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RESUMO 

Neste artigo o tema abordado tem como objetivo mostrar o planejamento sucessório 

através uma empresa denominada, HOLDING FAMILIAR. A palavra “holding”, de 

origem inglesa, quer dizer “manter”, ou seja, manter o patrimônio familiar através de 

uma sucessão hereditária. Como planejar a sucessão de uma empresa ou patrimônio 

para as próximas gerações? Como profissionalizar o gerenciamento de uma empresa 

para as próximas gerações? Estas são as perguntas que foram respondidas ao longo do 

artigo. Neste artigo também foi abordado a contabilidade, tributação, reestruturação 

societária e o gerenciamento desta empresa familiar. O desenvolvimento do tema, a 

Holding foi dividido em 3 etapas na sua criação, onde na 1ª etapa falou-se sobre a 

necessidade do planejamento sucessório através de reuniões com os envolvidos e a 

separação do patrimônio. Na 2ª etapa foi definido da estrutura de uma Holding para 

serem transcritas em relatórios para posteriormente serem entregues à família. Na 3ª, e 

última etapa, elaborou-se as ferramentas de sucessão juntamente com a implementação 

de um sistema de gestão empresarial. Com o desenvolvimento do trabalho verificou-se 

que além de blindar o patrimônio familiar, houve uma expressiva redução na carga 

tributária. 

 

ABSTRACT 

In this article the subject is aimed at showing the succession planning through a 

company called, HOLDING FAMILIAR. The word "holding", of English origin, means 

"keeping", that is, maintaining the family estate through a hereditary succession. How to 

plan the succession of a company or equity for the next generations? How to 

professionalize the management of a company for the next generations? These are the 

questions that were answered throughout the article. This article also dealt with 

accounting, taxation, corporate restructuring and the management of this family 

business. The development of the theme, the Holding was divided in 3 stages in its 

creation, where in the first stage we spoke about the need for succession planning 

through meetings with those involved and the separation of equity. In the second stage, 

it was defined the structure of a Holding to be transcribed in reports and later handed 

over to the family. In the third, and last stage, the tools of succession were elaborated 

along with the implementation of an enterprise management system. With the 

development of the work, it was verified that besides shielding the family patrimony, 

there was a significant reduction in the tax burden. 

 

 

Palavras-chaves: Holding familiar, patrimônio, planejamento sucessório, carga 

tributária. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Um problema que afeta muito as famílias e as empresas familiares está 

relacionado à transmissão de bens em relação à sucessão familiar. Quando acontece de 

um determinado patriarca e/ou matriarca venha a falecer, seus bens são 

automaticamente passados aos herdeiros necessários, no caso a esposa e filhos. 

A sucessão patrimonial sempre foi motivo de grandes conflitos dentro de uma 

família, principalmente quando a herança não fora distribuída para os herdeiros ainda 

em vida pelos pais.  

O planejamento sucessório é um instituto jurídico previsto em nossa legislação 

que permite estabelecer a sucessão patrimonial ainda em vida. (e-book – Como formar 

uma Holding Familiar, 2017, P.5) Uma empresa de Holding Familiar veio com o intuito 

de mudar esse quadro. Nela o patrimônio fica resguardado trazendo maior segurança à 

família. A Holding Familiar substitui declarações testamentárias por um contrato social, 

que através de cláusulas pode indicar seus sucessores dentro da sociedade, sem atrito ou 

litígios judiciais, evitando que outras pessoas não relacionadas à família participem dos 

bens. 

Outro ponto interessante na Holding Familiar é com respeito ao aspecto fiscal. A 

adoção deste tipo de empresa gera uma redução na carga tributária, pois os impostos 

recaem sobre a empresa, e não sobre a pessoa física. 

“A Holding visa solucionar problemas futuros, pois o novo Código Civil tem em 

repleta brechas para discussão judicial” e que gera um custo alto. Hoje, uma empresa de 

Holding fornece maior facilidade de administração, maior controle a um custo mais 

baixo. 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 

 Sucessão familiar nos remete a idéia de continuação dos negócios da família. E 

como dar continuação a essa empresa onde o perfil de empreendedorismo dos 

sucessores nem sempre é encontrado de forma completa.  

 Uma empresa familiar tem como controladores uma ou mais famílias: pai, 

irmãos, primos e outros. Estatísticamente, empresas com estas características acabam 

por desaparecer, não duram até a 2ª geração e pouquíssimas vezes sobrevivem à 3ª 

geração. Outro aspecto a ser considerado é a questão do gerenciamento financeiro que 
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constantemente é confundido. O caixa da empresa é sempre usado para cobrir despesas 

pessoais. 

“Os princípios familiares são por definição 

conflitantes com os princípios empresariais. Na 

estrutura familiar o que se busca é a satisfação das 

necessidades pessoais de seus membros, enquanto 

que em uma estrutura empresarial o foco é atingir 

metas relativas a conquista de mercado livre”. 

Ricca (2007, P. 86) 

 Uma estrutura familiar se difere de uma empresarial porque na família a emoção 

é bem aflorada. Nela a rivalidade e as diferenças pessoais tem um peso enorme numa 

competição, enquanto na empresarial a competição se dá no campo da competência, 

selecionando os mais bem capacitados. 

 Na busca de uma alternativa de sobrevivência da empresa, é perfeitamente 

possível separar a família da empresa. Só que será necessário implantar um sistema de 

gerenciamento e planejar uma forma de sucessão dos líderes. Esse processo deve se 

iniciar bem cedo para que se tenha êxito. Esperar pela morte de algum acionista para 

iniciar o processo de sucessão as vezes é difícil e oneroso para a empresa. 

 O autor Ricca (2007, P. 88-90) nos dá algumas idéias a serem tratadas em 

reuniões e implantadas ao longo do tempo: 

1)- “Defina objetivos claros para sua empresa”. Definir com seus sucessores se a 

empresa vai continuar com a família ou vai ser vendida? Caso venha a continuar 

com a família, é importante elaborar um plano estratégico de longo prazo. 

2)- “Administre conflitos familiares”. Para administrar esse tipo de conflito, um 

bom instrumento seria a criação de um “Conselho de Família”. 

3)- “Selecione e treine um sucessor”. É preciso que este treinamento comece em 

casa com uma boa educação, passando por uma boa formação acadêmica e 

completando com uma experiência de trabalho em outra empresa. 

4)- “Abra mão do poder em favor do sucessor”. Esta é a única forma de avaliar, 

treinar, e motivar o sucessor. Esse processo deve ser gradual para evitar erros em 

decisões. 

5)- “Administre o impacto da sucessão sobre a cultura da empresa”. O impacto 

de uma sucessão pode ser absorvida pelo apoio de empregados-chave da 
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empresa que darão ao sucessor todas as informações necessárias ao bom 

gerenciamento. 

6)- “Equacione as suas necessidades de renda”. Ter a noção de que a empresa 

será sua única atividade e renda é importante para definir uma retirada salarial. 

7)- “Implante ou modernize o Conselho de Administração”. Num processo de 

sucessão o conselho de administração deve ser atuante e profissional, pois será 

ele quem dará sustentação e segurança aos negócios. 

 

2.2 – DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE UMA HOLDING FAMILIAR 

 Para falar sobre da estrutura de uma empresa Holding Familiar é preciso antes 

descrever as vantagens que ela tem frente ao inventário, num processo de transmissão 

de bens familiares entre herdeiros. Abaixo segue um quadro explicativo: 

 

Vantagens da Holding Familiar em relação aos Inventários 

Eventos Holding  

Familiar 

Inventário 

1) Tributação da Herança e doação. 4% 4% 

2) Tempo para criação ou tempo de 

inventário 

30 dias em  

media 

05 anos em 

média 

3) Tributação dos rendimentos 13,33% 27,50% 

4) Tributação da venda de bens 

imóveis 

 

5,8% 

 

27,50% 

5) Sucessão conforme novo Código 

Civil para casamentos com 

comunhão parcial de bens  

Cônjuge não  

é herdeiro 

Cônjuge é 

herdeiro 

 Fonte: Orsi & Barreto Consultoria Empresarial 

 

Nota-se que há uma expressiva redução da carga tributária na criação de uma Holding 

Familiar. O tempo para formalização é bem menor do que o inventário, e para finalizar 

as vantagens de uma sobre a outra é quanto à sucessão. O cônjuge e beneficiários 

passam a serem sócios da empresa. 

 “Existe uma variedade de formas de holding’s, seja quanto ao tipo societário, 

seja quanto ao tipo organizacional”. A mais importante de todas, e que aqui trataremos, 

é a Holding Patrimonial. Ela “amplia os negócios e economiza tributos sucessórios e 

imobiliários”.  

 Holding Patrimonial – Administradora de bens imóveis próprios será constituída 

como uma Sociedade Simples, pois sua atividade será a prestação de serviço. O quadro 
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societário será formado pelos cônjuges e o capital da empresa, será totalmente 

integralizado com todos os bens imóveis da família. Quanto a forma de tributação, o 

Lucro Presumido é o mais recomendado. 

“O lucro presumido como a própria denominação 

sugere é uma forma tributação do Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro (CSL), em que o lucro é 

determinado com base na presunção, calculado a 

partir da incidência sobre a receita bruta, dos 

percentuais de 1,6%, 8%, 16% ou 32%, conforme a 

atividade geradora. Sobre esse resultado ainda 

devem ser adicionados, as demais receitas e os 

ganhos de capital. Nesses termos, apurada a base 

de cálculo, são aplicadas as alíquotas do IRPJ e da 

CSL.” 

IOB OnLine 

 

2.3 – CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE SUCESSÃO 

 A ferramenta para sucessão dentro de uma Holding Familiar é o contrato social.  

O Contrato Social é um documento que estabelece normas de relacionamento 

entre os sócios e a sociedade. Ele registra, perante o governo, todo o funcionamento do 

negócio. Elaborar esse tipo de contrato definirá o ramo e o objetivo da empresa, além de 

aspectos como sociedade, o capital social da empresa e muitas outras coisas. Esse 

documento é essencial para a formação de sociedades em micro, pequenas, médias e até 

mesmo grandes empresas. 

Podemos comparar o contrato social à Certidão de Nascimento de um cidadão 

ou, até mesmo, à Constituição de um país. É ele quem dá origem a uma empresa, 

determina qual o formato de sociedade, quais as áreas de atuação, como ela funcionará, 

de que maneira será utilizado o patrimônio dessa empresa, além de diversas outras 

informações essenciais. 

Para elaborar o Contrato Social envolvemos pessoas que têm bens comuns, 

nesse caso parte de uma empresa, negócio ou empreendimento. Com isso estamos 

lidando com pessoas e com dinheiro; e nada mais complicado que atender ao interesse 

de vários por uma questão financeira em comum. 
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Por isso quanto mais detalhado e completo for o Contrato Social, menores serão 

as possibilidades de desentendimento entre sócios, dúvidas na interpretação do 

documento, diminuindo assim disputas judiciais e a má administração da empresa. 

Justamente por conter todos os objetivos para desenvolvimento da empresa, 

assim como toda a estrutura estabelecida, é muito fácil entender qual o papel de cada 

envolvido com o empreendimento. Ficando mais fácil também lidar com possíveis 

controvérsias. 

No caso da Holding Patrimonial – Administradora de bens imóveis próprios, 

incluir cláusulas contratuais que servem para dirimir conflitos na administração, no 

poder de controle da empresa e na blindagem o patrimônio é de extrema importância. 

Como usufrutuário das cotas, o patriarca deve tomar para si à administração e o 

poder de voto. A administração, também, deve ser conjunto, pois reduz conflitos, as 

decisões serão sempre unânimes, dá ao sócio minoritário o poder de veto e as decisões 

rotineiras poderão ser compartilhadas por todos os herdeiros administradores, 

permanecendo as deliberações sociais em poder do patriarca. 

Para blindagem do patrimônio, cláusulas de proteção de contra relacionamentos 

conjugais mal sucedidos veda a entrada do(a) ex-conjuge na sociedade. Quanto a 

entrada de sócios indesejados, incluir cláusula impondo uma deliberação unânime para 

entrada de terceiros depois de um dos sócios ter exercido o direito de preferência de 

compra das cotas devido a sua saída. 

 

3- METODOLOGIA 

Este estudo científico foi realizado através de uma pesquisa em uma abordagem 

denominada qualitativa. Segundo Roupp e Bauren (2004, p. 78), na pesquisa qualitativa 

se realiza análises mais profundas em relação ao fenômeno estudado. A abordagem 

qualitativa visa destacar características não observadas por meio de um estudo 

quantitativo, haja vista a superficialidade deste último. 

Este trabalho será elaborado em caráter descritivo, visando descrever a sucessão 

patrimonial através de um planejamento. O embasamento teórico é necessário para dar 

suporte à problemática da pesquisa. 

Este artigo trata-se de uma pesquisa fundamentada na pesquisa bibliográfica. 

Para Fonseca (2002, p. 32) “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento das 

referencias teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigo científicos, paginas de web sites”. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente artigo abordado de forma qualitativa tem como objetivo mostrar o 

planejamento sucessório através uma empresa HOLDING FAMILIAR. Como este 

assunto ainda é muito recente ele foi elaborado de forma descritiva e sem estudo de 

caso.  

 “Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação 

dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. São exemplos de 

pesquisa descritiva as pesquisas mercadológicas e de opinião”. (Barros e Lehfeld, 

2007). 

 Neste artigo tratou-se de abordar uma alternativa à atual forma de sucessão de 

bens que é a formalização de um inventário, a constituição de uma empresa Holding 

Familiar. 

 Esse tipo de empresa veio para mudar esse quadro de conflito dentro da família. 

Uma Holding Familiar além de reduzir conflitos, ela consegue blindar o patrimônio 

familiar juntamente com redução de carga tributária. E para que isso tenha sucesso 

separou-se em 3 (três) etapas a criação deste tipo de empresa. 

 Definiu-se que na 1ª etapa abordaria o planejamento sucessório com reuniões 

junto com os acionistas/cotista para definição de sucessão e separação de bens. Na 2ª 

etapa abordou-se a estrutura da Holding. E por último, elaborou-se ferramentas na 

sucessão através de inclusão de cláusulas no contrato social para uma blindagem sólida 

do patrimônio familiar. 

 Por se tratar de um estudo com finalidade descritiva, propõe-se que sejam 

elaborados estudos de casos para que possa mostrar na prática aquilo que está na teoria. 
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