caso venha a falecer, suas
quotas voltam, automaticamente, para os
pais, e estes decidem o que será feito com as
respectivas quotas.
E qual seria a vantagem?
Primeiro, mais uma vez, afasta-se o
inventário. Segundo, evita-se que o cônjuge
sobrevivente ingresse (indesejadamente) no
patrimônio da família, quando não há
afinidade. Contudo, querendo, os pais podem
doar as quotas revertidas para os netos e,
eventualmente, cônjuge sobrevivente, porém
sem os danos, perdas e malefícios do
inventário.
www.oliveirajunior.com.br
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Em resumo, afasta-se a necessidade de
inventário dos próprios herdeiros, na
eventualidade de falecimento precoce, antes
dos pais.
Aliado a isso, existe ampla garantia de que
os bens doados não possam ser vendidos
pelos herdeiros (donos), enquanto os pais
ainda estiverem vivos, bem como impedimento que sejam objeto de penhora (cláusula de impenhorabilidade) ou passem a integrar o patrimônio do conjuge, em razão do
regime de casamento (incomunicabilida-de).
Por fim, através de um acordo de sócio bem
elaborado, que também pode ser complementado por um acordo de protocolo familiar,
com
cláusula
arbitral,
qualquer
discussão entre os herdeiros não ficará por
anos inerte no judiciário, pois em caso de
desacordo entre eles, uma sentença arbitral
(justiça privada) rapidamente colocará fim ao
litígio (prazo não superior a 6 meses).
1.4 Controle total dos bens até o falecimento
dos pais
Já sabemos que a doação para os herdeiros
pode ser revertida, a qualquer momento, a
exclusivo critério dos pais, sendo irrelevante
a manifestação de vontade ou concordância
dos herdeiros.
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Além dessa enorme vantagem (recall), os pais
ficam no controle absoluto e vitalício da
holding, ou seja, na administração direta da
empresa e de todos os bens.
Existem inúmeras maneiras de organização
societária para alcançar a segurança dos pais
em relação aos herdeiros.
Uma delas, a título ilustrativo, é a “golden
share”, ou seja, uma quota social que dá
plenos poderes aos pais, de modo que podem
administrar qualquer bem da holding familiar,
sem a necessidade de autorização, ciência
prévia ou prestação de contas aos herdeiros,
mesmo após a doação.
Além disso, enquanto vivos, os pais podem
vender qualquer imóvel integralizado na
holding, ou comprar novos imóveis, pois
permanecem como administradores vitalícios
da holding e de todos os bens.
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CAPÍTULO 2
2. Holding Familiar vale a pena no seu caso?
Só há sentido em constituir-se uma holding
familiar, se há herdeiros para os quais se
pretende planejar uma sucessão, bem como
patrimônio, de modo a evitar os altíssimos
custos, a demora e os incômodos de um
inventário.
O valor exato exige um estudo de caso.
Porém, uma estimativa aproximada acerca da
viabilidade é relativamente simples – e
disponibilizamos uma planilha, gratuitamente, para que você mesmo faça uma análise
preliminar de viabilidade.
Pode-se dizer que uma holding familiar
simples (básica) terá um custo mensal de
contabilidade, equivalente a uma microempresa, ou seja, pode oscilar entre R$ 65,00
mensais até R$ 350,00 mensais, dependendo
da região do Brasil em que você está
domiciliado - em que pese seja possível
constituir a empresa em qualquer local da
Federação, por meio de contratação de um
domicílio fiscal.
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Uma integralização mais complexa, por sua
vez, com diversos imóveis urbanos ou rurais e
participação societária em empresas, poderá
ter um custo contábil mensal maior, próximo
a R$ 800,00/mês.
Logo, a análise de viabilidade deve ser feita
por meio de um estudo preliminar da
economia possível, que será obtida por meio
da holding familiar, em seguida comparandose com os custos operacionais, por meio da
planilha de despesas.
A expetativa
determinante
viabilidade.

de vida dos pais será
para
essa
análise
de

Vamos ilustrar uma hipótese: João tem 61
anos, 2 filhos, apenas um imóvel, e quer
saber se vale a pena constituir uma holding
familiar.
Considerando uma expectativa de vida de 84
anos para João, implica dizer que teremos 23
anos de despesa operacional da holding (8461=23).
Considerando-se
uma
holding
familiar
simples, com a despesa mensal de R$ 150,00
por mês (contabilidade), teremos uma despesa estimada de R$ 41 mil, nestes 23 anos.
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Supondo que este único imóvel hipotético de
João tenha um valor venal aproximado de R$
1 milhão, aplicando-se as despesas típicas
com inventário (aprox. 27%), teríamos R$ 270
mil perdidos em custas judiciais, honorários
advocatícios, Imposto de transmissão causa
mortis, entre outros.
Com a holding, seria afastada a despesa
aproximada de R$ 230 mil (considerando-se
ITCMD em 4%), além da tranquilidade de
eliminar a necessidade de um inventário,
afastando qualquer pendência ou incômodo
para os os dois herdeiros.
Mas ainda pode ser melhor.
Supondo que esse mesmo imóvel esteja
alugado, por exemplo, por R$ 1.500,00
mensais, em nome da pessoa física de João.
Neste caso, temos a incidência de 27,5% de
imposto de renda, portanto R$ 412,50
mensais.
Contudo, a incidência de imposto de renda
sobre locação por meio da pessoa jurídica
administradora de bens imóveis próprios,
esse valor de I.R. cai para 11,33%, portanto
R$ 170,00, representando uma economia de
R$ 242,00 mensais durante o mesmo período
de 23 anos, representando um total de 66
mil.
www.oliveirajunior.com.br
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Ou seja, na hipótese do imóvel estar alugado,
a economia seria ainda maior, em torno de
R$ 296 mil.
É sobre esse valor de economia proporcionada, em regra, que incidem os honorários de
êxito para a implantação da holding familiar.
Contudo, caso esse mesmo imóvel tivesse um
valor de R$ 100 mil, certamente não seria
viável a constituição de uma holding, pois a
economia gerada (R$ 27 mil) não justificaria
o investimento (R$ 41 mil).
Ficou meio confuso? Não exite em entrar em
contato para esclarecer dúvidas.
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CAPÍTULO 3
3. Quais bens devo levar para a holding
familiar?
Os bens imóveis (urbanos ou rurais) são
ideais para a integralização em uma holding
familiar.
Da mesma forma, a participação societária
em outras empresas operacionais também é
interessante.
Contudo, o organização societária deve
observar a segurança, ou seja, pode ser
inoportuno integralizar bens imóveis em
empresas que “correm riscos” da atividade
empresarial.
Dependendo da quantidade de bens, pode ser
interessante deixar os bens imóveis de alto
valor em uma “célula cofre”, protegidas de
qualquer risco, e constituir outras empresas
(controladas ou controladoras), com isso
limitando os riscos de operação empresarial,
evitando contaminar a célula cofre, onde
estão integralizados os bens de maior valor.
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Precisamente para evitar riscos, também, não
é interessante que a célula cofre tenha
veículos, susceptíveis a acidentes ou danos,
que geram responsabilização civil.
Inviável, também, a aplicação financeira em
nome da Pessoa Jurídica, em razão da
tributação desvantajosa (em relação à pessoa
física).
Logo, na hipóteses da pretensão de deixar
valores ou aplicações para os herdeiros,
existem outroas soluções integradas à
holding, que também são assessoradas pelo
escritório
jurídico
especializado
em
planejamento sucessório, tais como seguro
de vida e previdência.
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CAPÍTULO 4
4. Quais as desvantagens
holding familiar?

ou

riscos

da

As desvantagens da holding familiar são
basicamente duas: a) os riscos de um mau
planejamento ou erro de implementação, e;
b) tentativa de burlar a lei, sonegar impostos
ou fraudar credores.
Ou seja, os riscos aparecem quando a holding
é instituída ou operada de forma negligente
(culpa) ou com a intenção de lesar o
interesse legítimo de terceiros (dolo).
Infelizmente,
alguns
tentam
lesar
a
“legítima” – que é uma regra obrigatória do
direito sucessório, pela qual 50% dos bens
dos pais deve ser partilhado igualmente
entre "todos" os herdeiros .
Desrespeitar a legítima implica na nulidade
de toda a operação, trazendo gravíssimos
prejuízos para toda a família.
Ou seja, a “legítima” deve ser respeitada,
assim como todas as demais regras do
direito sucessório e tributário.
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Em que pese a redução drástica em relação
ao inventário, mesmo na holding serão
devidos os tributos de doação, por exemplo,
que devem ser quitados oportunamente.
Há que se ter muito cuidado com as falsas
promessas de "imposto zero" - isso não
existe.
Por fim, a expertise jurídica necessária para a
implantação de uma holding familiar exige
certa multidisciplinaridade no estudo do
Direito, o que não é facilmente encontrado
em um mesmo escritório jurídico, menos
ainda na pessoa de um só advogado.
São necessários, nesse sentido, profundos
conhecimentos sobre: direito familiar e
sucessório, direito empresarial societário
como expertise na Lei de S/A, direito
tributário (imposto sobre imóveis), direito
contratual e processual civil.
Infelizmente, por ser uma área de grande
expansão recente e razoável margem de
lucro, muitos advogados, e até mesmo
contadores, passaram a atuar “residualmente”
com holding familiar, mesmo sem a menor
ideia do que estão fazendo, aplicando cursos
rápidos e modelos oferecidos na Internet pode até funcionar, mas os riscos são
catastróficos.
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Com efeito, sempre dê preferência para quem
atua “primordialmente” com holding familiar,
ou seja, oferecem essa ferramenta como
produto jurídico principal do escritório, pois
ela exige, em si, alta capacitação técnica,
multidisciplinaridade e qualquer erro poderá
trazer graves consequências.
A segurança do seu patrimônio, e de sua
família, estará nas mãos do profissional
escolhido por você.
Agradecemos a sua leitura e ficamos a
disposição para eventuais dúvidas.

Dados do autor:
Jefferson de Oliveira Junior é advogado
formado na Faculdade de Direito de Curitiba,
agraciado com medalha de Ouro Milton Viana
(1º lugar geral) com pós graduação em
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