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RESUMO 

Holdings são constituídas para deter, manter e controlar os negócios. Em alguns casos, inclusive, 
sem desempenhar atividade própria. As sociedades holdings vêm se destacando no cenário 
econômico brasileiro, podendo estar atuante em todos os segmentos. O presente trabalho buscou de 
modo geral apresentar as características dessas sociedades, e, dentre as várias espécies, em 
especial da holding familiar que busca agrupar, controlar e proteger o patrimônio familiar. O trabalho 
aborda a constituição da holding familiar onde os bens da pessoa física passam para a pessoa 
jurídica na forma de integralização, sendo posteriormente partilhados pelos membros com 
ações/quotas. A partir de pesquisas doutrinárias, legislativas e normativas constatou-se que as 
holdings familiares são constituídas, principalmente, para garantir a harmonia e o bem-estar familiar 
antes mesmo de se pensar em continuidade dos negócios. Com o estudo, também foi possível 
verificar os principais reflexos legais da constituição da holding, tais como: as vantagens tributárias, 
sucessão hereditária, proteção contra terceiros, modelos de gestão testados previamente e 
diminuição de conflitos de interesses. Ao final, verifica-se que a constituição da holding deve ser 
realizada sob alguns cuidados, do contrário, os aspectos que em geral são tidos como positivos 
tornam-se negativos, onerando e criando prejuízos à sociedade criada. O trabalho, de modo geral, foi 
elaborado para auxiliar os interessados na constituição da holding familiar, diminuindo as dúvidas e a 
carência de estudos sobre o tema. 

 

Palavra-chave:  Holding. Holding Familiar. Aspectos Legais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Holdings are formed to hold and control the business, in some cases even without carrying out their 
own activity. The holding companies have been standing out in the Brazilian economic scenario, and 
can be inserted in all segments. The present work sought in general to present the characteristics of 
these societies, and among the many species in particular of the family holding, which seeks to group, 
control and protect family patrimony. The paper addresses the constitution of the family holding 
company where the assets of the individual pass to the legal entity in the form of payment, and 
subsequently shared with the members as shares/aliquots. Based on doctrinal, legislative and 
normative research, it was verified that family holdings are constituted mainly to guarantee harmony 
and family well-being before even thinking about business continuity. With the study it was also 
possible to verify the main legal reflexes of the incorporation of the holding company, such as: tax 
advantages, hereditary succession, protection against third parties, management models previously 
tested and reduction of conflicts of interest. At the end it is verified that the constitution of the holding 
company must be carried out under some care, otherwise the aspects that are generally regarded as 
positive become negative, burdening and damaging the society created. The work was generally 
designed to assist those interested in setting up the family holding company, reducing doubts and lack 
of study on the subject. 

 

Keyword: Holding. Family holding. Legal Aspects.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

As relações empresariais da atualidade são desenvolvidas por meio da 

livre iniciativa conforme consagra a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. Esta, por sua vez, recepcionou a Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 

6.404/1976, da qual surgem por meio de interpretação legislativa as sociedades 

holdings ou holding company. 

Seguindo tais premissas, indispensável dizer que essas sociedades, por 

não possuírem normas próprias, não fogem à aplicação das normas gerais e meios 

legais quando são constituídas, assim como nas operações negociais e 

administrativas, que são o objeto de discussão do presente trabalho.  

A holding tem por objetivo participar de outras sociedades, controlando, 

detendo e mantendo o domínio sobre os próprios bens ou de outras companhias 

com qualidade, tendo faculdade de beneficiar-se de incentivos fiscais. Cabe 

ressaltar o fato de a holding não possuir legislação própria. Surgem, então, diversas 

classificações e modalidades, mas de modo geral com as mesmas características 

somente se diferenciando na nomenclatura.  

Apesar de não existir regramento próprio, sabe-se que as mais aplicadas 

e aceitas pela maioria são as modalidades de: holding pura cujo objetivo é ser titular 

de quotas ou ações de outras sociedades; holding mista a qual, além de possuir o 

controle de outra sociedade, também, desempenha atividades próprias, e por fim a 

holding patrimonial que tem por finalidade o controle de bens e direitos de 

determinada família. É importante mencionar que a holding familiar, para alguns 

doutrinadores, é considerada como característica da sociedade e não como 

modalidade.  

Com base nessas considerações, a holding vem sendo utilizada 

atualmente pelas famílias como um modo de realizar o planejamento sucessório, a 

gestão unificada, a proteção contra terceiros e a possibilidade da continuação dos 

negócios familiares pelas próximas gerações. Por mais que a holding não seja uma 

garantia absoluta de sucesso e continuidade dos empreendimentos, atualmente, é a 

melhor escolha apontada por doutrinadores, estudiosos, interessados e todos que já 

constituíram a holding.   
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Os principais pontos que levam à constituição da holding familiar é a 

concentração patrimonial em uma pessoa jurídica, contudo, esse mesmo dado deve 

ser realizado com certa cautela para não criar desavenças familiares e sanções 

legais, pois, ao se tratar de patrimônio familiar é preciso que sejam respeitadas as 

normas civis acerca da legítima e da parte disponível dos bens.  

Outra observação indispensável, que dever ser realizada, refere-se à 

constituição da holding e o tipo societário a ser empregado. Apesar das holdings 

originarem-se das Lei das Sociedades por Ações, nada impede que elas sejam 

constituídas sob o tipo de sociedade limitada. Contudo, ao se tratar de holding 

familiar, o trabalho apresenta, de modo geral, as características das Sociedades 

Simples e Empresária modelos mais aceitos e utilizados nessas associações, assim 

como os principais aspectos legais que incidirão na holding familiar.  

Sabe-se que a Sociedade Limitada e a Sociedade Anônima são as mais 

usuais em todos os segmentos econômicos. Todavia, antes de escolher um destes 

tipos específicos é necessário que o interessado, matriarca/patriarca tenha o 

acompanhamento de um profissional qualificado, porque algumas das 

características da sociedade poderão ser oneradas e dificultar a administração da 

holding, consequentemente, prejudicando e, na pior das hipóteses, levando à 

falência ou dissolução da sociedade.  

Busca-se, de modo geral, apresentar as desvantagens da constituição da 

holding familiar, pois os aspectos vistos como positivos podem tornar-se negativos a 

exemplo da própria concentração do patrimônio familiar que ao estar integralizado 

na holding não mais poderá ser utilizado em interesses próprios dos sócios, somente 

em favor da sociedade.  

O presente trabalho, também, buscou destacar as cláusulas que poderão 

servir de base na constituição da holding familiar e possibilitar a continuidade dos 

negócios familiares. Cabe ressaltar que cada aspecto dependerá das características 

apresentadas por cada família, sendo, então, as ponderações realizadas nesse 

trabalho de modo geral.   

Apresentam-se, no trabalho, as primeiras considerações para os 

interessados na organização da holding familiar e algumas dúvidas são elucidadas, 

dando, assim, uma melhor visão sobre o tema, esclarecendo de modo mais 

adequado os reflexos práticos sociais que se desenvolvem e em especial o que 

deverá ser feito quando da sua constituição.  
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Preocupou-se com a realização das principais ponderações sobre o 

estudo de viabilidade que acontece antes da constituição da holding familiar, no 

trabalho, pois por mais que os familiares demonstrem a vontade de constituir essas 

sociedades, pode acontecer de não ser indicado à família, ou então, do modelo 

adotado não ser o mais apropriado, seja por onerar demais ou por trazer 

desavenças dentro da família. Por fim, foram adotados, no presente trabalho, o 

método dialético, avaliando obras literárias, artigos científicos, publicações, 

periódicos, estudos de casos e jurisprudências, dentre outras disponibilidades, 

trazendo assim uma visão real e compreensão sobre o tema.  
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2- NOÇÕES HISTÓRICAS 

 

Como mencionado anteriormente, a origem das holdings dá-se pela 

interpretação da Lei das Sociedades por Ações - S/A, entretanto, nada impede que 

as sociedades holdings se revistam na forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada ou de outros tipos societários, pois cabe ressaltar que a 

expressão holding não reflete a existência de um tipo societário específico, mas sim, 

a propriedade de ações ou quotas que lhe assegurem o poder de controle de outra 

(s) sociedade (s). Apontam COMPARATO e SALOMÃO, (2008, p. 168) apud Coelho 

(2014, p. 6):  

 
A holding possui sua origem nos Estados Unidos no século XVIII, tendo 
sido difundida um século depois a partir da lei geral promulgada pelo 
Estado de Nova Jersey em 1888. A difusão das holdings coincidiu com o 
grande movimento de integração vertical de empresas do final do século 
passado, nos Estados Unidos, levando à criação de um mercado nacional 
de bens de consumo.  

 

Nota-se que as holdings vêm desempenhando papel significativo no 

mercado econômico externo e interno, recebendo destaque recentemente no Brasil. 

Nesse sentido, deve-se realizar a ponderação de que as holdings devem ser muito 

bem pensadas quando da sua constituição, pois não possuem regulamento próprio. 

Caso sejam praticados atos ilegais, estes tornam todo o planejamento ilegal, 

gerando consequências econômicas e penais para todos os envolvidos.  

Apesar das holdings terem reconhecido papel no mercado externo, 

verificou-se que somente após 88 (oitenta e oito) anos da sua difusão no cenário 

internacional é que elas passaram a ganhar destaque no Brasil por meio de 

interpretação normativa da Lei das Sociedades por Ações, contudo ainda nos dias 

atuais carece de regras próprias que colaborem na sua efetividade e difusão.  

Conforme acórdão nº 05/2011 proferido pelo Conselho Federal de 

Administração (2011, p. 2), as empresas holdings originaram-se no Brasil a partir do 

ano de 1976 com o advento da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro do mesmo ano. 

Esta lei que dispõe sobre a Sociedade por Ações estabeleceu em seu art. 2º, § 3º, a 

formação das holdings: 
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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 se beneficiar de incentivos fiscais.  

 

Ressalta-se que a norma citada foi recepcionada pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, esta que, por sua vez, consagra a livre 

iniciativa basilar da constituição das sociedades empresárias e as próprias holdings. 

Ademais, cabe destacar que as holdings advêm da interpretação legislativa sem 

qualquer regulamento próprio para a sua constituição.  

É importante destacar que não é possível delimitar quando cada 
modalidade de holding surgiu, sendo certo que nasceu em decorrência das 
necessidades apresentadas na sociedade. Outra importante consideração realizada 
por CARMAGNANI e D’OVÍDIO (2016, p. 95) dispõe que as necessidades ao longo 
dos tempos aumentam, assim como a própria família, o que demanda maiores 
recursos, riquezas, sem contar que com o aumento da família, gradativamente, as 
necessidades tornam-se distintas de uma geração para outra. Ainda discorrem os 
autores (2016, p. 95):  

 
À medida que a família cresce, com a chegada de novos membros, 
herdeiros, cônjuges e outros agregados, torna-se maior a complexidade 
das relações entre eles e em relação a terceiros, justamente pela visão e 
necessidades distintas que cada um e seus núcleos familiares têm em 
virtude da diversidade de culturas, valores e influências.  

 

Nesse sentido, fica claro que as holdings e suas espécies surgiram como 
uma solução empreendedora, permitindo dar continuidade aos negócios e gestão de 
grandes empresas e empresas familiares, conforme vêm se apresentando as novas 
necessidades. O Conselho Federal de Administração no acórdão nº 05/2011 dispôs 
sobre o tema da seguinte maneira:  

 
As empresas holdings de qualquer tipo, por serem proprietárias ou 
acionistas de uma ou mais empresas, normalmente de médio ou grande 
porte, possuem um papel vital na economia brasileira, pois realizam 
investimentos, interferem ou são responsáveis pela gestão da maioria das 
empresas responsáveis pela produção dos bens e serviços que diariamente 
consumimos e usufruímos. 

 
Por fim, nota-se que mais que uma sociedade controladora, a holding 

apresenta papel importante não só para a sociedade em si, mas também para toda 

a economia e o mercado brasileiro, e por outro lado, quando se tratar de espécies 

específicas de holding, como familiar, patrimonial, garante até mesmo segurança 

para a continuidade dos negócios, que, muitas vezes, são grande fonte de 

empregos, movimentam a economia local, além de proteger o patrimônio 

incorporado.   
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2.1 Conceito 

 

A holding apresenta-se como uma grande inovação com a possibilidade 

de estar inserida em vários ramos de negócios, trazendo novas visões e preceitos 

para o direito empresarial e sucessório, desenvolvendo grande papel na economia e 

na gestão empresarial. A adoção da holding traz verdadeiras mudanças em relação 

à família, principalmente, permitindo em alguns aspectos ser expressadas pelo 

Direito Empresarial em interação com o Direito Civil, não o contrário como até então 

realizado. Conforme dispõe Mamede e Mamede (2015, p. 09): 

 
“To hold”, em inglês, traduz-se por segurar, deter, sustentar entre ideias 
afins. Holding traduz-se não apenas como ato de segurar, deter etc., mas 
como domínio. A expressão holding company, ou simplesmente holding, 
serve para designar pessoas jurídicas (sociedades) que atuam como 
titulares de bens e direitos, o que pode incluir bens imóveis, móveis, 
participações societárias, propriedade industrial (patente, marca etc.) 
investimento financeiros etc.  

 
Aos primeiros ensinamentos, já é possível verificar que a holding, de 

forma geral, detém uma participação e o controle no capital e na gestão da 

sociedade ou de outras sociedades em quantidade e qualidade suficientes para 

influenciar sobre toda a sua administração. Para Oliveira (2015, p.07), de maneira 

geral, os objetivos de uma empresa holding são: 

 
a) resguardar os interesses de seus acionistas através da atuação em 
várias empresas e negócios; 
b) agir como acionista principal das empresas afiliadas, podendo, 
inclusive, ter a responsabilidade administrativa dos negócios;  
c) administrar o portfólio de investimentos do grupo empresarial; 
d) realizar serviços centralizados às empresas do grupo, atuando, 
nesse caso, como o embrião de uma administração corporativa; e 
e) representar o grupo empresarial de forma estruturada e homogênea, 
principalmente, com base na consolidação de um conjunto de políticas de 
atuação administrativa, as quais proporcionam uma personalidade para a 
empresa holding. 

 

O objetivo da holding é resguardar, agir, administrar, representar e 

centralizar os bens e interesses de modo que garanta que os seus atos sejam 

desempenhados da melhor e mais rentável forma. Holding entende-se como 

sociedade que detém uma participação e controle no capital e na gestão da 

sociedade ou de outras associações, em quantidade e qualidade suficientes para 

influenciar sobre toda sua gestão, permitindo maior eficiência nos negócios.  
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Nota-se, também, que a holding tem, principalmente, a preocupação 

voltada para o próprio patrimônio, com a sua administração, com as atividades 

desenvolvidas e também para se beneficiar de incentivos fiscais. Mas isso não é 

dizer que não se importará com o mercado econômico.  

 

2.2 Modalidades de Classificação  

 

Entre os diversos autores que tratam do assunto, surgem diversas 

espécies diferentes de holding. Segundo Mamede e Mamede (2015, p. 12) podem 

ser verificadas as seguintes espécies de holding: 

 
Holding pura: sociedade constituída com o objetivo exclusivo de ser titular 
de quotas ou ações de outras sociedades. É também chamada de 
sociedade de participação.  
Holding de controle: sociedade de participação constituída para deter o 
controle societário de outra ou de outras sociedades. 
Holding de participação: sociedade de participação constituída para deter 
participações societárias, sem ter o objetivo de controlar outras sociedades. 
Holding de administração: sociedade de participação constituída para 
centralizar a administração de outras sociedades, definindo planos, 
orientações, metas etc.  
Holding mista: sociedade cujo objeto social é a realização de determinada 
atividade produtiva, mas que detém participação societária relevante em 
outra ou outras sociedades.  
Holding patrimonial: sociedade constituída para ser a proprietária de 
determinado patrimônio. É também chamada de sociedade patrimonial. 
Holding imobiliária: tipo específico de sociedade patrimonial, constituída 
com o objetivo de ser proprietária de imóveis, inclusive para fins de locação.  
 

 

Mamede e Mamede ainda dispõem que as espécies se diferenciam pelas 

características apresentadas. Os autores afirmam que a holding familiar não é um 

tipo específico, mas, sim, uma contextualização específica, sendo sua característica 

o fato de estar no âmbito de determinada família e seguir os ideais da mesma, 

definindo do seguinte modo (2015, p. 12):  

 
A chamada holding familiar não é um tipo específico, mas uma 
contextualização especifica. Pode ser uma holding pura ou mista, de 
administração, de organização ou patrimonial, isso é indiferente. Sua marca 
característica é o fato de se encartar no âmbito de determinada família e, 
assim, servir ao planejamento desenvolvido por seus membros, 
considerando desafios como organização do patrimônio, administração de 
bens, otimização fiscal, sucessão hereditária etc.  
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Por outro lado, Oliveira (2015, p.18) diz possuir quatro espécies distintas 

de holding, quais sejam: 

   
Holding pura é a praticada por grandes grupos e caracteriza, simplesmente, 
a participação acionária, mesmo minoritária, em outras empresas.  
Holding operacional é a que, basicamente, desenvolve atividades 
operacionais, tais como a produção e a comercialização de produtos.  
Holding mista é a que desenvolve atividades operacionais (industrial ou 
comercial) e também realiza serviços, principalmente para as afiliadas, tais 
como serviços de planejamento estratégico, marketing, informática, 
recursos humanos, relações públicas, assistência jurídica, organização e 
métodos. 
Holding híbrida é a utilizada em casos específicos, tais como em situações 
de estruturação operacional ou fiscal. 

 

Observa-se que as espécies divergem em características das quais 

surgem suas denominações. Nessa linha de raciocínio, Oliveira (2015, p.19) diz que 

“mais importante do que o tipo de holding que o executivo vai desenvolver é a 

filosofia de administração que a empresa holding pode proporcionar, tendo em vista 

a otimização dos resultados esperados”. Ou seja, pouco importa a denominação 

aplicada à holding, mas sim, à gestão dos negócios.  

De modo mais sucinto Silva e Rossi (2015, p. 21) dizem existir dois tipos 

de holding: 

 
Holding pura 
Tem como objetivo social e exclusivo a participação no capital de outras 
sociedades, isto é, uma empresa que tem como atividade única manter 
quotas ou ações de outras companhias. Segundo Arlindo Luiz Rocha Júnior, 
et. al. (2014), tal espécie também é conhecida como sociedade de 
participação, justamente por ter como objetivo participar de outras 
empresas.  
Holding mista  
Seu objeto social compõe não somente a participação de outras empresas, 
mas também prevê a exploração de alguma atividade empresarial diversa.  

 

Silva e Rossi partem da ideia de que a holding familiar e demais espécies 

criadas não são do gênero holding, sendo mera definição, sem qualquer efeito 

jurídico em particular, tal preceito parte de que as holdings ao serem constituídas 

deverão seguir a regra apresentada, qual seja, ou pura ou mista. Essa escolha seria 

apropriada para apresentar aos que estão tendo seu primeiro contado com as 

sociedades holdings, discutindo a partir daí as características do interessado.  

De modo mais radical Lodi e Lodi (2011, p. 50, 52) definem vinte e duas 

classificações de holding: 
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1.  Holding pura. Conceito norte-americano e europeu, entre outros. 
Inócua, como já comentamos, diante de nossa legislação tributária. Só 
utilizada em situação emergencial, caso in extremis. Usa receitas não 
tributadas para pagar despesas dedutíveis, o que demonstra, para o 
nosso caso, falta de bom-senso.  

2. Holding mista. Agrega a necessidade da holding pura, com a 
convivência de serviços que geram receitas tributáveis para despesas 
dedutíveis.  

3. Holding de controle. Uma forma de assegurar o controle societário de 
empresas, como também de não perder o controle do próprio negócio 
pela dificuldade de um consenso rápido nos condomínios, parcerias ou 
regimes de casamento.  

4. Holding de participação. Quando a participação é minoritária, mas há 
interesse por questões pessoais de se continuar em sociedade. 
Historicamente, foi usada para ter participação de 5% nos capitais de 
grandes empresas internacionais. No Brasil, no princípio do século XX, 
foi utilizada por alguns com o mesmo fim. É mais tranquilo deixar 
profissionais altamente qualificados administrarem e nós recebermos os 
lucros não tributados em nossa holding.  

5. Holding principal. Denominação antiga, quando a holding era vista como 
cabeça do grupo. Às vezes, como simples figura decorativa, onerosa. É 
também chamada de Holding de gaveta, sempre perniciosa e 
desgastante ao grupo.  

6. Holding administrativa. Visão atualizada para a função de administração 
profissionalizada das operadoras.  

7. Holding setorial. Agrupa as diversas empresas por seus objetivos, tais 
como industriais, comerciais, rurais, financeiros etc. É encabeçada por 
uma empresa especializada naquele setor.  

8. Holding alfa ou Holding piloto. O primeiro passo no desenvolvimento do 
grupo. Norteia todo o planejamento empresarial. Estabelece os 
princípios básicos dos procedimentos entre os sócios, mediante acordo 
societário escrito e registrado. 

9. Holding familiar. Visa separar os grupos familiares, simplificando o topo 
administrativo das operadoras. Evita que conflitos naturais de um grupo 
interfiram nos demais e, principalmente, castiguem a operadora. Evita 
que um expressivo número de quotistas fique brigando e depredando a 
empresa.  

10. Holding patrimonial. A mais importante de todas. Visão de banco de 
investimentos, controle e sucessão. Amplia os negócios e economiza 
tributos sucessórios e imobiliários. É o ponto mais vulnerável das 
relações empresários versus empresas. É de longe a mais necessária, 
atualmente.  

11. Holding derivada (Holding ômega). Surge pelo aproveitamento de uma 
empresa já existente transformada em holding. Situação 
financeiramente econômica e vantajosa quando a empresa aproveitada 
já é detentora de bens imóveis relevantes, muitas vezes é a Empresa-
mãe que deve ser transformada. 

12. Holding cindida. Precipitadamente usada para dirimir separações 
passionais.  

13. Holding incorporada. Outro fator de complicação. Aumenta a 
necessidade de controlar. Reúne culturas de cima a baixo díspares. 

14. Holding fusionada. Deveria ser mais estudada e só usada em parceria 
de negócios. Assim mesmo, há soluções mais simples.  

15. Holding isolada. Só entra na constelação do grupo por necessidade de 
negociações ou entrada de sócios externos. 

16. Holding em cadeia. No caso de menor investimento em decorrência de 
subscrições ou simplicidade do investimento.  

17. Holding em estrela. Surge na medida em que o histórico familiar vai se 
desenvolvendo ou da diversificação do grupo que vai acontecendo.  

18. Holding em pirâmide. Visa ao desenvolvimento empresarial e familiar.  
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19. Holding aberta (S/As abertas). Para captação de investimentos de 
terceiros ou globalização, quando esta exige.  

20. Holding fechada (S/As fechadas, Ltdas. etc.). Mais usada porque regula 
o ingresso de sócios. A S/A fechada tende a desaparecer porque é 
semelhante à Ltda., que é mais simples de se lidar.  

21. Holding nacional. Domicílio no Brasil.  
22. Holding internacional. Domicílio no exterior.  

 
 Em observância às espécies apresentadas por Lodi e Lodi, percebe-se 

que foram classificadas em diferentes modelos levando-se em consideração as 

características das empresas. De modo geral, ao se comparar o posicionamento 

dos autores, depois de analisar a necessidade de criar uma holding, deve-se 

procurar o tipo certo, aquele que melhor se adapte aos objetivos e às necessidades 

do empreendimento, assim podendo trazer os melhores benefícios para a empresa. 

Ainda salientam Lodi e Lodi (2011, p.1) que: 

 
O moderno conceito de holding é uma posição filosófica. É principalmente 
uma atitude empresarial. Enquanto as empresas chamadas operadoras 
estão preocupadas com o mercado em que atuam, com as tendências do 
cliente, com concorrência e com outros problemas externos, a holding tem 
uma visão voltada para dentro. Seu interesse é a produtividade de suas 
empresas controladas ou coligadas e não com o produto que elas 
oferecem. A holding, como empresa, tem como meta principal a 
rentabilidade. A ela não compete saber o que se faz, mas sim se faz o 
melhor e mais rentavelmente.  

 
Dentre todas as definições apresentadas e como dispuseram Lodi e Lodi, 

observa-se, como já mencionado, que as holdings possuem uma visão muito mais 

voltadas para elas próprias do que para o posicionamento de mercado. Atitude 

presente e mais notável quando do estudo de viabilidade, onde a preocupação para 

a constituição é se a sociedade alcançará os objetivos de forma eficiente e 

desejada.  

Porém, não há que se ignorar a atuação e o posicionamento 

predominante do mercado, pois ao depender da holding poderão ser afetados 

significativamente, como por exemplo, na holding mista com atividades mobiliárias a 

atenção deverá estar na aplicação dos impostos quando da transferência e renda 

tributáveis oriundas dos aluguéis dos imóveis.   

Por fim, CARMAGNANI e D’OVÍDIO acreditam que existam duas 

espécies de holding: pura e mista, com características que não divergem das já 

mencionadas e detalhadas anteriormente, porém mencionam a existência de três 

modelos diferentes (2016, p. 45, 46): 
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 Holding Familiar: quando, além de seu objeto social de participação no 
capital de outras sociedades, a sociedade é usada como veículo para 
questões sucessórias e patrimoniais de uma família. 

 Holding Gerencial: quando, além de seu objeto social de participação no 
capital de outras sociedades, a sociedade é usada como catalisadora de 
questões de sócios de mais de uma família. Também é usual ser utilizada 
como planejamento tributário e foco do acordo de acionistas entre diversas 
holdings familiares pertencentes ao mesmo grupo empresarial.  

 Holding Patrimonial: quando, além de seu objeto social de participação 
no capital de outras sociedades, a sociedade detém em seu ativo 
permanente outros bens patrimoniais de uma família, tais como imóveis, 
fazendas, veículos e outros ativos de valor. Também é muito utilizada para 
fins de solução patrimonial por Private Bank quando de estruturação de 
riquezas de uma família, para fins de planejamento patrimonial.  

 
 

CARMAGNANI e D’OVÍDIO, ao contrário da grande maioria, admitem a 

holding familiar como uma das classificações de holding, dispondo ainda sobre o 

tipo gerencial e a classificação patrimonial separadamente da familiar, mas, ambas 

voltadas para o aspecto sucessório e para o patrimônio familiar. Ademais ainda 

dispõe (2016, p. 51) que: 

 
Há uma característica comum às holdings brasileiras: sigilo e pouca 
informação disponível no mercado empresarial. Como, usualmente, a 
holding familiar resguarda o patrimônio e a riqueza de famílias, é natural 
que as famílias procurem discrição e evitem publicações de atos e balanços 
ou alardes sobre a estruturação de suas empresas. 

 

Em linhas gerais, como já mencionado, a holding familiar permite que os 

negócios sejam regulados pelo direito empresarial e civil, principalmente, no que 

tange aos aspectos patrimoniais. Entretanto, não se poderá dizer e pensar em 

fraudes a ambas as legislações, pois se complementam e não se excluem.  

Percebe-se que surgem diversas classificações sobre holding definidas a 

partir do modelo de atuação e características que as sociedades apresentam. 

Apesar de as doutrinas admitirem todas elas, na prática as holdings pura, mista e 

patrimonial são as mais utilizadas, pois possuem os objetivos bem definidos e 

enquadram-se em todos os segmentos de negócios, sendo esse o posicionamento 

adotado no presente trabalho.   
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3- AS CARACTERÍSTICAS E OS TIPOS SOCIETÁRIOS POSSÍVEIS 

 

Como mencionado, as holdings têm origem por meio da interpretação do 

§3º do artigo 2º da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), apesar de estar 

definida nesse tipo específico de sociedade, não significa que a mesma tenha de ser 

constituída exclusivamente nessa forma. Nesse sentido, apontam Silva e Rossi 

(2015, p. 24): 

 
De qualquer forma, o termo holding não está presente expressamente em 
nosso ordenamento jurídico, da mesma maneira que não se configura como 
um tipo societário específico. Efetivamente, nomeia-se como holding uma 
empresa cujo propósito seja a participação em outras sociedades, conforme 
delimitado pela Lei 6.404/76. Dizendo isso de outra forma, a denominação 
tem origem no objetivo que se pretende atingir com a constituição da 
empresa, seu propósito particular, e não em razão do tipo societário 
escolhido. Disso decorre que uma holding, pode ser constituída por diversos 
tipos societários, tal qual é o caso da sociedade limitada, sociedade 
anônima, Eireli, entre outras. A opção por um tipo societário em detrimento 
de outro depende dos objetivos e necessidades que justificam sua 
constituição.  

 

Com base no disposto, cabe mencionar que a escolha do tipo de 

sociedade a ser constituída deverá ser avaliada por uma análise de viabilidade. O 

estudo atenderá, dentre outras distinções, para o fato de que a sociedade do tipo 

Simples terá seus registros realizados no Cartório de Registros Públicos de Pessoas 

Jurídicas, e essa, por sua vez, não será submetida à Lei de Falências, Lei nº 

11.101/05, sendo então sua insolvência resolvida por processo civil.  

O Registro Público de Pessoas Jurídicas garantirá a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Preleciona o Art. 45 do 

Código Civil: “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 

com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 

necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no 

registro todas as alterações que passar o ato constitutivo”. Ou seja, a sociedade 

somente passará a existir quando registrada.  

Por outro lado, se a escolha for constituir uma sociedade do tipo 

empresária, realizar-se-á a inscrição no Registro Público de Empresas, isto é, nas 

Juntas Comerciais criadas, especificamente, para atender aos interesses das 

sociedades com a simplificação processual, racionalização de procedimentos e 

demais atos para facilitar que as sociedades atinjam o objetivo social.  
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Os Registros Públicos de Empresas são regulados pela Lei nº 8.934/1994 
e pelo Código Civil, tendo seus atos submetidos à Lei de Falências, podendo 
solicitar recuperação judicial e extrajudicial. Valendo-se da regra do art. 967 do 
Código Civil, a sociedade somente passará a existir quando registrada, cita-se:  

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de 
Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. 

Seguindo o Código Civil, as sociedades empresárias podem ser 

Sociedade em Nome Coletivo; Sociedade em Comandita Simples; Sociedade 

Limitada; Sociedade Anônima e Sociedade em Comandita por Ações. A saber, os 

tipos societários Limitadas e Anônimas são mais largamente utilizados por questões 

econômicas e de gestão.  

Em linhas gerais, a Sociedade Limitada permite a limitação da 

responsabilidade dos sócios ao valor de suas quotas sociais, aspecto que poderá 

ser visto como uma das vantagens na constituição da holding familiar. No entanto, 

ressalta-se que todos os sócios responderão solidariamente pela integralização do 

capital social da sociedade. Vale lembrar como dispõe Silva e Rossi (2015; p. 29): 

 
Por sua vez, a integralização representa a efetiva entrega do capital 
subscrito, cumprindo a obrigação anteriormente assumida. Necessário dizer 
que a integralização pode ocorrer no ato da constituição da sociedade ou 
posteriormente, conforme definido no contrato social da pessoa jurídica.   

 

Nesse aspecto, em se tratando da holding familiar ainda sobre o processo 

de constituição, a capitalização será por meio dos bens imóveis, móveis, 

participações societárias, propriedade industrial (patente, marca etc.) investimentos 

financeiros ou qualquer outro bem ou direito que a família possua. A concentração 

de todo o patrimônio familiar permitirá a gestão unificada dos negócios em uma 

administração que melhor atenda à família. Em suma, Silva e Rossi (2015; p. 34 e 

35) apresentam os principais atributos da sociedade em questão: 

 
1. Conforme disposto no artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade 

de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social.  

2. O capital social é dividido em quotas, que podem ser iguais e desiguais, 
podendo um sócio ter uma ou várias quotas do capital.  

3. Todos os sócios respondem solidariamente pelo prazo de até 5 anos da 
data do registro da sociedade, pela exata estimação de bens conferidos 
ao capital social, nos termos do § 1º do artigo 1.055 do Código Civil. 

4. É regida pelo Código Civil e, naquilo que não confrontar, pelas normas 
das sociedades simples ou sociedades anônimas desde que 
estabelecido em contrato social esta previsão.  
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5. Pode ser instituído conselho fiscal com um número de no mínimo 3 
membros, sendo eles sócios ou não, conforme estabelece o artigo 
1.066 do Código Civil.  

6. Em sendo instituído o conselho fiscal, é assegurado aos sócios 
minoritários, representando 1/5 do capital social, o direito de eleger um 
de seus membros. 

7. Não é permitida a integralização do capital social com contribuição, com 
prestação de serviços. 

8. Pode-se prever, no contrato social, restrições à entrada de pessoas 
estranhas na sociedade. 

9. Seus atos constitutivos são arquivados na Junta Comercial de sua sede.  
 

Em consideração ao exposto, é possível dizer que a sociedade 
constituída sob a forma de Limitada é totalmente recomendável ao se tratar de 
holding familiar, pois, como se vê, ela restringirá a responsabilidade dos sócios ao 
limite de suas quotas, trará proteção contra a entrada de terceiros estranhos à 
família, e, terá menor complexidade em sua gestão e constituição, 
consequentemente menor custo.  

A escolha do modelo de sociedade a ser seguido, somente, poderá ser 

definido depois de se analisar caso a caso, ocorrendo a hipótese de a holding 

familiar, unicamente, apresentar vantagens na formas de Sociedade Anônima e não 

na Sociedade Limitada, mesmo que ambas sejam Sociedades Empresarias. 

Ressalta-se que a Sociedade Anônima deverá ser registrada na Junta Comercial do 

Estado de sua sede, conforme disciplina a Lei nº 6.404/1976. 

Nesse ponto, o responsável pela constituição da holding deverá observar 

a incidência dos impostos do Estado que poderá atingir a sociedade. Ao se tratar de 

holding familiar que possua patrimônios imóveis em Estados diferentes é 

conveniente realizar estudo sobre alíquota de incidência dos impostos a ser aplicada 

sobre a sociedade antes de escolher o Estado onde poderá obter vantagens 

tributárias.   

Deve-se ressaltar que a Sociedade Anônima possui um custo maior que a 

Sociedade Limitada, pois a mesma deve possuir: assembleia geral, diretoria e 

conselho fiscal, sendo o último necessário para acompanhar a gestão, cumprimento 

dos deveres legais e estatutários, e ao se tratar de holding familiar poderá dizer-se 

que tais características darão maior controle aos instituidores, garantindo que os 

negócios sigam o caminho desejado, planejado.  

Por sua vez, o art. 121 da Lei 6.404/76 que trata das Sociedades 

Anônimas dispõe que a assembleia geral detêm “poderes para decidir todos os 

negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar 

convenientes à sua defesa e desenvolvimento”, além de possuir competência 
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exclusiva para determinados atos, conforme dispõe o art. 122, disciplinada pela Lei 

nº 6.404/1976; 12.431/2011; 10.303/2011:  

 

Art. 122.  Compete privativamente à assembleia geral:  
I - reformar o estatuto social;  
II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da 
companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142;  
III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as 
demonstrações financeiras por eles apresentadas;  
IV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1

o
, 2

o
 

e 4
o
 do art. 59;  

V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);  
VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para 
a formação do capital social;  
VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias;  
VIII -deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da 
companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e 
julgar-lhes as contas; e  
IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata.  
Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido 
de concordata poderá ser formulado pelos administradores, com a 
concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se 
imediatamente a assembleia geral, para se manifestar sobre a matéria. 
 

Observa-se que a assembleia geral ao se tratar da holding familiar 

também poderá ser um ótimo instrumento para se manter o controle e gestão da 

sociedade e assim fazer com que o planejamento se cumpra da forma desejada, 

contudo poderá ser um instrumento de alto custo, o que deve ser considerado.  

  O Conselho Fiscal é um órgão facultativo nas Sociedades Anônimas, e, 

quando empregado, tem como função requisitar informações, examinar documentos 

e opinar sobre atos de gestão. O conselho será realizado por no mínimo três e no 

máximo cinco membros, em se tratando de holding familiar serão os sócios 

pertencentes à sociedade, protegida contra entrada de terceiros. Também é um 

instrumento de alto custo, o que deve ser considerado.  

Silva e Rossi (2015; p. 43) apontam as principais características da 
constituição da sociedade anônima:  

 
1. A responsabilidade do acionista é limitada ao preço das ações 

adquiridas ou subscritas, uma vez integralizada, o acionista não terá, 
regra geral, outras responsabilidades, sendo atingido somente o 
patrimônio da companhia; 

2. Por ser uma sociedade de capitais, prepondera a relevância do capital 
somado em detrimento das características pessoais dos acionistas, 
embora nas sociedades de capital fechado haja entendimentos no 
sentido de existir o intuitu personae;  

3. O capital é dividido em partes iguais, de valor nominal, em regra;  
4. Pode ser companhia aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários 

de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de 
valores mobiliários;  



24 

 

5. No caso de sociedade anônima “fechada”, desde que não impeça a 
negociação, poderá o Estatuto trazer restrições à sua circulação; 

6. É formada por no mínimo dois sócios que são denominados acionistas;  
7. Possui necessariamente três órgãos – Assembleia Geral, Diretoria e 

Conselho Fiscal, sendo os dois primeiros de funcionamento permanente 
e o último de acordo com o disposto no estatuto;  

8. As sociedades anônimas de capital aberto terão, obrigatoriamente, um 
Conselho de Administração. No caso das de capital fechado, esse 
órgão é facultativo; 

9. Exige-se ampla publicidade de seus atos.  
 

Assim, é inequívoco dizer que o tipo de sociedade que melhor apresente 

vantagens à constituição da holding familiar dependerá do caso concreto, sem que 

se possa dizer qual modelo seguir e se o mesmo garantirá a continuidade dos 

negócios do planejamento e uma gestão satisfatória.  

Após as primeiras distinções, COMPARATO, SALOMÃO FILHO (2008. p. 
173) apud COELHO (2014, p. 6) afirmam que a sociedade holding familiar somente 
poderá ser constituída na forma da sociedade empresária:  

 
No Brasil, a holding será sociedade empresária (art. 966 do Código Civil de 
2002). Mesmo quando não for possível a ela atribuir o objeto da sociedade 
controlada (por não ser ela, por exemplo, holding pura), parece possível 
dizer que na gestão de participações à holding organiza-se para a prestação 
de um serviço. Há, assim, uma empresarialidade autônoma na holding.  
 

Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que 

tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registros; e 

simples, as demais, conforme dispõe o art. 982 do Código Civil. Já o parágrafo único 

do mesmo dispositivo dispõe que “independentemente de seu objeto, considera-se 

empresária a sociedade por ações; e simples, a cooperativa”.  

Salienta-se que a holding familiar pode ser constituída sob qualquer tipo 

societário, pois trata-se de uma característica da sociedade não de um tipo 

societário específico, ressalva para sociedade cooperativa já que não atende às 

finalidades e características do cooperativismo. Por fim, para melhor compreensão, 

COELHO FLAUSINO (2014; p. 214 a 229) apresenta alguns aspectos relevantes 

que distinguem a sociedades: 

 
   Figura 1: Quadro Comparativo 

Quadro Comparativo 

Sociedade Empresária Limitada Sociedade Simples Limitada 

Inscrita no Registro Público de Empresas 

Mercantis (Junta Comercial). 

Inscrita no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas (RCPJ). 

Sujeita aos regimes de recuperação judicial, Excluída dos regimes de recuperação 
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recuperação extrajudicial e falência. judicial, recuperação extrajudicial e 

falência. 

Sujeita ao sistema de contabilidade com 

base na escrituração uniforme de seus livros 

e a levantamento anual de balanço 

patrimonial e de resultado econômico. 

Sujeita ao sistema de escrituração 

contábil menos rigoroso. 

Exerce atividade econômica de forma 

organizada. 

Exerce atividade econômica de forma 

não organizada. 

Fonte: COELHO. 2017.  

 
Atenta-se para a existência da Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (Eireli), originada pela Lei nº 12.221/2011, e Código Civil conforme o art. 

980-A, em que “a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída 

por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente 

integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo 

vigente no País”. 

Contudo, diante da holding familiar, não parece ser interessante o uso das 

Empresas Individuais de Responsabilidades Limitadas, pois a sociedade será 

constituída, em regra, para a concentração do patrimônio familiar de modo a garantir 

uma gestão adequada, mesmo após o falecimento dos instituidores, que será 

realizada por todo o grupo familiar objetivando, antes de qualquer coisa, a harmonia 

familiar nos negócios.  

Em geral, observa-se que o equilíbrio e a eficiência nos negócios 

familiares são permitidos pelo modelo de gestão escolhido pelos instituidores. 

Cumpre observar que conforme dispõe o Código Civil, os artigos 1.061; 1.063, § 

único; 1.071; 1.076 e 1.085 estipulam o quórum necessário para a aprovação das 

deliberações sociais. De forma resumida, Silva e Rossi (2015, 65, 66) dispõem:  

 

 unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver 
integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização: 
designação de administradores não sócios;  

 pelos votos correspondentes, no mínimo, a dois terços do 
capital social, salvo disposição contratual diversa: destituição de sócio 
nomeado administrador;  

 pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 (três quartos) do 
capital social: modificação do contrato social; a incorporação, a fusão e a 
dissolução da sociedade, ou a cessação dos estados de liquidação;  

 pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social: 
designação dos administradores, quando feita em ato separado; destituição 
dos administradores; remuneração do administrador, quando não 
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estabelecidas no contrato; pedido de concordata e a expulsão extrajudicial 
de sócios por justa causa;  

 pela maioria de votos dos presentes na reunião: demais casos 
previstos na lei ou no contrato social, se este não exigir maioria mais 
elevada.  

 

A par disso, deverá a sociedade holding familiar ter essas hipóteses 

previstas no contrato ou estatuto, como forma de se proteger das inseguranças, 

possibilitando a continuação dos negócios e a gestão familiar segura e harmoniosa. 

Ressalta-se, novamente, que a holding familiar, em regra, é constituída para 

preservar o equilíbrio familiar diante do falecimento da matriarca/patriarca, em cuja 

organização os modelos de gestão sejam testados em vida. 

 Nesse sentido, deve-se dizer que a holding familiar não será constituída 

no intuito de fraudar terceiros. Caso seja verificada tal condição, será realizada a 

responsabilização dos sócios e do administrador da sociedade podendo, inclusive, 

ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica conforme previsão legal 

estampada no art. 50 do Código Civil: 

 
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.  

 
 Por fim, dispõe Coelho (2015, p. 441): 
 

A limitação da responsabilidade é preceito destinado ao estímulo de 
atividades econômicas, e não pode servir para viabilizar ou acobertar 
práticas irregulares. A regra limitativa existe, por outras palavras, para 
socializar, entre agentes econômicos, os riscos de insucesso das empresas. 
Com efeito, qualquer negócio, por mais bem planejado e estruturado que 
seja, pode não dar certo. O desenvolvimento da empresa é fato humano, 
depende de escolhas de homens e mulheres, não inteiramente controláveis 
de modo racional. Depende da conjuntura econômica regional, nacional e 
planetária – esta última cada vez mais atenuante, em vista da globalização 
em curso. Depende, em suma, de fatores que o empreendedor não pode 
antecipar com absoluta precisão.  
 

 

Sendo assim, dizer que a holding familiar é uma blindagem patrimonial 

que garante a continuidade dos negócios e gestão é um erro, porque ela poderá ser 

atingida em determinadas ocasiões e por diversos motivos, todavia é um dos 

melhores caminhos da atualidade com reflexos futuros para as pessoas físicas na 

tentativa de preservar os negócios e o patrimônio familiar.  
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3.1 Aspectos positivos  

 

Principais aspectos positivos gerais ao se criar uma holding familiar são: 

uniformização administrativa, diminuição das instabilidades e desavenças na família, 

proteção contra terceiros, aspectos sucessórios, diminuição da carga tributária.  

De maneira geral, a uniformização administrativa dar-se-á pelo Contrato 

Social ou Estatuto que contará com uma cláusula que determine sobre a 

administração da sociedade e dos poderes dos sócios, dispondo que a sociedade 

será administrada pelos sócios ou pessoa competente estranha à sociedade, 

escolhidos na constituição da sociedade, que individualmente ou conjuntamente, 

sob o crivo da matriarca/patriarca assinarão todos documentos relativos à sociedade 

com plenos poderes para realizar todas as operações para consecução de seu 

objeto social e a representação ativa e/ou passivamente, judicial e/ou 

extrajudicialmente. 

Esse pode ser visto como o aspecto mais importante na holding familiar, 

pois permitirá que os sócios já tenham contato direto com o patrimônio familiar e os 

modelos de gestão sejam testados conforme as características apresentadas por 

cada sócio na sociedade, desde já amenizando os conflitos de interesse e criando a 

harmonia familiar, basilar da holding familiar. É muito importante que as cláusulas 

com as determinações sejam muito claras, evitando obscuridades que provocariam 

conflitos entre os sócios, familiares.  

Por consequência, ao haver uma uniformização administrativa, esta trará 

a diminuição das instabilidades e desavenças entre os familiares, pois a gestão já 

testada e a possibilidade da continuidade dos negócios trazem a segurança que a 

morte dos constituidores não traria. Ademais, com a uniformização, de certa forma, 

o equilíbrio familiar estará protegido, já que o papel de cada um dentro da sociedade 

estará delimitado conforme as características apresentadas por eles e pela 

associação.  

Outro ponto positivo verificado na holding familiar é a proteção de 

terceiros estranhos à família, ou seja, as quotas ou alíquotas poderão estar 

gravadas com as cláusulas reais, as quais impossibilitarão que sejam transferidas a 

estranhos que poderiam ter o controle da sociedade, desvirtuando os interesses da 

holding familiar.  
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Diante da concentração e unificação administrativa do patrimônio familiar, 

os constituidores poderão começar a realizar a antecipação da legítima, por meio da 

transferência por doação das quotas ou alíquotas da holding familiar, permitindo 

assim que os sucessores já passem a gerir o patrimônio familiar sob a supervisão e 

orientação dos constituidores, garantindo maior eficiência e possibilidade de 

continuidade dos negócios. 

Ao realizar a transferência das quotas ou alíquotas aos sócios da holding 

familiar, os constituidores poderão escolher o melhor momento para realizar a ação, 

pois tal ato poderá ter a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doações (ITCMD) com alíquotas variáveis a depender do Estado. Sem contar que o 

imposto devido será menor já que estará em nome da pessoa jurídica e não no da 

pessoa física.  

Dentre os aspectos positivos gerais, pode ficar também estipulado no 

contrato ou estatuto o limite individual de alçada, o valor de R$ (reais) para firma 

isolada de sócios, na assunção de obrigações em nome de sociedade, o que melhor 

atender os objetivos e a realidade da sociedade e que não venha causar prejuízos.  

É importante que exista a previsão expressa de vedação e nulidade para 

a prática de atos pelos sócios investidos na função de administração ou qualquer 

dos procuradores da sociedade, que envolva obrigações relativas a negócios e 

operações estranhas aos objetivos sociais, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

ou criminal a que estiver sujeito infrator.  

Na elaboração do estatuto ou contrato, é importante o auxílio de 

profissional competente que esteja atento aos detalhes e minúcias que farão com 

que a sociedade efetivamente seja benéfica e atenda à finalidade desejada. 

Exemplo é a determinação de que todas as decisões sociais sejam tomadas ou 

referendadas por maioria de votos, sempre em reunião de sócios ordinária (RSO) ou 

reunião de sócios extraordinária (RSE), ocasião em que os sócios, membros da 

família tenham a possibilidade de discutir a visão sobre os negócios.  

Nesse aspecto, é importante também ter a previsão para atos praticados 

em benefício/favor da organização ou de sociedade e empreendimentos ligados a 

holding familiar, lembrando-se de que a holding é constituída sob âmbito familiar, e, 

não raramente, os sócios poderão confundir o patrimônio integralizado como 

patrimônio próprio, assim como terem a intenção de tirar proveito de alguma 

condição específica da sociedade. Sendo assim, também é importante a vedação 
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da administração conjunta envolvendo as propriedades da holding familiar com as 

propriedades de quaisquer um dos sócios, impedindo assim que um dos sócios 

retire da holding familiar proveitos direcionados aos seus negócios, de forma que 

somente ele se beneficie e não a família toda, como é o objetivo da holding.  

Outro ponto positivo, e, muitas vezes, determinante na constituição da 

holding familiar é a proteção contra terceiros que estará definida de forma clara em 

seu estatuto, sendo as determinações mais usuais de forma de proteção as 

cláusulas de impenhorabilidade, nas quais as quotas não poderão ser utilizadas 

como garantia de dívidas do donatário ou até mesmo do doador, apenas quando em 

favor da própria holding familiar, dessa maneira, de forma geral, Silva e Rossi (2015, 

p. 33; 69; 71) traçam:  

 

CLÁUSULA – Da Alienação da Sociedade  
Não é permitido aos sócios a alienação ou cessão de parte ou da totalidade 
de suas quotas de capital a pessoas estranhas, sem antes oferecê-las aos 
demais sócios, que, em igualdade de condições, terão o direito de 
preferência na aquisição das mesmas, na proporção resultante de sua 
participação no capital social.  
 
CLÁUSULA – Do Caucionamento das Quotas 
É expressamente vedado aos sócios caucionar ou dar suas quotas em 
garantia, seja a que título for, ainda que diante da autorização da maioria 
dos sócios ou do capital social.  
 
CLÁUSULA – Da Alienação da Sociedade 
Os sócios não poderão alienar ou ceder parte ou a totalidade de suas 
quotas de capital a pessoas estranhas, sem antes oferecê-las aos outros 
sócios, que, em igualdade de condições, terão o direito de preferência na 
aquisição das mesmas, na proporção resultante de sua participação no 
capital social.  

 

É muito importante a determinação da inalienabilidade ou limite de 

atuação do sócio investido na administração, vedando-o de prestar, em nome da 

sociedade, aval, fiança ou oferecer garantias a terceiros, de mero favor, pois 

pessoas estranhas à holding familiar podem não compreender os objetivos da 

sociedade, dando destinação diversa da planejada na holding, afetando-a 

diretamente.  

Mais uma vez, ressalta-se que a holding familiar é constituída com visão 

interna de preservação dos negócios e gestão unificada do patrimônio familiar, 

portanto não é raro, e até mesmo indicado pelos profissionais mais diligentes que o 

contrato ou estatuto contenha a cláusula de reversão, que assegurará ao doador o 

retorno das quotas cedidas em caso de falecimento prévio do donatário. 
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Por tais razões, na eventual separação judicial ou divórcio de qualquer 

um dos sócios, fica vedada a entrada na sociedade do ex-cônjuge do sócio 

divorciado, independentemente do regime de bens. Embora possa ser determinada 

de forma diversa, pois o que se busca é a proteção e não o prejuízo dos membros 

da família, e como já mencionado, caso ocorra alguma fraude ou danos a terceiros a 

holding poderá sofrer a desconsideração da personalidade jurídica.   

Em verdade, é muito importante que sejam observadas as normas civis 

no que tange ao regime de bens, como do art. 1.640 que estipula: “não havendo 

convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os 

cônjuges, o regime de comunhão parcial”, nota-se que, nesse regime, os bens 

adquiridos na constância da união são patrimônio comum dos cônjuges.  Outrossim, 

deve-se mencionar o art. 1.659 do mesmo códex:  

 
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:  
I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, 
na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados 
em seu lugar;  
(...) 

 
Em razão disso, percebe-se que ao tratar de holding familiar a quota, 

parte ou alíquota recebida da sociedade, corresponderá exclusivamente ao 

beneficiado, ora, membro da família. Passa-se, então, a observar o regime de 

comunhão universal de bens previsto no art. 1.667 do Código Civil determinando 

que todos os bens, não importando terem sidos adquiridos antes ou após o 

casamento, pertencem de forma única ao casal; contudo, excluem-se os bens 

recebidos por doação e herdados com a cláusula de incomunicabilidade, conforme 

art. 1.668 do mesmo diploma legal.  

Novamente, o Código Civil preserva o objeto da herança e doação, 

acredita-se que, justamente, para a preservação da unidade e do patrimônio 

familiar. Outra ressalva que se deve realizar é para o fato de que, ao escolher tal 

regime é vedado aos cônjuges contratarem sociedade empresária entre si, o que os 

impede de serem sócios em uma empresa de responsabilidade limitada, conforme 

art. 977 do Código Civil, o que poderia tornar-se um problema caso a 

matriarca/patriarca resolvesse acrescentar os genros e as noras à holding familiar.  

Há que se mencionar a existência do regime de separação de bens, que, 

sempre, deverá ser expressamente previsto, determina que cada um dos cônjuges, 

mesmo durante a constância do casamento, será proprietário exclusivo do bem, 
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exceto quando adquirido por ambos, já que os mesmos poderão livremente aliená-lo 

ou gravá-lo com ônus real, conforme dispõe o art. 1.687 do Código Civil. É uma 

escolha para os sócios da holding familiar, pois assim não ocorrerá a confusão 

patrimonial ou desavenças entre os demais sócios.  

Estabelecidas de forma clara as diretrizes da holding familiar e dos 

sócios, a holding familiar também é vista como um ótimo instrumento sucessório, 

pois com planejamento adequado a mesma terá chances de continuar suas 

atividades, possibilitando, inclusive, o seu crescimento, assim, permitindo que várias 

outras gerações da família possam desfrutar do patrimônio, se bem orientadas.  

Assim, desde que em consonância com as normas legais vigentes, a 

matriarca/patriarca proteger-se-á de uma má-administração por seus herdeiros, 

pois, nem sempre aquele, que detém o poder, terá capacidade para gerir o negócio, 

e não são raras as histórias de herdeiros que dilapidaram o patrimônio de toda uma 

vida. 

Logo da constituição da holding, deve-se observar que a transferência do 

patrimônio em quotas/alíquotas deverá respeitar as normas civis de sucessão 

hereditária e legítima. É preciso, também, traçar os aspectos da legítima, que se 

refere à metade dos bens da herança, conforme art. 1.846 do Código Civil: 

“pertence aos herdeiros necessários de pleno direito, a metade dos bens da 

herança, constituindo a legítima” sendo assim, não poderá o possuidor dispor, de 

qualquer maneira de 50% (cinquenta por cento) dos seus bens, exceto quando não 

possuir herdeiros necessários, que são ascendentes, descendentes e cônjuge.  

Obviamente, nesses aspectos, a parte remanescente do patrimônio é 

considerada a parte disponível que poderá ser destinada ao critério do possuidor; e, 

em se tratando de holding familiar, a parte disponível seria utilizada para partilhar 

com filhos, netos e, em alguns casos, genros e noras, quando não considerados 

terceiros estranhos à família.   

As regras cíveis protegem o interesse dos herdeiros, podendo ocorrer a 

hipótese de algum membro não querer participar da holding familiar, assim o mesmo 

terá sua expectativa de direitos no que diz ao quinhão dentro do montante de 50% 

(cinquenta por cento) dos bens protegidos. Evitando assim as desavenças em 

decorrência do patrimônio e herança.  

Destaca-se, também, para as regras pertinentes à doação, que, ao 

transferir os bens a título de doação, é permitido ao doador, constituidor, a 
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imposição de ônus para a realização de algum ato, que caso não seja executado no 

prazo disposto ou após notificação judicial poderá ter revogada a doação; conforme 

disposto no art. 562 do Código Civil. Essa cláusula é importante, porque será um 

modo de impor que os sócios se profissionalizem ou realizem alguma atividade que 

seja vantajosa à holding familiar.  

A doação de ascendentes a descendentes ou de cônjuge a outro importa 

aditamento do que lhes cabe por herança, conforme dispõe art. 544 do Código Civil. 

Contudo poderá o doador de maneira expressa, dispensar a colação ou 

demonstração, ato em que o herdeiro passa a conferir o valor das doações para 

partilha da herança, determinando assim, que o bem doado seja a título da parte 

disponível e não como antecipação da herança, e tratando-se de holding familiar, 

deixando assim a um dos sócios o controle e gestão da sociedade.  

Ainda no que concerne à doação, é permitido ao doador gravar a doação 

com cláusulas restritivas de direito, como o usufruto, temporário ou vitalício, do qual 

o doador passará a ser usufrutuário e terá direito à posse, uso, administração e 

percepção de frutos, conforme art. 1.394, e o donatário, ora sócio, deterá a condição 

de dono da coisa, permitindo que o mesmo já tenha algum controle sobre o 

patrimônio familiar. Nesse sentido, assevera Mamede e Mamede (2015, p. 124, 

125):  

É possível constituir usufruto sobre quotas e ações. O artigo 1.390 do 
Código Civil prevê que o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis 
ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no 
todo ou em parte, os frutos e utilidades. Quando o instituto é aplicado em 
quotas ou em ações, tem-se um nu-titular, ou seja, alguém que é titular dos 
títulos societários, mas apenas de seu direito patrimonial; em oposição, 
haverá um usufrutuário, a quem corresponderá o direito de exercer as 
faculdades sociais das quotas. O usufrutuário ou usufruidor conserva na 
posse das quotas ou ações, usando-as na coletividade social, inclusive para 
exercício de voto e para o recebimento dos frutos, ou seja, dos dividendos.   
 
Por fim, aplicado o artigo 1.410 do Código Civil, o usufruto de quota 
extingue-se: (1) pela renúncia ou morte do usufrutuário; (2) pelo termo de 
sua duração; (3) 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; (4) pela cessação do motivo de que se 
origina; (5) pela liquidação da sociedade, incluindo a sua falência; (6) pela 
consolidação (aquisição das quotas ou ações pelo usufrutuário); (7) por 
culpa do usufrutuário, quando não exercer os direito sociais relativos a 
quotas ou ações. 

 
Assim, a matriarca/patriarca continuará usufruindo dos bens que detinha, 

contudo na condição de usufrutuário e não de proprietário, preservando assim o 

estilo de vida levado. Outra restrição de direitos utilizada na holding familiar dar-se-á 
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com a cláusula de incomunicabilidade, em que visa não permitir a comunicabilidade 

dos direitos dos bens doados a terceiros, exemplificando, quotas/ações doadas aos 

filhos não podem ser administradas em conjunto com noras e genros, ressalta-se, 

contudo, que os frutos advindos do bem doado são de direito do terceiro, conforme 

art. 1669 do Código Civil. Conforme leciona Mamede e Mamede (2015, p. 93) “no 

caso dos títulos societários (quotas ou ações), esses frutos são dividendos e juros 

sobre o capital próprio”. Quer dizer que inevitavelmente as noras e genros, de certa 

forma, terão benefícios indiretos da holding familiar, mesmo os patriarcas não 

gostando das pessoas. 

Também poderá a doação estar gravada com a inalienabilidade, a qual 

implica impenhorabilidade e incomunicabilidade, deixando o patrimônio novamente 

protegido contra terceiros, conforme disposto no art. 1.911 do Código Civil:  

 
Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de 
liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade.  
Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de 
sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, 
mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros 
bens, sobre os quais incidirão as restrições aos primeiros.  
 

Destarte, quando da previsão da cláusula de inalienabilidade, 

automaticamente, estará diante da cláusula de impenhorabilidade, conforme 

previsão legal, sendo, então em face da holding familiar, imprescindível na proteção 

contra terceiros, mantendo assim, a unidade de gestão familiar. Contudo, as 

cláusulas não terão efeito ao se tratar de dívidas da própria holding.  

A saber, “salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode 

o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de 

incomunicabilidade sobre os bens da legítima”, conforme dispõe art. 1.848 do 

Código Civil, isto é, o doador deverá declarar os motivos que o estão levando a 

clausular os bens, como, por exemplo, a evidente dilapidação do patrimônio.  

Por fim, a última cláusula restritiva de direito utilizada na holding familiar, 

mas não menos importante e já tratada, é a cláusula de reversibilidade, prevista no 

art. 547 do Código Civil que disponibiliza o retorno do bem ao doador em caso de 

falecimento prévio do donatário. Ressalta-se para o parágrafo único do mesmo 

dispositivo: “não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro”, claramente 

no intuito de evitar conflitos de interesses.  
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A morte da matriarca/patriarca abrirá a sucessão da herança, 

transmitindo, assim, o restante das quotas ou alíquotas que detinha, desde logo, 

aos herdeiros e testamentários, em observância a sua última vontade, conforme 

previsão legal do art. 1.784, do Código Civil, assim dando continuidade aos 

negócios no modelo que vinham testando e desempenhando.  

Nesse sentido, verifica-se no planejamento sucessório, como 

mencionado, um dos fatores determinantes na constituição da holding familiar, pois, 

por meio dele é possível que a matriarca/patriarca evite ou diminua os conflitos 

advindos do processo de inventário e partilha, até mesmo evitando o processo 

judicial, realizando tudo através do cartório extrajudicial competente. 

Observa-se que para ser possível o inventário e partilha por meio de 

cartórios extrajudiciais, não poderá existir a figura de menor, e tampouco poderá 

haver divergências entre os envolvidos. Portanto, tal possibilidade de resolução por 

meios extrajudiciais é muito benéfica e prestigiada atualmente, pois permitirá 

celeridade, simplicidade e custos menores. 

 Mamede e Mamede (2015. p. 88, 92) apresentam comparativo para os 

casos em que há constituição da holding familiar, em que existam sucessão 

testamentária e outros sem que qualquer planejamento, deixando claro assim os 

aspectos positivos sucessórios: 

 
Figura 02: Constituição da holding familiar. 

 

Fonte: Mamede e Mamede. 2015. 
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Figura 03: Sucessão Testamentária. 

 
Fonte: Mamede e Mamede. 2015. 

 

Figura 04: Sucessão Intestada.  

 
Fonte: Mamede e Mamede. 2015 

 
Ao depender do caso concreto da constituição da holding familiar, 

poderão ocorrer as vantagens tributárias, fator que poderá determinar a viabilidade 

na constituição da holding, ou não. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, 

que dentre seus basilares consagra a livre iniciativa, em seu art. 156, § 2º, isenta a 

cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quando ocorrer a 

transferência na forma de integralização, ou seja, a transferência de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre 

a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção da pessoa jurídica, aspectos gerais da holding, 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. Ainda, nesse sentido, 

há previsão no art. 36 do Código Tributário Nacional:  
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Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide 
sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 
I.  quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica 
em pagamento de capital nela subscrito; 
II. quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica 
por outra ou com outras;  
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos 
alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, 
em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a 
que foram conferidos. 

 
Há também que se realizar a observação quanto à previsão no art. 37 do 

Código Tributário Nacional que seguindo o preceito constitucional prevê a cobrança 

do referido tributo quando a venda ou locação de propriedade imobiliária seja a 

atividade preponderante, cita-se:  

 
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; 
§ 2º 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; 
§ 3º 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 nesta data.  

 

Vale destacar que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é de 

competência para estipulação e cobrança dos municípios que terão regras próprias, 

sendo assim, é imprescindível que seja realizado estudo minucioso a respeito do 

tema, pois a variação de alíquotas sobre o imposto poderá gerar grandes efeitos na 

holding familiar.  

Outra consideração que deverá ser realizada é em relação à incidência 

tributária sobre a transmissão não onerosa do bem, ou seja a incidência sobre a 

doação, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), que será 

cobrado por cada Estado com alíquotas próprias onde estiver situado o bem imóvel. 

Por ocasião da morte da matriarca/patriarca as alíquotas que a(o) mesma (o) 

possuía, serão transferidas por Causa Mortis. Geralmente, a porcentagem desse 

tributo é pequena em relação à holding, pois esta busca transmitir tudo em vida, 
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justamente para evitar esses gastos.  Nesse sentido, aponta Silva e Rossi (2015, p. 

128, 129):  

 
Figura 5: Tabela de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações. 

 Estado Min. Máx. 

1 Acre 2% (D) 4% (T) 

2 Alagoas 2% 4% 

3 Amapá 2% (D) 4% (T) 

4 Amazonas 2% 2% 

5 Bahia 2% 8% 

6 Ceará 2% 8% 

7 Distrito Federal 4% 4% 

8 Espírito Santo 4% 4% 

9 Goiás 2%  4% 

10 Maranhão 2% (D) 4% (T) 

11 Mato Grosso 2 % 4% 

12 Mato Grosso do Sul 2 % 4% 

13 Minas Gerais 2% 6% 

14 Pará 4% 4% 

15 Paraíba 4% 4% 

16  Paraná 4% 4% 

17 Pernambuco  5% 5% 

18  Piauí 4% 4% 

19 Rio de Janeiro 4% 4% 

20 Rio Grande do Norte 4% 4% 

21 Rio Grande do Sul 1% 8% 

22 Rondônia 4% 4% 

23 Roraima 4% 4% 

24 Santa Catarina 1% 8% 

25 São Paulo 4% 4% 

26 Sergipe 4% 4% 

27 Tocantins 2% 4% 

Fonte: Silva e Rossi. 2015. p. 128, 129. 

 

Sendo assim, a transmissão ainda em vida será realizada de forma 

planejada no momento oportuno para a holding familiar, ou seja, em que a mesma 

possa arcar com os custos advindos do ato, evitando que os familiares tenham de 

se preocupar com isso no futuro. Ademais, deve-se mencionar que, se não 
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partilhado ainda em vida, o imposto será cobrado com base no valor total do 

patrimônio, assim como as alíquotas podem ser diferentes das apresentadas, o ato 

poderá onerar consideravelmente a holding. 

Salienta-se, também, que antes, durante e mesmo após a constituição da 

holding familiar, seja realizado um acompanhamento preciso da legislação vigente, 

principalmente, no tocante aos impostos, tributos e alíquotas que serão aplicados, 

pois a influência será marcante trazendo benefícios ou acarretando sérios prejuízos. 

Nesse sentido, aponta Silva e Rossi (2015, p. 133):  

 
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 
do 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 
inventário. Não é incomum que, no decorrer do inventário, o processo seja 
protelado pela falta de recursos para pagamento do referido tributo, de 
modo que planejar seu pagamento pode ser um benefício, sem significar, 
contudo, real redução de cargas tributárias, como defendem, 
impropriamente, alguns.  

 
Observa-se uma série de reflexos que o estudo de viabilidade traz para a 

holding. Também, nota-se a incidência tributária do Imposto de Renda, que, diga-se, 
é uma economia ao se tratar de pessoa jurídica e segundo a Receita Federal do 
Brasil terá a base de cálculo com a incidência da alíquota 15% (quinze por cento) 
sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder 
R$ 20.000,00/mês. Por outro lado, conforme Receita Federal do Brasil a pessoa 
física terá a incidência mínima tributária de 7,5% (sete vírgula meio por cento) até 
27,5% (vinte e sete vírgula meio por cento) sobre a receita, conforme tabela:  

 
 

Figura 6: Tabela de Incidência Mensal de Imposto de Renda  
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Fonte: Receita Federal. 2017. 

 
A economia tributária presente na constituição da pessoa jurídica poderá 

permitir o desenvolvimento e crescimento da holding.  Ela não é o principal fator 

para a constituição da associação, prezando pela harmonia familiar em primeiro 

plano, mas é levada em consideração, pois garantirá que a holding desempenhe 

seus objetivos com eficiência.  

 

 

3.2 Aspectos Negativos 

 

Em linhas gerais, se, por um lado, a constituição da holding familiar traz 

grandes aspectos positivos para a matriarca/patriarca também poderá trazer alguns 

aspectos negativos, pois como já mencionado no presente trabalho, somente a 

análise caso a caso poderá ditar as regras a serem seguidas.  

Dessa forma, diga-se que um dos principais objetivos da constituição da 

holding familiar qual seja a concentração do patrimônio poderá ser uma 

desvantagem, pois a partir da integralização na holding não poderá ser utilizado em 

interesse dos próprios sócios, sejam eles, a matriarca/patriarca, filhos ou quaisquer 

outros integrantes da sociedade. Ressalva-se que, somente, poderão utilizar-se 

quando apresentarem benefícios para a própria sociedade, mesmo assim, sob o 

crivo dos sócios e administrador, conforme contrato ou estatuto. 

Esse ponto também é bastante discutido, inclusive no judiciário, em face 

do desejo dos sócios, herdeiros desejarem individualizar os patrimônios quando da 

morte da matriarca/patriarca realizando assim a partilha dos bens, o que não será 

possível, pois o patrimônio agora pertence à sociedade e não às pessoas da família.  

Outro aspecto que merece atenção relaciona-se ao fato da gestão 

unificada dos negócios, já que a constituição da holding familiar antes do 

falecimento da matriarca/patriarca é justamente para testar os modelos de gestão 

que melhor se enquadrem à família e que trarão a mínima segurança da 

continuidade dos negócios. Modelos que muitas vezes podem não ser aceitos por 

todos os sócios, até mesmo trazendo prejuízos para a holding.  
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Além disso, quando da constituição da holding familiar caberá à (ao) 

matriarca/patriarca a escolha do administrador que poderá ser um dos sócios, 

membro da família, ou outro profissional. Essa opção pode criar desavenças porque 

dependerá da aprovação dos demais sócios que podem não concordar. Por esse 

motivo, alguns profissionais dizem que é necessária a presença de um conciliador, 

quando da criação da holding, pois as pessoas envolvidas poderão agir com 

emoção e não com clareza e razão.  

Nesse sentido, as quotas/alíquotas poderão estar gravadas com 

cláusulas de direitos reais, impenhorabilidade, inalienabilidade, como mencionado 

anteriormente, o que pode ser desconfortável para o donatário que recebê-las, se 

tiver interesse em vender, penhorar ou alienar a quota/alíquota para obter vantagem 

em interesse próprio, não poderá fazê-lo.  

Nota-se também que mesmo quando não houver a participação direta na 

holding familiar, o interesse de terceiros deverá ser preservado evitando atos que 

representem prejuízos à própria holding e tragam má impressão à sociedade, 

mesmo ela sendo, em regra, discreta. É nesse sentido, que o estudo de viabilidade 

é imprescindível à constituição da holding familiar, pois ainda em seus primeiros 

meses de existência poderá ter de dispensar tempo, dinheiro e atenção a demandas 

judiciais desnecessárias e prejudiciais à organização.  

Ainda sobre esse tema, mesmo usando um modelo de gestão cuja 

eficiência tenha sido testada e verificada, os sócios, após o falecimento dos 

patriarcas, podem desejar dissolver a holding familiar por motivos pessoais e 

individualizar os bens deixados, eliminando-se o objetivo da holding familiar. 

De modo geral, verifica-se que os aspectos negativos apresentam-se na 

visão individualizada dos sócios como pessoas físicas, que deverão seguir regras 

impostas pelos constituidores da holding familiar, devendo deixar de lado o 

interesse pessoal pensando na preservação da harmonia familiar em primeiro plano 

e posteriormente na preservação do patrimônio.  
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4- ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

Importante consideração a ser realizada é o momento em que será 

constituída a holding familiar, ou seja, após a família apresentar lastro patrimonial 

significativo ou quando ainda dos primeiros investimentos e negócios da família. 

Tem-se, então, como preocupação principal para essa constituição, o estudo de 

viabilidade que deverá ser claro e preciso para que possa atender à finalidade e aos 

propósitos na obtenção das vantagens existentes, não criando ou tornando-se um 

novo problema para a empresa.  

Nesse sentido, esclarece-se que poderá acontecer de a 

matriarca/patriarca apresentar significativo patrimônio de imóveis, e, assim sendo, 

dificilmente, conseguirá isentar-se de tributos para a integralização desses imóveis 

na sociedade, o que oneraria significativamente a holding logo em sua criação, 

portanto, em seus primeiros patrimônios. Os bens, após esse início, já seriam 

adquiridos em nome da holding familiar com vantagens tributárias.  

Na criação de uma holding familiar, os proprietários, pessoas físicas, 

transferem os bens e ativos para a pessoa jurídica, deixando, assim, de ser donos 

diretos destes passando a ser donos de quotas e/ou alíquotas distribuídas na 

holding familiar aos demais membros da família, que começam a receber parte do 

patrimônio. 

Aspecto merecedor de ressalvas, a distribuição das quotas e/ou 

alíquotas, deve preservar a legítima dos herdeiros, partilhando a parte disponível. 

Caso tais normas não sejam respeitadas, fraude será configurada, e como 

consequência há ilicitude da holding familiar, como dito anteriormente as normas 

civis e empresariais complementam-se. 

Ainda, é necessário realizar a distinção sutil entre uma holding familiar e 

uma empresa familiar, esta, por sua vez, segue tradições, pessoalidades e decisões 

realizadas exclusivamente voltadas ao âmbito familiar, confrontando com a regra de 

mercado e da prática empresarial. As empresas familiares são geradoras de 

empregos, de circulação de riquezas. Já a holding familiar, apesar de ter uma 

gestão totalmente voltada para dentro da empresa, não deixa que a pessoalidade 

coordene os negócios, não visa gerar grande arrecadação de tributos, por vezes, 

busca minimizá-los e tampouco tem seus negócios voltados para o exterior da 

própria holding.  
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De modo geral, as holdings são constituídas com uma estruturação 

empresarial muito bem definida conforme as necessidades apresentadas logo no 

estudo de viabilidade e, como mencionado, a holding familiar é organizada visando, 

primordialmente, à permanência e harmonia dos negócios familiares, definindo a 

estruturação empresarial, para que tanto a empresa quanto as pessoas envolvidas 

não sejam “vítimas” de mudanças drásticas na realidade a ponto de sofrer prejuízos 

ou/e falência.  

Por fim, ao indicar o momento oportuno para a constituição de uma 

holding familiar, dir-se-á que, quando ainda da aquisição dos primeiros patrimônios, 

poder-se-á verificar a economia tributária, entretanto, nada impedirá que seja 

constituída quando tiver grande patrimônio, embora já se saiba que o custo será 

elevado.  

 

4.1 Jurisprudência  

 

Os tribunais têm enfrentado algumas discussões sobre holding familiar, 

pois, como dito, a holding é uma empresa voltada para dentro, busca ser discreta, 

com a preservação do patrimônio, na continuidade dos negócios e na harmonia 

familiar, então, discussões são levadas ao Judiciário raras vezes. Nesse sentido, 

cita-se 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EXIBIÇÃO 
DE DOCUMENTOS. ACORDO DE ACIONISTAS. SOCIEDADE 
CONTROLADA. SÓCIO DISSIDENTE. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE/LEGITIMIDADE. PERDA DA 
CONDIÇÃO DE SÓCIO. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". 
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO INDICADO APÓS A CONTESTAÇÃO 
PELA SOCIEDADE CO-REQUERIDA ACIONISTA DE "HOLDING" 
FAMILIAR. IMPLÍCITO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSOS 
NEGADOS.1. Uma vez, já decidido no julgamento de agravo de instrumento 
interposto pela parte requerida impugnando a liminar concedida que o autor 
dissidente que não mais ostenta a condição de acionista da sociedade 
requerida não tem interesse e legitimidade para pleitear exibição de 
documentos societários relativos a período posterior à sua retirada, e assim 
confirmado pela sentença, resta precluso o exame da matéria, porque "As 
questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso 
processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em 
fases posteriores do processo." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de 
Direito Processual Civil. 18. Ed., Forense, 1996, p. 529). Em conformidade 
com a norma contida no art. art. 471/CPC.2. A apresentação nos autos, do 
documento indicado na inicial após a contestação e após decisão proferida 
em recurso de agravo de instrumento mantendo a liminar em relação à 
sociedade co-requerida, acionista de "holding" familiar, importa em implícito 
reconhecimento do pedido, na forma do art. 269, II/CPC, restando flagrante 
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o interesse e legitimidade da requerida para residir no polo passivo da 
medida de exibição de documentos.3. Apelações Cíveis à que se nega 
provimento. ACÓRDÃO. 
Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. 17ª C. Cível. 2015 
 
 
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROVIMENTO MONOCRÁTICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ACORDO 
DE ACIONISTAS. LIMINAR DEFERIDA. AUTOR NÃO ACIONISTA DIRETO 
DE UMA DAS EMPRESAS. FALTA DE INTERESSE IMEDIATO. LIMINAR 
PARCIALMENTE REVOGADA. HOLDING FAMILIAR. SOCIEDADE DE 
CAPITAL. QUESTÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE APARÊNCIA DO 
DIREITO EM RELAÇÃO À EMPRESA DE QUE NÃO É ACIONISTA 
DIRETO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. O ex-sócio ou ex-acionista não tem 
interesse e legitimidade para pleitear exibição de documentos societários 
relativos a período posterior à sua retirada. 2. Tratando-se de sociedade 
anônima, empresa de capital, a alegação de existência de holding familiar e 
de interesse reflexo na exibição decorrente da condição de acionista em 
empresa controladora exige comprovação de fato durante a instrução da 
ação e não pode ser desde já acolhida como aparência do bom direito para 
efeito de concessão imediata de liminar (art. 273, do CPC). 3. Em relação à 
empresa cuja participação do autor é diretamente verificável, tem o 
acionista interesse em obter a exibição de documentos a ela relativos. 4. 
Agravo Interno a que se dá parcial provimento. ACÓRDÃO: 
Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. 17ª C.Cível. 2012. 

 

 Nota-se que o Tribunal mantém um posicionamento firme em dizer que 

os sócios, como possuem interesse direto na sociedade, poderão requerer a 

apresentação dos documentos da holding familiar, e estes não lhes poderão ser 

negados. Por sua vez, acredita-se que, em se tratando de terceiro, não demonstrem 

quaisquer resquícios de estarem sendo prejudicados pela sociedade, e os 

documentos não devam ser exibidos, protegendo a sociedade e os sócios.  

Outro ponto enfrentado pelo poder judiciário debatido no presente 

trabalho, refere-se ao estudo de viabilidade: 

 
Estado do Paraná. Apelação Cível n. 1.567.166-0 Origem: Vara Cível de 
Mandaguari. Apelante: I. F. S. - Administradora de Bens Ltda. Apelado: 
Banco Itaú Unibanco S/A Órgão julgador: 13ª Câmara Cível Relator: Juiz de 
Direito Substituto em 2º Grau LUIZ HENRIQUE MIRANDA (em substituição 
ao Desembargador FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA) 
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM 
IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE 
DÍVIDAS AINDA NÃO EXECUTADAS EM NOME DO SÓCIO. FATO QUE 
SOMENTE SERVIRIA DE FUNDAMENTO PARA AÇÃO PAULIANA. 
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INTEGRALIZAÇÃO NA MATRÍCULA DO 
IMÓVEL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE RESTRINGIR A POSSE. 
NEGÓCIO INSTRUMENTALIZADO EM CONTRATO CONSTITUTIVO DE 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA E LEVADO A REGISTRO PERANTE A JUNTA 
COMERCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 84 DO STJ. 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INEFICÁCIA DA 
INTEGRALIZAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER ALEGADA PELO 
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TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA OU PELA SOCIEDADE. AÇÃO 
EXECUTÓRIA QUE, TODAVIA, VISA Á SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
PESSOAL DO SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 
DAS OBRIGAÇÕES POR ELE CONTRAÍDAS ANTERIORMENTE. 
EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. RELATÓRIO. Perante o douto Juízo Vara Cível de Mandaguari, 
I. F. S. - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. ajuizou embargos de terceiro 
em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A (autos n.0003520-
86.2015.8.16.0109), visando à desconstituição da penhora realizada na 
execução por título extrajudicial por este promovida em desfavor de Idemar 
Ferreira da Silva, Izaura Oliveira da Silva e Izaura Oliveira da Silva - EPP, 
tendo por objeto o lote de terras sob nº. 18, da quadra nº. 107, com área de 
460,00 m², objeto da matrícula n. 3587 do Registro de Imóveis de 
Mandaguari. Aduz a Embargante, em suma, que é possuidora do imóvel 
penhorado, visto que, por meio da integralização do capital social por um de 
seus sócios, o bem foi incorporado ao seu patrimônio jurídico. Sustenta que 
tal ato foi estabelecido no contrato social levado a registro perante a Junta 
Comercial em 06/02/2014, ou seja, em data anterior à propositura da ação 
executória. Alega, em continuação, que a incorporação do imóvel à 
sociedade é causa eficiente de transmissão de bens à pessoa jurídica 
constituída, bem como que, à época da transmissão, inexistia qualquer 
processo que pudesse colocar o devedor em insolvência, não havendo que 
se falar, portanto, em fraude à execução. Assevera, ainda, que a execução 
está garantida por outro bem avaliado em quantia superior. Pugna pelo 
deferimento liminar dos embargos, e, ao final, requer que eles sejam 
julgados procedentes, com o consequente desfazimento da penhora. O 
pedido foi julgado improcedente, tendo o Juízo a quo condenado a 
Embargante a pagar as custas processuais e os honorários do advogado do 
Embargado, arbitrados em 10% do valor atualizado da execução (fls. 
165/167). A Embargante, a ser doravante chamada de Apelante, recorreu a 
este egrégio Tribunal (fls. 186/199), alegando, em suma, que: a) é 
incontroverso que o registro da integralização das quotas do capital social 
da sociedade ocorreu antes do ajuizamento da ação embargada; b) não se 
admite a discussão sobre eventual fraude a credores, razão pela qual não 
tem pertinência o fato da integralização do capital social ter ocorrido após o 
sócio executado ter contraído a dívida que dá suporte ao processo 
executório; c) a ausência de registro da integralização do imóvel não 
impede a desconstituição da penhora, a uma porque, no momento da 
integralização do capital social, não pendia processo que pudesse colocar o 
devedor em insolvência, a duas porque aplica-se, por analogia, o disposto 
na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, a três porque não restaram 
preenchidos os requisitos para a configuração da fraude à execução; d) a 
existência de alienação fiduciária não invalida a integralização das quotas 
do capital social, razão pela qual possui legitimidade para defender a posse 
do bem objeto da alienação. O Embargado apresentou contrarrazões 
(fls.216/233). É o relatório. VOTO Conheço do recurso, porque preenchidos 
os requisitos extrínsecos e intrínsecos a isso necessários. Consoante 
exposto no relatório, pretende a Apelante a desconstituição da penhora que 
recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula n. 3587 do Registro de Imóveis de 
Mandaguari, sob o argumento de que referido bem foi incorporado ao seu 
patrimônio antes mesmo da propositura da execução. O pedido foi julgado 
improcedente em 1ª instância, fundamentalmente porque, quando da 
incorporação do imóvel ao patrimônio da Apelante, o então proprietário "já 
tinha dívidas a pagar", e também porque o título aquisitivo não foi levado a 
registro. Pois bem. Os embargos de terceiro, convém relembrar, são o 
remédio conferido ao proprietário e ao possuidor para defender seus direitos 
quando estes são afetados em processo judicial no qual aqueles não 
figuram como parte. Podem, nessa linha de pensamento, ser opostos pelo 
proprietário que não tem posse, pelo proprietário possuidor e pelo possuidor 
não proprietário, variando a causa de pedir em função de quem os promova. 
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Com efeito, manejados pelo proprietário, o fundamento para os embargos 
será o domínio (adicionalmente, sendo aquele possuidor, poderá também 
amparar-se no direito de defesa da posse), cuja comprovação, no mais das 
vezes, é fácil, já que a tanto basta a apresentação de certidão da matrícula 
ou transcrição do imóvel. Por outro lado, sendo os embargos propostos pelo 
possuidor não proprietário, a causa de pedir será a posse, cuja 
comprovação, em caso de contestação, deverá ser feita no processo. No 
caso em julgamento, por meio do contrato social juntado aos autos (fls. 14), 
verifica-se que o direito pessoal da Apelante de incorporar o imóvel 
penhorado ao seu patrimônio nasceu antes do ajuizamento da execução; 
além disso, restou demonstrado que ela tem a posse do bem (fls. 125), no 
qual está sediada a holding familiar do qual ela faz parte. E, firmadas essas 
premissas, a declaração de procedência dos embargos de terceiro é de 
rigor. É incontroverso, diga-se novamente, que o registro do contrato social 
na Junta Comercial, no qual houve a integralização do bem penhorado em 
favor da sociedade Apelante, ocorreu em 06/02/2014, ao passo que a 
execução somente foi ajuizada 13/11/2014. Desta feita, como no momento 
da transferência, isto é, da integralização dos bens à sociedade, não pendia 
ação executiva, não é possível considerar que o negócio foi feito em fraude 
à execução, pois a ineficácia do negócio jurídico sob tal fundamento 
pressupõe justamente a existência da ação executiva. Registre-se, por 
oportuno, que não cabe discutir, nesta sede, se a Apelante agiu de boa ou 
de má-fé, conhecendo ou ignorando a situação financeira do executado, 
bem como se este possuía dívidas anteriores, mas ainda não executadas. O 
elemento subjetivo que norteia a ação do adquirente de bem de pessoa que 
possui dívidas acumuladas e que se torna insolvente com a prática do 
negócio só influencia na (in)validade de negócio feito em fraude contra 
credores, cuja anulabilidade deve ser perseguida em ação própria, por 
inteligência da Súmula 195 do Superior Tribunal de Justiça, a teor da qual 
"em embargos de terceiro não se anula ato jurídico por fraude contra 
credores". Neste sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO 
QUE DEFERE A PENHORA SOBRE BEM INDICADO PELOS 
DEVEDORES. PRETENSÃO RECURSAL DE QUE SE DECLARE A 
NULIDADE NA ALIENAÇÃO DE BENS, POR MEIO DA INTEGRALIZAÇÃO 
DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA, POR CONFIGURAR SIMULAÇÃO 
COM O OBJETIVO DE FRAUDE.INADMISSIBILIDADE DE SE ALEGAR A 
EXISTÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES NOS PRÓPRIOS 
AUTOS DA EXECUÇÃO. SÚMULA 195 DO STJ. INOCORRÊNCIA, AINDA, 
DE FRAUDE À EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE ATO REALIZADO 
ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE 
QUE A PENHORA RECAIA TAMBÉM SOBRE OUTROS BENS. 
ADMISSIBILIDADE, MESMO ANTES DE REALIZADA AVALIAÇÃO 
JUDICIAL, UMA DOS BENS PENHORADOS. DEFERIMENTO DO 
PEDIDO, COM A RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE OPORTUNA 
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO EXECUTADO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. E NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO 
DOS BENS PENHORADOS, EM CONFORMIDADE COM O. ART. 685, II, 
CPC.INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PLEITO DE NULIDADE. 
FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - AI - 797761-7 - Campo Mourão - Rel.: 
Everton Luiz Penter Correa - Unânime - - J. 29.02.2012) Também não 
procede a tese de que a ausência de registro da integralização na matrícula 
do imóvel seja apta a afastar a proteção possessória buscada. De fato, o 
artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a transmissão da propriedade 
imóvel ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de 
Imóveis. Contudo, deve-se considerar que a jurisprudência, sensível à 
realidade, reconhece a validade dos populares "contratos de gaveta", 
admitindo o manejo de embargos de terceiro por aqueles que, tendo 
adquirido imóveis, não instrumentalizaram adequadamente o negócio ou, 
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embora o documentando corretamente, não promoveram o registro do título 
aquisitivo. Diz a súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, que 
"é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 
posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 
desprovido do registro". No caso em julgamento, conquanto a integralização 
do imóvel não tenha sido registrada na matrícula do imóvel, não há dúvidas 
de que houve a transmissão do bem à Apelante por meio do contrato social, 
ao qual foi dado publicidade com o registro na Junta Comercial. Ademais, a 
posse do bem restou cabalmente demonstrada, de modo que, ainda que 
não tenha havido registro, deve ser admitida a pretensão da Apelante. 
Neste sentido, inclusive, já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça, em 
situação semelhante: TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 
FISCAL - PENHORA DE IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE 
DO BEM CONSTATADA ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS - AUSÊNCIA DO REGISTRO - 
POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO - 
CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA 
DA SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESÍDIA AO 
NÃO REALIZAR O REGISTRO - PRINCÍPIO DA 
CAUSALIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a 
oposição de embargos de terceiro para alegar posse, ainda que decorrente 
de instrumento particular de transferência de direitos ainda que não 
registrado, como no caso dos autos. No entanto, como o embargante deu 
causa à constrição indevida e, consequentemente, à necessidade de 
oposição de embargos de terceiro, deve arcar com as custas processuais e 
os honorários advocatícios. (TJ-PR - AC: 7128916 PR 0712891-6, Relator: 
Silvio Dias, Data de Julgamento: 26/10/2010, 2ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 506) Por fim, a existência de alienação fiduciária do imóvel 
à Caixa Econômica Federal não é, igualmente, empecilho para a defesa do 
direito da Apelante. Explica-se. A alienação fiduciária em garantia Câmara 
Cível Relator: Juiz de Direito Substituto em 2º Grau LUIZ HENRIQUE 
MIRANDA (em substituição ao Desembargador FRANCISCO EDUARDO 
GONZAGA DE OLIVEIRA) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE 
TERCEIRO.PENHORA DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO 
PATRIMÔNIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO 
DA EXECUÇÃO.INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. 
PREEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS AINDA NÃO EXECUTADAS EM NOME DO 
SÓCIO. FATO QUE SOMENTE SERVIRIA DE FUNDAMENTO PARA 
AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INTEGRALIZAÇÃO NA 
MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE RESTRINGIR A 
POSSE. NEGÓCIO INSTRUMENTALIZADO EM CONTRATO 
CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E LEVADO A REGISTRO 
PERANTE A JUNTA COMERCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 
84 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INEFICÁCIA DA 
INTEGRALIZAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER ALEGADA PELO 
TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA OU PELA SOCIEDADE. AÇÃO 
EXECUTÓRIA QUE, TODAVIA, VISA A SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
PESSOAL DO SÓCIO DEVEDOR.NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 
DAS OBRIGAÇÕES POR ELE CONTRAIDAS ANTERIORMENTE. 
EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - 13ª Comarca Cível. 2016.  

 

 

O caso apresentado versa sobre bem integralizado na sociedade holding 

familiar, e que, posteriormente, terceiro pleiteia pela penhora do bem, alegando 
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também que a integralização foi um modo de fraudar a execução. Por fim, em 

relatório, os desembargadores entenderam que o caso não configurou fraude, pois 

quando da constituição da holding familiar não existia qualquer ação ou indícios de 

insolvência, estando então o imóvel integralizado protegido na sociedade da holding 

familiar.   

 Muito embora a jurisprudência dos Tribunais brasileiros não apresentem 

uniformização de entendimentos e, com isso, trazendo uma insegurança jurídica, é 

buscado, frequentemente, para dirimir quaisquer dúvidas, sendo assim no que tange 

à holding familiar e demais modelos não é diferente, principalmente, por não 

possuírem regulamento próprio, valem-se desses mecanismos para agir no 

cumprimento do dever legal. Ou seja, as decisões dos Tribunais passam a ser as 

regras a serem seguidas pelas holdings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- CONCLUSÃO 
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Com o presente trabalho, buscou-se demonstrar que a sociedade holding 

vem sendo aplicada recentemente no Brasil por meio da intepretação legislativa da 

Lei 6.404 de 1976, denominada Lei das Sociedades por Ações. As holdings 

familiares possuem como objetivos controlar, manter e gerir outras empresas sem 

possuir atividade própria.  

As sociedades holdings vêm desempenhando papel importante na 

economia e gestão econômica do cenário brasileiro, com isso novas denominações 

do gênero da holding foram surgindo. A Holding Familiar, apesar de não ser aceita 

por muitos como uma modalidade, e sim como uma característica específica de 

holding, vem sendo aplicada largamente para a proteção do patrimônio.  

O estudo da holding familiar faz-se com certa dificuldade, pois a principal 

característica dessa sociedade é a discrição, com gestão voltada completamente 

para a própria holding e preservação dos interesses da família.  

É certo que essa recente inovação oriunda da interpretação legislativa 

vem sendo muito bem aceita no mundo empresarial, mesmo o tema sofrendo 

carência de uma análise aprofundada, até mesmo por falta da visibilidade dessas 

sociedades. Têm-se, com base nas características gerais e o conhecimento 

adquirido até o presente momento, traçado algumas orientações a serem seguidas 

pelos profissionais e interessados na constituição da holding.    

Quando da constituição da holding familiar, é indispensável que o 

profissional e o interessado estejam atentos para o tipo societário a ser escolhido, 

pois apesar da holding ter origem na interpretação da Lei das Sociedades por 

Ações, nada impede que seja constituída por um tipo societário diverso, e a escolha 

do tipo incorreto poderá prejudicar todo o patrimônio familiar.   

Com a holding familiar, vislumbra-se a possibilidade da 

matriarca/patriarca preparar os familiares para suceder-lhe nos negócios, testando e 

aperfeiçoando modelos de empreendimentos que atendam as características 

especificas de cada sócio e da família, possibilitando, assim, a proteção desse 

patrimônio, após o falecimento dos mesmos, que muitas vezes foi fruto de árduo 

trabalho de gerações anteriores e possa continuar a ser usufruído pelas que virão.  

Dizer que a constituição da holding familiar com modelo de gestão 

eficiente garantirá a continuidade dos negócios, resguardará totalmente o patrimônio 

é um erro, mas é sim uma das possibilidade mais viáveis para a pessoa física 

atualmente. Ressalta-se que, para que o planejamento tenha eficácia, é necessário 
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que a matriarca/patriarca da constituição da sociedade procure o acompanhamento 

de profissional capaz que poderá orientá-la (lo) em peculiaridades e minúcias muitas 

vezes desconhecidas evitando sérios prejuízos à sociedade recém ou ainda nem 

constituída. 

No ato de constituição da holding familiar, é imprescindível a atenção às 

normas civis e empresariais, principalmente, quando da transferência do patrimônio 

na forma de integralização do capital social com reflexos tributários benéficos como 

a isenção do Imposto de transmissão de bens imóveis, salvo quando o objeto social 

da holding seja compra, venda e aluguel desses bens.  

Ainda sobre a integralização do patrimônio na holding familiar, deve-se 

realizar a minuciosa observância quanto a parte disponível e parte da legítima que 

deverá ser respeitada, pois caso contrário poderá consequentemente gerar a 

ilicitude de todo o planejamento inclusive com sanções a depender do caso 

concreto.  

Outra importante observação deverá ser realizada quando da constituição 

do estatuto ou contrato social da holding familiar, importante Instrumento capaz de 

proteger o patrimônio contra a entrada e interesse de terceiros estranhos à holding 

familiar e até mesmo dos sócios que poderão querer utilizar-se da sociedade para 

proveito próprio ou de empresas próprias.  

O estatuto ou contrato social ainda poderá determinar que os bens 

integralizados estejam gravados com cláusulas reais de impenhorabilidade, 

inabilidade, incomunicabilidade que impedirão os sócios de dispor dos bens, salvo 

quando para saldar débitos oriundos do próprio bem; assim como gravar com a 

cláusula de reversão, determinando que o bem, quota ou ações retornem ao 

patrimônio do doador em caso de falecimento prévio do donatário, evitando assim 

benefício de terceiro e conflito de interesses.  

Por outro lado, o que são tidos como aspectos positivos para constituição 

da holding familiar, também poderão ser considerados como aspectos negativos, 

como, por exemplo, a integralização de todo o patrimônio na holding familiar, pois os 

bens estarão impossibilitados de uso em proveito próprio, assim como a 

matriarca/patriarca utilizará somente a título de usufruto vitalício, se assim for 

previsto expressamente, como também para interesse coletivo da própria holding 

familiar.  
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Por todo o exposto, vislumbra-se que é imprescindível realizar estudo de 

viabilidade claro e preciso que apresentará as soluções para as características de 

cada família na constituição da holding familiar de caso a caso, possibilitando assim 

que o patrimônio e todo o planejamento permaneçam mesmo após o falecimento da 

matriarca/patriarca.  

Como mencionado anteriormente, o tema é de difícil estudo, pois  

envolve quase exclusivamente a família, sendo assim os mesmos protegem e 

resguardam as informações da sociedade. Nesse sentido, os tribunais enfrentarão 

questão sobre a exibição de documentos da holding familiar, entendendo que não 

comprovado o interesse e prejuízo do requerente interessado os dados da holding 

devem ser mantidos em sigilo.  

Por fim, o presente trabalho possibilitou que o tema seja um pouco mais 

claro a todos os interessados, demonstrando que a família deve se manter unida 

mesmo frente a questões societárias que, não raras vezes, são o motivo de 

desavenças e partilha dos membros familiares.   
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