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RESUMO 

 

Em algum momento da vida de um indivíduo, este indagará acerca do que irá acontecer com o 

seu patrimônio posteriormente o seu falecimento, e a resposta encontra-se no ordenamento 

jurídico brasileiro. Acerca do tema, o ordenamento jurídico brasileiro expõe algumas 

possibilidades através do Código Civil, tais como a sucessão testamentária e a sucessão 

legítima. Todavia, como meio alternativo, tem-se destacado no cenário nacional a 

possibilidade de constituição das holdings familiares como planejamento sucessório e 

organização patrimonial. Esse procedimento busca uma participação direta do indivíduo 

interessado em proteger o seu patrimônio posteriormente o seu falecimento, traçando um 

planejamento que não só proteja seu patrimônio com uma pessoa jurídica, como também o 

perpetue e aproveite as aptidões pessoais dos herdeiros envolvidos na operação, 

potencializando a possibilidade de maiores lucros com esse patrimônio. Tal procedimento é 

previsto em lei e como já visto, tem ganhado grande destaque no cenário nacional. Contudo, 

caso esse procedimento esteja sendo realizado de má-fé, estará sujeito à desconsideração da 

personalidade jurídica, podendo prejudicar a operação. 

 

Palavras-chave: Holdings familiares. Planejamento sucessório. Organização patrimonial. 

  



ABSTRACT 

 

At some point in the life of an individual, they may inquire about what will happen to their 

patrimony after they are deceased, and the answer for that question lies in the Brazilian legal 

system. About this matter, the Brazilian legal system presents some possibilities through the 

Civil code, such as the testamentary succession and the natural succession. However, as an 

alternative, the possibility of establishing family holdings as a meaning of inheritance 

planning and patrimonial organization, has been highlighted in the national scenario. This 

procedure seeks a direct participation of the individual interested in protecting their assets 

after their death, planning to protect and perpetuate their assets as a legal person, and taking 

advantage of the personal skills of the heirs involved, potentializing the possibility of greater 

profits with this patrimony. The procedure is foreseen by law and, as has already been seen, 

has gained great prominence in the national scenario. However, if this procedure is being 

carried out in bad-faith, the legal person may be discredit, undermining the operation. 

 

Keywords: Family holdings. Inheritance planning. Patrimonial organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre a vida e o momento do falecimento de um indivíduo, em algum momento este 

indagará acerca do destino de seu patrimônio posteriormente ao seu falecimento, isto é, quem 

passará a cuidar de cada parte do patrimônio, e acerca deste assunto, o Código Civil expõe 

algumas alternativas ao longo de seu texto legal no livro denominado “Do Direito das 

Sucessões”. 

O presente trabalho não busca de forma alguma menosprezar ou desqualificar as 

hipóteses de sucessão abordadas pelo texto legal supracitado, mas sim apresentar uma 

alternativa por vezes mais eficaz por meio das holdings familiares como meio de 

planejamento sucessório e organização patrimonial. 

As holdings familiares como planejamento sucessório e organização patrimonial vem 

ganhando destaque no cenário das sucessões, uma vez que é possível, ainda em vida, que 

aquele que busca uma alternativa acerca do tema possa participar de todo um planejamento 

que poderá evitar conflitos entre os herdeiros, protegendo seu patrimônio e profissionalizando 

sua administração, visando perpetuá-lo mediante obrigações estabelecidas entre o titular do 

patrimônio e seus herdeiros, obrigando, ainda, os herdeiros dos herdeiros à cumprirem tais 

disposições. 

O estudo foi realizado através de diversas pesquisas, sempre buscando o melhor 

entendimento possível e baseando-se em juristas renomados no cenário nacional, cada qual 

em seu tema de notável conhecimento, expondo, quando necessário, as diferenças doutrinárias 

existentes. 

Em seu primeiro capítulo, o trabalho abordará os pressuposto e conceitos básicos 

acerca do direito das sucessões, buscando definir de maneira clara cada aspecto importante 

acerca do tema, buscando facilitar a compreensão de todo o estudo. 

Em seu segundo capítulo, o estudo abordará os aspectos societários envolvendo as 

holdings familiares, também buscando definir os aspectos importante acerca do tema e 

expondo dois tipos societários de maior utilização no cenário nacional, bem como as 

peculiaridades de cada um desses tipos societários, vantagens e desvantagens, e por fim, 

chamando a atenção para eventuais riscos de desconsideração da personalidade jurídica, o que 

poderia comprometer o planejamento realizado.  
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2 PRESSUPOSTOS E CONCEITOS BÁSICOS ACERCA DO DIREITOS DAS 

SUCESSÕES 

 

2.1 OS CONCEITOS DE “SUCESSÃO” E “HERANÇA” 

 

A Lei nº 10.406/2002, em seu “Livro V”, a partir do artigo 1.784, trata acerca do 

“Direito das Sucessões”, expondo as diferentes maneiras de transmissão do patrimônio 

daquele que faleceu, denominado “de cujos” (abreviatura da frase “de cujus sucessione 

agitur”, expressão latina, que significa “aquele de cuja sucessão se trata”), àqueles que 

remanescem vivos e legitimados a receber tal patrimônio, impondo algumas regras que 

disciplinarão a dita transmissão. 

Como bem conceitua Binder acerca do estudo do direito das sucessões, citado por 

Orlando Gomes: “Direito das Sucessões é a parte especial do Direito Civil que regula a 

destinação do patrimônio de uma pessoa depois de sua morte”.1 

Por sua vez, o autor Silvio Rodrigues define:2 

 
A ideia de sucessão sugere, genericamente, a de transmissão de bens, pois 
implica a existência de um adquirente de valores, que substitui o antigo 
titular. Assim, em tese, a sucessão pode operar-se a título gratuito ou 
oneroso, inter vivos ou causa mortis. Todavia, quando se fala em direito das 
sucessões entende-se apenas a transmissão em decorrência de morte, 
excluindo-se, portanto, do alcance da expressão, a transmissão de bens por 
ato entre vivos. 
Assim sendo, o direito das sucessões se apresenta como o conjunto de 
princípios jurídicos que disciplinam a transmissão do patrimônio de uma 
pessoa que morreu a seus sucessores. 

 

Previamente ao desenvolvimento do tema do presente trabalho, é de suma importância 

a distinção entre as definições de “sucessão” e “herança”, as quais são costumeiramente 

confundidas e utilizadas de maneira errônea. 

A diferença entre ambas palavras no direito fica evidente após analisarmos as 

definições de Arnoldo Wald, citado por Martha Gallardo Sala Bagnoli:3 

 

                                                
1 BINDER, apud GOMES, Orlando. Sucessões. 16. ed., rev. e atual. por Mario Roberto Carvalho de Faria – Rio 
de Janeiro: Forense, 2015. 
2 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das sucessões. vol. 7. 26. ed., rev. e atual. por Zeno Veloso. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 3. 
3 WALD, 2012 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 12. 
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Sucessão é o modo de transmissão, enquanto a herança é o conjunto de bens, 
direitos e obrigações que transmitem aos herdeiros e legatários. 
Assim a herança transmite-se em virtude de sucessão mortis causa; a 
sucessão mortis causa é o modo de transmitir a herança. 
[...] 
A herança constitui-se no momento da abertura da sucessão, ou seja, por 
ocasião da morte do de cujus, apresentando-se como uma universitas juris, 
um patrimônio único, até o momento da partilha e adjudicação dos bens aos 
herdeiros. 

 

Em outras palavras, sintetiza a autora Martha Gallardo Sala Bagnoli:4 

 
Em síntese, a herança, também denominada espólio ou monte, é a 
universalidade do patrimônio do de cujus, das relações jurídicas que era 
sujeito ativo e passivo, e somente passa a existir após a abertura da sucessão. 
Por outro lado, a sucessão é o modo de transmissão dos direitos e/ou deveres 
de caráter patrimonial, em razão do falecimento do seu titular, que se 
transfere a terceiros sobreviventes, em virtude e declaração de vontade do de 
cujus ou de disposição legal, na forma do artigo 1.786 do Código Civil, que 
determina que “A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última 
vontade. 

 

Merece transcrição, ainda, as definições de Carlos Roberto Gonçalves:5 
 

A palavra “sucessão”, em sentido amplo, significa o ato pelo qual uma 
pessoa assume o lugar de outra, substituindo-a na titularidade de 
determinados bens. 
[...]. 
A ideia de sucessão, que se revela na permanência de uma relação de direito 
que perdura e subsiste a despeito da mudança dos respectivos titulares, não 
ocorre somente no direito das obrigações, encontrando-se frequente no 
direito das coisas, em que a tradição a opera, e no direito de família, quando 
os pais decaem do poder familiar e são substituídos pelo tutor, nomeado pelo 
juiz, quanto ao exercício dos deveres elencados nos arts. 1.740 e 1.741 do 
Código Civil.  
Nas hipóteses mencionadas, ocorre a sucessão inter vivos.  
No direito das sucessões, entretanto, o vocábulo é empregado em sentido 
estrito, para designar tão somente a decorrente da morte de alguém, ou seja, 
a sucessão causa mortis. 
A herança é, na verdade, um somatório, em que se incluem os bens e as 
dívidas, os créditos e os débitos, os direitos e as obrigações, as pretensões e 
ações de que era titular o falecido, e as que contra ele foram propostas, desde 
que transmissíveis. Compreende, por tanto, o ativo e o passivo. 

 

                                                
4 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 12. 
5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 7: direito das sucessões. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 19; 32. 
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Ora, resta claro, portanto, que “sucessão” não se confunde com “herança”, uma vez 

que a “sucessão” é a substituição de um indivíduo, em vista de sua morte, nas relações 

jurídicas em que figurava como titular, seja de bens, direitos ou obrigações que a ele 

pertenciam em vida (salvo nas hipóteses das relações jurídicas intransmissíveis estipuladas 

pelo código civil). A “herança”, por sua vez, é a somatória das relações jurídicas mencionadas 

acima, as quais serão transmitidas para outro indivíduo. Em resumo, segundo Mauro 

Antonini:6 

 
Sucessão significa, em sentido amplo, a transmissão de uma relação jurídica 
de uma pessoa a outra. Pode ser de direitos e obrigações, ter conteúdo 
obrigacional ou real. [...]. A sucessão de que trata o presente livro do CC é 
exclusivamente a causa mortis: a transmissão do patrimônio de uma pessoa 
por ocasião de sua morte. 
[...] 
Herança é o conjunto do patrimônio do de cujus (abreviatura da expressão 
aquele de cuja sucessão se trata), incluindo o ativo e o passivo por ele 
deixados. Com a ressalva de que os herdeiros só respondem pelo passivo nos 
limites das forças da herança (cf. art. 1.792). 

 

De acordo com o artigo 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural termina com 

a morte, portanto, como já explicitado, o momento do falecimento do indivíduo é o momento 

pelo qual abre-se a sucessão, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários, nos termos do artigo 1.784 do mesmo código (conforme explica Mauro 

Antonini, a expressão “desde logo” nada mais significa do que o processo de sucessão ocorrer 

no instante da morte do de cujus, ainda que o herdeiro desconheça a morte do autor da 

herança, visando impedir que o patrimônio fique sem titular por qualquer momento que seja).7 

A sucessão ocorrerá em vista da lei ou por disposição de última vontade do de cujus, 

conforme o artigo 1.786 do da Lei nº 10.406 /2002. 

A sucessão é dividida em duas espécies, quais sejam: (a) sucessão testamentária; e (b) 

sucessão legítima, melhor descritas e caracterizadas a seguir. 

A primeira espécie de sucessão é a denominada “sucessão testamentária”, a qual 

ocorre através da disposição de última vontade do de cujus. A sucessão testamentária ocorre 

na hipótese de o de cujus deixar herdeiros necessários, isto é, ascendentes, descendentes ou 

cônjuge. Havendo estes herdeiros, a herança será dividida em duas partes iguais, e destas, o 

testador poderá dispor livremente de apenas uma, denominada “parte disponível”, pois a 

                                                
6 ANTONINI, Mauro. Sucessões. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado: Doutrina e 
Jurisprudência. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: Manole, 2018, p. 2092. 
7 Ibid. 
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outra, denominada “parte legítima” caberá aos herdeiros necessários, conforme veremos no 

próximo capítulo. 

Por sua vez, a segunda espécie de sucessão é a denominada “sucessão legítima”, a qual 

se dá em virtude de lei, e nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves “representa a vontade 

presumida do de cujus de transmitir o seu patrimônio para as pessoas indicadas na lei, pois 

teria deixado testamento se outra fosse a intenção”,8 ou seja, ocorre na ausência de declaração 

de última vontade do de cujus, ou então se o testamento caducar ou for julgado nulo, nos 

termos do artigo 1.788 do Código Civil, sendo transmitida aos seus herdeiros necessários, na 

ordem expressa no artigo 1.829 do Código Civil, a qual é denominada como “ordem da 

vocação hereditária”, qual seja: (a) aos descendentes, em concorrência com o cônjuge 

sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens; ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não 

houver deixado bens particulares; (b) aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; (c) ao 

cônjuge sobrevivente; e (d) aos colaterais. 

Ainda, vale lembrar que é possível que ocorra a sucessão testamentária e a sucessão 

legítima simultaneamente, isto é, ocorram as duas espécies de sucessão referentes à herança 

deixada por um indivíduo. Isso ocorre quando o testamento deixado pelo de cujus não abrange 

todo o seu patrimônio, portanto, o patrimônio exposto no testamento será transmitido aos 

herdeiros testamentários e legatários, e o patrimônio que remanesceu fora do testamento será 

transmitido aos herdeiros legítimos conforme a ordem de vocação hereditária. 

Em resumo, Mauro Antonini expõe as diferenças entre “sucessão legítima”, “sucessão 

testamentária” e as hipóteses em que ambas ocorrem simultaneamente:9 

 
Distinguem-se a sucessão legítima e a testamentária. Na primeira, os 
herdeiros são designados segundo previsão legal, pela ordem de vocação 
hereditária, sem concurso de manifestação de vontade do autor da herança. 
Na segunda, os sucessores são indicados em expressa disposição de vontade 
do de cujus, manifestada por testamento. A sucessão pode ser legítima ou 
testamentária, ou ainda, legítima e, ao mesmo tempo, testamentária. Será 
legítima, exclusivamente, se não houver testamento, ou se for declarado nulo 
ou anulado, ou, ainda, se caducar (cf. art. 1.788). Será testamentária, 
unicamente, quando o autor da herança dispuser de todo seu patrimônio por 
testamento e não tiver herdeiros necessários (aos quais a lei resguarda, 
necessariamente, metade da herança). Será legítima e também testamentária 
quando o testamento não contempla todo o patrimônio. Haverá a 

                                                
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 7: direito das sucessões. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 42. 
9 ANTONINI, Mauro. Sucessões. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado: Doutrina e 
Jurisprudência. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: Manole, 2018, p. 2096 e 2097. 
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concomitância dos dois tipos de sucessão, igualmente, quando, embora 
disponha de todo o patrimônio por testamento, tenha herdeiros necessários 
(descendentes, ascendentes e, novidade do atual Código, o cônjuge 
sobrevivente), pois a estes a lei resguarda metade da herança, a chamada 
legítima, impondo a redução das disposições testamentárias (cf. arts. 1.966 a 
1.968). 

 

A sucessão pode ainda se dar de duas formas: (i) a título universal, onde a transmissão 

do patrimônio do de cujus ocorrerá em sua universalidade ou em uma fração determinada, 

abrangendo tanto o ativo como o passivo constante desse patrimônio, sendo o sucessor 

(aquele que receberá o patrimônio) denominado “herdeiro”; e (ii) a título singular, onde a 

transmissão do patrimônio do de cujus ocorrerá através de testamento e não em sua 

universalidade ou em uma fração determinada, e sim mediante bens específicos, não 

abrangendo, nesse caso, o passivo constante desses bens, sendo o sucessor denominado 

“legatário”. 

Para fins de clareza, nas palavras de Silvio Rodrigues:10 

 
A sucessão a título universal dá-se, por exemplo, na cláusula testamentária 
que defere ao herdeiro todos os bens do de cujus, ou em um terço, um quarto 
de seu patrimônio, ou, exemplificativamente, quando o testador declara 
deixar aos herdeiros seus bens, ou seus valores imobiliários, situados em tal 
país. A deixa se refere a uma universalidade e, por conseguinte, a sucessão 
se processa a título universal. 
A sucessão se processa a título singular quando o testador se dispõe a 
transferir ao beneficiário um bem determinado, como, por exemplo, na 
cláusula testamentária que deixa a alguém um automóvel, determinado 
prédio, certas ações de companhia etc. 
O herdeiro sucede a título universal porque a herança é uma universalidade. 
Pode-se mesmo imaginar que o herdeiro substitui a pessoa do defunto, 
tomando seu lugar na relação jurídica universal. 
O legatário sucede ao falecido a título singular, ou seja, determinado bem 
destaca-se da herança, como coisa certa e individuada, para incorporar-se ao 
patrimônio do legatário. 

 

Ainda, conforme expõe Orozimbo Nonato, citado por Silvio Rodrigues:11 

 
Distingue-se a instituição de herdeiro do legado. Na primeira, o titular tem o 
universum ius do autor da herança — a totalidade de seu patrimônio ou parte 
dele, abstrata e ideal. 
No legado, o titular é sucessor a título particular, é sucessor em objetos, em 
coisas limitadas pela quantidade, qualidade ou situação. 

                                                
10 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das sucessões. vol. 7. 26. ed., rev. e atual. por Zeno Veloso. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 17 e 18. 
11 NONATO apud RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das sucessões. vol 7. 26. ed., rev. e atual. por 
Zeno Veloso. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 18. 
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2.2 LIBERDADE DE TESTAR 

 

A liberdade testamentária é condicionada à existência de herdeiros necessários, os 

quais, independentemente da vontade do de cujus, possuem direito à metade do patrimônio, 

conforme os artigos 1.789 e 1.846 do Código Civil. Acerca do tema, explica Mauro 

Antonini:12 

 
O dispositivo, de idêntica redação à do art. 1.576 do CC/1916, limita a 
liberdade de testar, dela resguardando determinadas classes de herdeiros, às 
quais se assegura metade da herança, norma que visa a proteger a família, 
tendo, portanto, clara função social, limitativa do direito de propriedade.  
Coerente com esse mesmo intuito social, o art. 549 do atual CC mantém a 
previsão do art. 1.176 do CC/1916, cominando de nulidade a doação de mais 
do que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade, por testamento. 
A previsão legal evita que, por meio de doações, seja esvaziada a proteção 
conferida aos herdeiros necessários. 

 

Todavia, acerca da liberdade de testar existem diversas argumentações que divergem e 

concordam com a forma como o assunto é tratado na legislação brasileira. Em um primeiro 

momento pode-se indagar acerca do motivo de haver restrições no momento de pensar acerca 

da herança a ser deixada e como a distribuir, uma vez que se os bens são particulares a 

determinado indivíduo, este deveria poder escolher livremente para quais pessoas deseja lhes 

distribuir, uma vez que se o indivíduo tem liberdade para livremente alienar seus bens, por 

qual motivo não seria assim em vida? O direito brasileiro, ao lado de diversas legislações, 

estipulou um sistema limitado acerca da liberdade de testar. Outro não é o entendimento de 

Silvio Rodrigues, que diz:13 

 
A posição contrária, antagônica à liberdade de testar, estriba-se na ideia de 
incumbir ao progenitor, que põe filhos no mundo, o encargo de provê-los 
com o necessário para sua mantença. Por conseguinte, nada mais justo do 
que impedir, àquele que tem descendentes, a livre disposição de bens por 
testamento. 

 

                                                
12 ANTONINI, Mauro. Sucessões. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado: Doutrina e 
Jurisprudência. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: Manole, 2018, p. 2098. 
13 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das sucessões. vol. 7. 26. ed., rev. e atual. por Zeno Veloso. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 19. 
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A menção que se faz presente neste trabalho acerca do tema concordando com o 

método escolhido pela legislação brasileira é de Martha Gallardo Sala Bagnoli, que diz:14 

 
A escolha da legislação brasileira está em consonância com a tendência do 
direito moderno, adotando uma posição conciliatória, que atende à liberdade 
de testar e aos interesses da família, preservando os herdeiros necessários, 
que não podem ser afastados da sucessão, salvo se presente uma das causas 
que determine sua deserdação. 

 

2.3 OS CONCEITOS DE “MEAÇÃO”, “LEGÍTIMA” E “DISPONÍVEL” 

 

O termo “meação” tem como significado algo que foi dividido em duas partes iguais. 

Assim sendo, utilizando-se o termo na linguagem jurídica do direito das sucessões, nada mais 

é do que o patrimônio que compete à cada um dos cônjuges no momento da dissolução 

conjugal (seja ela por motivos de anulação, morte, divórcio ou separação judicial) de acordo 

com o que foi estabelecido no pacto antenupcial. Para fins de clareza, se os cônjuges foram 

casados no regime de comunhão universal de bens, o patrimônio de ambos adquirido antes e 

durante a existência do casamento é unido e dividido em duas partes iguais através da 

meação. Já na hipótese de os cônjuges terem se casado sob o regime de comunhão parcial de 

bens, apenas os bens adquiridos na constância do casamento serão divididos em duas partes 

iguais através da meação. Nas palavras de Gustavo Rene Nicolau, citado por Martha Gallardo 

Sala Bagnoli em sua obra:15 

 
O substantivo meação (derivado do verbo “mear”) nada mais é do que a 
simples atribuição dos bens a cada um dos cônjuges que unidos trabalharam 
(em planos diferentes) para construir o patrimônio que – por ocasião da 
dissolução da sociedade conjugal (divórcio, separação judicial, morte e 
anulação) – deverá ser partido ao meio, meado. 

 

Posteriormente à meação, o patrimônio remanescente de ambos os cônjuges se separa 

em duas partes iguais, as quais são denominadas “legítima” e “disponível”. A chamada “parte 

legítima”, também denominada “parte indisponível” é aquela que por força do artigo 1.789 do 

Código Civil, será destinada obrigatoriamente aos herdeiros necessários (se houverem), na 

ordem estipulada no artigo 1.829 do mesmo código, independentemente da vontade do de 
                                                
14 NICOLAU, 2011 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento 
Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 13 
e 14. 
15 NICOLAU, 2011 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento 
Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 
16. 
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cujus à época de seu falecimento. Faz-se importante salientar que por força do artigo 1.829, o 

cônjuge sobrevivente tem direito à parte da herança, mesmo na hipótese em que não fosse 

casado no regime de comunhão universal ou parcial de bens, e caso fossem casados em algum 

desses dois regimes, teria também direito à meação, todavia, esse tema é objeto de diversos 

debates, conforme veremos no próximo capítulo. Já a chamada “parte disponível” poderá ser 

livremente destinada àqueles que o de cujus estabeleceu, não havendo necessariamente 

participação dos herdeiros necessários (o que não impede essa participação caso o de cujus 

assim estabelecesse). 

 

2.4 DEBATES ACERCA DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO DO CÔNJUGE 

SOBREVIVENTE 

 

Nas reorganizações patrimoniais sucessórias, deve sempre ser levado em consideração 

o regime de comunhão de bens adotados pelos membros da família (os pais, os filhos, e os 

herdeiros que pretende-se beneficiar), uma vez que essas escolhas implicam diretamente em 

como deve-se prosseguir a operação de reorganização, e por fim, utilizar a parte disponível 

para que sejam realizados eventuais ajustes que se façam necessários. Além disso, a escolha 

do regime de bens implicará também na posição em que o cônjuge sobrevivente ocupara ou 

não na sucessão legítima. 

O Código Civil de 2002 fez uma importante alteração com relação a ordem da vocação 

hereditária, incluindo o cônjuge como tal, concorrendo com ascendentes e descendentes. 

Como já analisado, a ordem da vocação hereditária nada mais é do que uma ordem de classes 

a ser seguida na sucessão hereditária, expressa no artigo 1.829, inciso I do Código Civil. 

Posteriormente a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e consequentemente do artigo em 

questão, foram levantados diversos debates acerca da redação controvertida do artigo. Acerca 

desta alteração, expõe Carlos Roberto Gonçalves:16 

 
O cônjuge sobrevivente permanece em terceiro lugar na ordem de vocação 
hereditária, mas passa a concorrer em igualdade de condições com os 
descendentes do falecido, salvo quando já tenha direito à meação em face do 
regime de bens do casamento. Na falta de descendentes, concorre com os 
ascendentes. Como herdeiro necessário, tem direito à legítima, como os 
descendentes e ascendentes do autor da herança, ressalvadas as hipóteses de 
indignidade e deserdação [...]. 

 
                                                
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 7: direito das sucessões. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 170. 
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Não abordaremos as diferentes correntes doutrinárias acerca do tema no presente 

estudo, todavia, é importante o conhecimento de que o tema não é singular entre os juristas. 

Cabe aqui, para fins de clareza, uma pequena exposição acerca da problemática encontrada 

neste artigo. 

O artigo que contempla a ordem da vocação hereditária, em seu inciso “I”, estabelece 

que haverá concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes do de cujus, e logo em 

seguida estabelece algumas exceções que fariam com que a concorrência não procedesse. 

A primeira exceção configura-se na hipótese de o cônjuge sobrevivente e o de cujus 

fossem, à época do falecimento, casados sob o regime de comunhão universal de bens. Essa 

exceção baseia-se no fato de por terem sido casados no regime de comunhão universal de 

bens, no momento da morte do indivíduo ocorreu a meação de todo o patrimônio (meação 

essa que como já vimos não configura direito hereditário, uma vez que ela não ocorre em vista 

do falecimento do outro, e sim do regime de comunhão existente entre ambos, configurando 

um direito próprio do cônjuge), portanto, o cônjuge sobrevivente já estaria protegido com esse 

patrimônio. 

A segunda exceção ocorre se os cônjuges eram casados sob o regime de separação 

obrigatória, uma vez que a separação é total e permanente, isto é, os bens de cada um não se 

comunicam com o do outro independentemente da época em que foram adquiridos. Assim, 

não faria sentido que o cônjuge sobrevivente recebesse bens como herdeiro uma vez que os 

mesmos não poderiam comunicar-se no momento da constituição do vínculo matrimonial. 

A terceira exceção encontra-se na hipótese de os cônjuges terem sido casados sob o 

regime da comunhão parcial de bens, e cumulativamente, o autor da herança não houver 

deixado bens particulares. Em outras palavras, melhor explicando Carlos Roberto 

Gonçalves:17 
 

Vale dizer, a contrario sensu, que haverá a mencionada concorrência se, no 
regime da comunhão parcial, o autor da herança deixou bens particulares, 
ou seja, se já possuía bens ao casar, ou lhe sobrevieram bens, na constância 
do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (CC, 
art. 1.659, I). 

 

As maiores dificuldades de interpretação do dispositivo legal referem-se à 

concorrência entre descendentes e cônjuge à dependente do regime de bens estabelecido entre 

os cônjuges à época do casamento. Veremos dois exemplos, de forma não exaustiva, a seguir. 

                                                
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 7: direito das sucessões. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 172. 
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Configura-se a primeira controvérsia acerca da concorrência do cônjuge com os 

descendentes quando aquele tenha sido casado com o de cujus sob o regime de comunhão 

parcial de bens, cumulativamente ao fato de este ter deixado bens particulares. Ora, se os 

cônjuges eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens e o falecido deixou bens 

particulares, por não estar enquadrado em nenhuma das exceções analisadas acima, o cônjuge 

concorreria à herança. Todavia, a problemática envolve em que medida ocorreria essa 

concorrência. Acerca desta problemática, Mauro Antonini diz:18 

 
Há quem sustente que, nessa hipótese, o cônjuge concorre em face dos bens 
particulares e comuns, pois a norma não faz distinção (posição de DINIZ, 
Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. VI: “Direito das 
sucessões”, 21. ed. São Paulo, Saraiva, 2007, p. 122; e de CARVALHO NETO, 
Inácio de. Direito sucessório do cônjuge e do companheiro. São Paulo, 
Método, 2007, p. 130-1). 
Esse entendimento, porém, apegado à redação literal, acarreta grave 
contradição sistemática, pois, como visto, no regime da comunhão universal, 
o cônjuge não concorre, porque todos os bens são comuns. A se adotar esse 
entendimento, basta que, na comunhão parcial, haja um bem particular para 
o cônjuge concorrer em relação aos bens comuns inclusive, o que é de 
absurda incoerência, pois seria tratado mais favoravelmente do que o casado 
pela comunhão universal. 

 

A segunda problemática encontra-se na hipótese de o de cujus ter deixado bens 

particulares quando era casado sob o regime de comunhão universal de bens, pois analisando 

o artigo, o cônjuge sobrevivente não concorreria com os descendentes, todavia, é necessário 

utilizar-se do mesmo princípio utilizado na problemática anterior. Acerca disso, o mesmo 

autor expõe:19 

 
É preciso adotar o mesmo princípio para a comunhão universal, 
assegurando-se cota hereditária nos bens particulares, preservando-se a 
coerência do sistema nas duas situações. Pois não se pode tratar pior o 
casado pela comunhão universal do que o pela parcial. O casamento pela 
comunhão universal revela intuito mais acentuado de completa integração 
patrimonial entre os cônjuges. Seria absurdo, no momento da sucessão, tratar 
pior o que optou por esse regime do que o cônjuge casado pela comunhão 
parcial. 

 

Como mencionamos, existem mais problemáticas discutidas entre os doutrinadores 

acerca desse dispositivo legal, e não apenas relativamente ao inciso “I”, portanto, é de suma 

                                                
18 ROSENVALD, 2018 apud ANTONINI, Mauro. Sucessões. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil 
Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: Manole, 2018, p. 2153. 
19 Ibid. 
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importância levar em consideração ao planejamento patrimonial e sucessório o regime de 

comunhão de bens adotados pelos membros da família, haja vista que a escolha do regime de 

bens implicará também na posição em que o cônjuge sobrevivente ocupara ou não na 

sucessão legítima. 

 

2.5 A IMPOSSIBILIDADE DO “PACTO SUCESSÓRIO” E A POSSIBILIDADE DE 

PARTILHA EM VIDA 

 

Em síntese, a escolha de quem receberá a herança do de cujus é realizada mediante lei 

ou expressa manifestação de última vontade do falecido, o qual deixa de ser o titular de seu 

patrimônio no momento de sua morte, ocorrendo automaticamente a transferência de seu 

patrimônio aos seus sucessores. Todavia, é importante salientar que no sistema jurídico 

brasileiro não se faz possível a elaboração de um pacto sucessório, que nada mais é do que um 

acordo celebrado pelo titular do patrimônio e seus herdeiros que tem por objeto a herança 

daquele, sendo expressamente vedada a elaboração de tal acordo conforme disposto no artigo 

426 do Código Civil, que diz: “Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva”, sob 

pena ser nula de pleno direito com base no artigo 166, inciso VI do mesmo Código, o qual 

prevê que é nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 

É possível encontrar na doutrina algumas justificativas acerca da proibição do pacto 

sucessório. Para Nelson Rosenvald, por exemplo:20 

 
Conhecido como pacto sucessório, esse contrato é um negócio jurídico 
bilateral, efetivado com a integração do consentimento dos herdeiros e/ou 
legatários. Assim, haveria dois fortes motivos para nulificar o pacto:  
Primeiro – sobejaria desnaturada a revogabilidade das disposições de última 
vontade, pois ao contratante seria vedada a resilição unilateral do pacto, 
privando uma pessoa de regular a sua própria sucessão. 
Segundo – a vedação da sucessão contratual também é de ordem moral. A 
formalização de um contrato de tal natureza é conhecida como pacto 
corvina, pois gera clima de expectativa de óbito entre os herdeiros, que, 
como corvos, aguardam por esse momento. É flagrante a nulidade do ato 
pela ilicitude do objeto, pois a prestação atenta contra a ordem pública (art. 
166, II, do CC). 

 

Apesar de não ser possível o pacto sucessório no ordenamento jurídico brasileiro, é 

possível a partilha da parte disponível em vida, conforme expõe Martha Gallardo Sala 

Bagnoli:21 
                                                
20 ROSENVALD, Nelson (capítulo de sua autoria). In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado: 
Doutrina e Jurisprudência. 12. ed., rev. e atual. Manole, 2018, p. 451. 
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[...] o direito brasileiro permite a partilha da parte disponível em vida dos 
bens por ato entre vivos, desde que respeitada a legítima dos seus herdeiros. 
O Código Civil, em seu artigo 2.018 dispõe que: “É válida a partilha feita 
por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não 
prejudique a legítima dos herdeiros necessários”. Não sendo, portanto, 
considerado pacto sucessório. 

 

Segundo as palavras de Arnoldo Wald, citado pela autora acima mencionada:22 

 
Como a lei admite a partilha antecipada pelo autor da herança, em vida, 
pode-se dizer que é ela um negócio jurídico, que consiste na repartição e 
distribuição dos bens entre os herdeiros, quer em vida do autor da herança, 
quer depois da sua morte. 
[...] 
Não é essa partilha em vida nem doação, nem testamento, embora o autor da 
herança possa utilizar-se dessas formas para exteriorizar a sua vontade, o que 
de nenhum modo influirá na natureza do ato, que, como é sabido e ressabido, 
identifica-se pelo seu conteúdo, não pela sua aparência; pelo que é, não pelo 
nome que a parte lhe atribuí.  
Por este motivo, a doutrina brasileira sempre fez a adequada distinção entre a 
partilha em vida e a doação, reconhecendo que a primeira deveria abranger 
todos os herdeiros necessários, mas poderia também incluir a utilização da 
cota disponível, não se lhe aplicando, de modo algum, o art.1.171 do CC, 
pois a intenção, no caso, é de uma partilha definitiva, com reconhecimento 
de direitos atribuídos a terceiros, não constituindo um adiantamento da 
legítima pelo fato de, em tese, abranger todos os bens a serem distribuídos, 
excluindo qualquer outra partilha na qual a matéria viesse a ser discutida. 
Sendo a partilha em vida exaustiva, descabem qualquer outra e a própria 
abertura do inventário. As eventuais lesões de direito deverão ser apreciadas 
em ações próprias de redução, anulação ou nulidade. 

 

Como vimos no conceito de “partilha em vida” por Arnoldo Wald, esta não se 

confunde com a doação ou com o testamento. Todavia, na doutrina é possível encontrarmos 

concordâncias e divergências acerca deste conceito. Há concordância com outros civilistas, 

como por exemplo C. Maximiliano e Silvio Rodrigues, havendo também divergências com 

Sílvio de Salvo Venosa, o qual diz que a doação e o testamento são formas de se prosseguir 

com a partilha em vida, conceituando a “partilha-doação” e a “partilha-testamento”:23 

 
Quando feita sob a forma de “partilha-doação”, equivale a um adiantamento 
de legítima. Devem ser obedecidos os requisitos da doação. É útil quando o 

                                                                                                                                                   
21 WALD, 2011 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 31. 
22 WALD, 2011 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 32. 
23 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito das sucessões. vol. VII. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
401 e 403. 
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partilhante-doador já não tem mais condições de gerir seus bens, mas nem 
sempre evitará discórdias. 
[...] 
Também a “partilha-testamento” deve respeitar a legítima. Como se trata de 
ato que terá eficácia apenas após a morte, tal como o testamento, é revogável 
e pode abranger bens futuros. A forma de partilha será estabelecida no 
testamento, e esta última vontade deverá ser obedecida tanto quanto não 
ofenda o direito dos herdeiros necessários. 

 

A autora Martha Gallardo Sala Bagnoli expõe em sua obra o entendimento de Pontes 

de Miranda, o qual reconhece que: “Se a herança é necessária, partilha-se a porção que se tem 

como porção necessária. Porém, isso não afasta a possibilidade de ser, em vida, partilhada a 

herança necessária e se incluir no todo partido de bens que estariam na porção disponível”.24 

De toda forma, ante as divergências encontradas nas doutrinas referentes ao tema, o 

consenso que existe e está expresso em lei é o respeito à legítima dos herdeiros necessários. 

Ainda, vale lembrar que independentemente do motivo, desde que feita uma primeira 

partilha, restando bens impartilhados, serão realizadas partilhas adicionais denominadas 

“sobrepartilha”, conforme expõe o artigo 2.021 do Código Civil: “Quando parte da herança 

consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou 

difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para 

uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso 

inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros”. 

O mesmo ocorre na hipótese de bens que deveriam constar na partilha e por algum 

motivo não constaram, conforme artigos 669 e 670 do Código de Processo Civil, que dizem, 

respectivamente:  

 
Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: 
(i) sonegados;  
(ii) da herança descobertos após a partilha;  
(iii) litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;  
(iv) situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.  
Parágrafo único: Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados 
à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso 
inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. 
 
Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e 
de partilha. 
Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da 
herança. 

                                                
24 CARVALHOSA, 2009 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento 
Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 
33. 
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3 ASPECTOS SOCIETÁRIOS DAS HOLDINGS FAMILIARES 

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO DE HOLDINGS FAMILIARES COMO FERRAMENTA DE 

ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIA 

 

Existem diferentes formas de como se fazer o procedimento de sucessão, ou seja, 

como se fazer a transmissão do patrimônio do de cujus para outrem, todavia, o presente 

estudo focará única e exclusivamente no processo de constituição de holdings familiares para 

este fim, as quais apresentam grande prática, utilidade e facilidade para planejamentos 

patrimoniais visando a sucessão hereditária do patrimônio de determinada pessoa, garantindo 

a administração dos bens e a continuidade sucessória. 

Em síntese, a holding como instrumento de sucessão nada mais é do que a 

incorporação do patrimônio daquele que pretende consolidar um planejamento patrimonial 

ainda em vida, facilitando a sucessão de seu patrimônio para seus herdeiros, permitindo ao 

titular dirigir a destinação e a administração deste patrimônio após seu falecimento. Ainda, o 

titular do patrimônio pode verificar as habilidades pessoais de cada herdeiro que melhor se 

adequa ao seu pensamento acerca do patrimônio, podendo destinar determinadas decisões 

acerca dos ativos da holding a um determinado herdeiro e ao outro herdeiro uma função de 

fiscalização por meio de diferentes órgãos de uma sociedade. 

Ao longo dos anos a prática profissional tem revelado as holdings como importantes 

alternativas acerca do processo de sucessão, substituindo em parte, e muitas vezes de forma 

mais efetiva a realização de um testamento. 

Nas palavras de Renato Oschman:25 

 
Num primeiro momento é importante se definir a divisão patrimonial, o tipo 
e qualidade de ativos da família. 
[...] é fundamental que as pessoas físicas chamadas “fundadores”, ou seja, os 
patriarcas das famílias, criem sociedade ou sociedades holdings que venham 
abrigar o patrimônio, de modo que, no futuro, vindo os filhos ou herdeiros 
sucederam tal holding, qualquer disputa ou discussão deverá ocorrer dentro 
da empresa holding, não afetando a operação. 
[...] 
Os instrumentos recomendados para uma sucessão familiar, obviamente 
deverão ser analisados caso a caso, porém, basicamente, é fundamental para 

                                                
25 OSCHMAN, 2011 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento 
Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 70 
e 71. 



24 

que se crie uma estrutura societária, evitando conflitos e procrastinação das 
decisões dos destinos empresariais e patrimoniais; especialmente através de 
uma sociedade holding (Ltda. ou S.A.), um acordo de acionistas ou quotistas 
que venha regular o relacionamento entre os sócios extensivo aos sucessores, 
criando-se uma estrutura definida, ágil e automática de sucessão. 

 

Ainda, conforme dito por Martha Gallardo Sala Bagnoli:26 

 
Em síntese, é necessário avaliar cada caso individualmente, entretanto, como 
regra geral, a criação desta para gerenciar o patrimônio, bem como para 
posteriormente os herdeiros sucederem-na, é fundamental, mesmo no caso 
de o ativo familiar caracterizar-se por imóveis. Mesmo que não tenha uma 
operação comercial dita econômica em si, a administração dos bens pela 
holding permite profissionalizar esta gestão e criar um foro de discussão sem 
afetar negativamente a administração patrimonial, evitando, por exemplo, 
que uma disputa entre herdeiros afete negativamente uma locação ou compra 
e venda de um imóvel de titularidade da holding. 

 

É necessário analisar cuidadosamente cada caso de planejamento patrimonial 

envolvendo sociedades holdings, uma vez que tanto o titular do patrimônio que originou a 

constituição da sociedade e seus herdeiros eventualmente virão a falecer, e a sociedade de 

alguma forma deve remanescer (ou não) com aqueles que ainda permanecem em vida. Assim, 

pode-se atribuir aspectos personalíssimos às quotas ou ações da holding, regulando no 

contrato ou estatuto social bem como no acordo de sócios ou acionistas a vedação do ingresso 

de cônjuges, companheiros, herdeiros e terceiros na sociedade, regulando também as formas 

de alienação das participações societárias de cada um a qualquer momento ou mediante o 

falecimento de um dos integrantes do quadro social. 

Para melhor entendimento acerca do tema envolvendo as holdings familiares, cabe a 

análise de alguns conceitos básicos, porém, de suma importância, conforme veremos adiante. 

 

3.2 PRESSUPOSTOS E CONCEITOS BÁSICOS ACERCA DAS HOLDINGS 

 

Analisando a etimologia da palavra “holding”, vemos que a mesma deriva do verbo 

em inglês “to hold”, que significa “manter”, “controlar”, “segurar”, “deter”, expressando uma 

ideia de domínio. 

                                                
26 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 71. 
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A Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, a qual dispõe sobre as sociedades por 

ações expôs a possibilidade das sociedades holdings através de seu artigo 2º, parágrafo 3º, ao 

falar acerca do objeto social das sociedades, que diz:  

 
Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não 
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. 
§ 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis 
e usos do comércio. 
§ 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo. 
§ 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 beneficiar-se de incentivos fiscais. 

 

Apesar de estar prevista na Lei das Sociedades por Ações, não é vedada a constituição 

de sociedades holdings através de outros tipos societários, sejam lá quais forem, sendo 

necessário apenas que a sociedade possua a propriedade de ações ou quotas que irão lhe 

assegurar o poder de controle de outra ou outras sociedades. 

Para Modesto Carvalhosa, conforme mencionado na obra de autoria de Martha 

Bagnoli, podemos definir holding da seguinte forma:27 

 
As holdings são sociedades não operacionais que têm seu patrimônio 
composto de ações de outras companhias. São constituídas ou para o 
exercício do poder de controle ou para a participação relevante em outras 
companhias, visando nesse caso, constituir a coligação. Em geral, essas 
sociedades de participação acionária não praticam operações comerciais, 
mas apenas a administração de seu patrimônio. Quando exerce o controle, a 
holding tem uma relação de dominação com as suas controladas, que serão 
suas subsidiárias. 

 

Ainda, Fábio Konder Comparato, conforme mencionado na obra da autora acima 

citada, diz que para caracterizar uma sociedade como holding, não é necessário que esta 

especificamente detenha o controle de outras sociedades, e sim que ela tenha como objetivo 

principal deter participação societária em outras sociedades.28 

Segundo Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede:29 

 

                                                
27 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 91 e 92 
28 COMPARATO, 2008 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento 
Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 
93. 
29 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Cotta Eduarda. Holding familiar e suas vantagens: planejamento 
jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1 e 2. 
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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, bens móveis, participações societárias, 
propriedade industrial (patente, marca etc.), investimentos financeiros etc. 

 

Como veremos, as holdings são divididas em espécies, e cabe ressaltar uma breve 

definição de holding envolvendo essas espécies, que nas palavras de Gladston Mamede e 

Eduarda Cotta Mamede, “holding (ou holding company) é uma sociedade que detém 

participação societária em outra ou de outras sociedades, tenha sido constituída 

exclusivamente para isso (sociedade de participação), ou não (holding mista)”.30 

 

Vale lembrar que a holding em si não caracteriza um tipo societário, sendo necessário 

que se revista de um dos tipos societários existentes (os quais veremos posteriormente) para 

que possa assumir personalidade jurídica, e após a escolha e a devida constituição, deverá 

observar os respectivos dispositivos legais inerentes ao tipo societário escolhido. 

 

3.3 ESPÉCIES DE HOLDING E SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

Como vimos, as holdings podem ter como objeto social desde detenção de quotas ou 

ações de outras sociedades, até uma forma de administração corporativa. Portanto, de maneira 

geral, pode-se dizer que as holdings dividem-se em duas espécies, quais sejam: (i) pura, 

dividindo-se em (a) de controle, e (b) de participação; e (ii) mista, melhor caracterizadas a 

seguir. 

As holdings puras possuem como conceito aquelas que são constituídas com seu 

objeto social destinado única e exclusivamente a deter participação societária em outras 

sociedades. Neste caso, a fonte de receita advém da distribuição de lucros e juros sobre capital 

proveniente de suas participações societárias em outras sociedades. Há ainda o parecer 

jurídico da CVM nº 60 de 24 de junho de 1983 que, à sua época, dividiu ainda a holding pura 

em “de controle”, que nada mais é do que aquelas que possuem o controle sobre outras 

sociedades, e “de participação”, que são aquelas que não possuem participação suficiente para 

controlar outras sociedades ou então não são signatárias de acordo de sócios ou acionistas que 

as coloquem nessa posição de controle. 

Para Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede:31 

                                                
30 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Cotta Eduarda. Holding familiar e suas vantagens: planejamento 
jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 2. 
31 Ibid., p. 3. 
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No âmbito das holdings puras, há quem faça distinção entre a holding de 
controle (sociedade de controle) e a mera holding de participação (sociedade 
de participação). Essa distinção é de fácil compreensão: a holding de 
controle teria por finalidade específica deter quotas e/ou ações de outra ou 
outras sociedades em montante suficiente para exercer o seu controle 
societário; já a holding de participação seria aquela constituída para 
titularizar quotas e/ou ações de outra ou outras sociedades, sem que detenha 
o controle de qualquer delas. Mas não é uma distinção legal; as sociedades 
de participação não precisam se dedicar exclusivamente ao controle ou à 
mera participação societária, podendo mesmo controlar uma(s) sociedade(s) 
e ter mera participação minoritária em outra(s).  

 

Por sua vez, as holdings mistas são aquelas que possuem como objeto social não só a 

participação em outras sociedades, como também possuem uma atividade operacional 

industrial ou comercial. Nas palavras de Roberta Nioac Prado: “A holding mista, por sua vez, 

é aquela que, além de ela mesma explorar empresa de fim lucrativo, seja financeiro, 

industrial, comercial ou de prestação de serviço, participa de outra(s) sociedade(s)”.32 

Todavia, conforme expõe Martha Gallardo Sala Bagnoli,33 a doutrina não é pacífica 

com relação a divisão das espécies. Modesto Carvalhosa, por exemplo, entende que holdings 

puras têm como atividade única administrar a titularidade de ações ou quotas emitidas por 

outras sociedades, sobre as quais exerce o poder de controle, e holdings mistas detêm o 

comando (controle) e participação (coligação). Assim, entendemos que para Modesto 

Carvalhosa, a subespécie de holding pura, e para Fábio Konder Comparato trata-se de uma 

holding mista. 

A doutrina societária aponta ainda outras classificações referentes as sociedades 

holdings, cada uma de acordo com suas atuações. Dentre essas classificações, tem-se alguns 

exemplos: (i) holding de administração (sociedade de participação constituída com a 

finalidade de centralizar a administração de outras sociedades); (ii) holding patrimonial 

(sociedade constituída com a finalidade de ser proprietária de determinado patrimônio); e (iii) 

holding imobiliária (sociedade constituída com a finalidade de ser proprietária de imóveis). 

A denominada holding familiar não constituí uma espécie de holding, e sim uma 

determinada contextualização. Uma holding familiar pode ser constituída como holding pura, 

mista, imobiliária, patrimonial, de administração, ou seja, independentemente da espécie que 

se utilizará, a característica que irá determinar com que seja familiar é abranger uma 

                                                
32 PRADO, 2009 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento 
Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 93 
33 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 93 e 94. 
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determinada família, servindo, assim, ao planejamento definido por seus membros, sejam 

esses planejamentos uma organização patrimonial, melhores condições fiscais, sucessão 

hereditária, entre outros. 

 

3.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS HOLDINGS FAMILIARES A DEPENDER 

DE SEU TIPO SOCIETÁRIO 

 

Como já vimos, a holding em si não caracteriza um tipo societário, e sim 

essencialmente pela sua função e pelo seu objetivo, sendo necessário que se revista de um dos 

tipos societários existentes para que possa assumir personalidade jurídica, e após a escolha e a 

devida constituição, deverá observar os respectivos dispositivos legais relativos ao tipo 

societário escolhido. 

Pelo foco do presente estudo se tratar de holding imobiliária familiar, a família, no 

caso concreto, deverá optar pelo tipo societário mais adequado para gerenciar seu patrimônio 

composto por imóveis, devendo levar em consideração as vantagens e desvantagens de cada 

um dos tipos societários disponíveis. 

No presente capítulo abordaremos as vantagens e desvantagens das holdings 

imobiliárias familiares revestidas sob os tipos societários mais comuns, como as sociedades 

limitadas e as sociedades por ações. 

 

3.4.1 Sociedade Limitada – Aspectos relevantes 

 

As sociedades limitadas são reguladas através dos artigos 1.052 ao 1.087 do Código 

Civil, e nos casos omissos, conforme artigo 1.053, caput, observarão as disposições legais 

relativas às sociedades simples, constantes entre os artigos 997 e 1.038 do mesmo código, 

podendo, ainda, através do parágrafo único do já citado artigo 1.053, e por meio de expressa 

menção no contrato social, reger-se de forma supletiva pela norma das sociedades por ações 

(Lei nº 6.404/1.976). 

Ao longo dos anos percebeu-se que as sociedades limitadas dividiam-se em dois 

grupos, quais sejam: (i) sociedade de pessoas (intuitu personae), que nada mais são do que as 

sociedades constituídas em vista do affectio societatis, isto é, é de suma importância a relação 

havida entre os sócios da sociedade, a relação afetiva de um para com o outro; e (ii) sociedade 

de capital (intuitu pecuniae), que são as sociedades que são constituídas independentemente 

de relação havida entre os seus sócios, importando apenas o capital que será investido. As 
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holdings imobiliárias familiares em sua grande maioria são sociedades de pessoas. Torna-se 

importante destacar que, nas palavras de Martha Gallardo Sala Bagnoli:34 

 
A doutrina e a jurisprudência tendem considerar a sociedade limitada como 
sociedade intuitu personae (sociedade de pessoas). Todavia, atualmente, 
existe uma inclinação do Supremo Tribunal Federal (STF) em considerá-la 
um meio termo entre as sociedades de pessoas e sociedades de capitais em 
sua jurisprudência. Ou seja, um tipo misto, que poderia acentuar o seu 
caráter personalista ou capitalista, conforme indicações do seu Contrato 
Social. Em análise da doutrina nota-se que é possível identificar a natureza 
da sociedade limitada verificando os seguintes pontos: (i) cessão livre ou 
condicionada de quotas; (ii) penhorabilidade ou não das quotas; (iii) o 
destino das quotas em caso de falecimento do sócio; e (iv) destino das quotas 
no caso de retirada de um dos sócios. 

 

Ainda, nas palavras de Marcelo Fortes Barbosa Filho:35 

 
Apesar de ter sido formulada uma disciplina detalhada da sociedade 
limitada, não há, no presente capítulo, uma disciplina exaustiva, a ponto de 
esgotar todas as hipóteses viabilizadas pela execução do contrato celebrado. 
Estabeleceu-se, por isso, uma regência supletiva, incidente sempre quando 
identificada uma lacuna no regramento do tipo escolhido. Para tal regência 
supletiva, o legislador optou, num primeiro momento, por fazer incidir as 
normas concebidas para a sociedade simples (arts. 997 a 1.038), dada sua 
proximidade estrutural com as pequenas sociedades limitadas, que 
proliferam em grande número, sempre fundadas na presença de uma 
arraigada affectio societatis subjetiva, posto que o consentimento parte de 
uma confiança recíproca. Tal espécie de limitadas ocupa, adotado um 
critério quantitativo, maior espaço na realidade, razão pela qual o legislador 
lhe reconheceu primazia. Cabe aos contratantes, de maneira expressa, no 
texto do instrumento submetido a inscrição ou no de posterior alteração, 
dispor em sentido diverso, podendo, nesse caso, indicar, substitutivamente, o 
regramento da sociedade anônima (Lei n. 6.404/76) como supletivo, 
aplicável nas omissões do presente capítulo do CC/2002. Reflete-se, aqui, 
por meio de tal escolha, a presença de uma estrutura caracterizadora da 
sociedade de capital, em que a agregação dos sócios decorre, pura e 
simplesmente, de sua capacidade de fornecer valores necessários ao 
empreendimento comum, o que faz surgir uma affectio societatis objetiva. 

 

Os sócios das sociedades limitadas possuem direitos e obrigações para com a 

sociedade, e acerca dos direitos, estes dividem-se em dois grupos, quais sejam: (i) 

patrimoniais, e (ii) políticos. Tem-se como direitos patrimoniais, por exemplo, o direito que 

os sócios possuem de participar dos lucros e no acervo líquido da sociedade em caso de 

                                                
34 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 109. 
35 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Empresa. In: PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado: 
Doutrina e Jurisprudência. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: Manole, 2018, p. 1003. 
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liquidação. D’entre os direitos políticos, por sua vez, tem-se, por exemplo, o direito de 

fiscalizar atos de gestão da empresa por seus administradores, direito de voto, contribuir para 

deliberações sociais, direito de preferência na subscrição de quotas e direito de retirar-se das 

sociedades por prazo indeterminado. 

De acordo com o artigo 1.052 do Código Civil, o capital social das sociedades 

limitadas é dividido em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas delas a cada um 

dos sócios. Todavia, é de suma importância o conhecimento do artigo 1.052 do mesmo 

código, o qual expõe que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

desde que todo o capital social esteja devidamente integralizado, ou seja, na hipótese de o 

capital social das sociedades limitadas não estar totalmente integralizado, os sócios 

responderão solidariamente por tal integralização, mesmo que eventualmente algum deles já 

tenha integralizado a parte correspondente à sua participação societária. 

Ainda acerca da importância da integralização das quotas, se as mesmas não estiverem 

devidamente integralizadas, não poderá ser realizado nenhum aumento de capital social, nos 

termos do artigo 1.081 do Código Civil. Se devidamente integralizadas, o capital social 

poderá ser aumentado, sendo observado que aos demais sócios, por 30 dias, será dada a 

oportunidade de exercerem seu direito de preferência na subscrição das novas quotas na 

proporção das quotas de que sejam titulares, buscando-se evitar, assim, a diluição de sua 

participação no capital social da sociedade. Ainda, esse direito poderá ser cedido total ou 

parcialmente, de forma onerosa ou gratuita, aos outros sócios. Posteriormente aos 30, haverá 

uma reunião ou assembleia de sócios, a qual deliberará pela aprovação do respectivo aumento 

do capital social e a consequente alteração contratual.  

É importante a regularização da apuração de haveres dos sócios no contrato social da 

sociedade, evitando, assim, a aplicação automática do artigo 1.031, caput, do Código Civil36, 

uma vez que no caso das holdings imobiliárias faz-se possível realizar a apuração de haveres 

estabelecendo um valor de mercado e com base na avaliação de seus ativos e/ou a entrega de 

parte de seus bens aos então sócios (ora herdeiros) da sociedade. 

Conforme Martha Gallardo Sala Bagnoli, a limitação da responsabilidade dos sócios 

não pode servir como forma de prática de atos irregulares:37 

 
                                                
36 Artigo 1.031 do Código Civil: "Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da 
sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em 
contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado”. 
37 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 114. 
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A limitação de responsabilidade dos sócios não pode servir de instrumento à 
prática de atos irregulares por força do art. 1.080 do Código Civil e da 
desconsideração da personalidade jurídica (o sócio responde direta, pessoal e 
ilimitadamente pela irregularidade em que incorrer). É ainda dever do sócio 
colaborar com o desenvolvimento da sociedade, abstendo-se de praticar atos 
que possam prejudicar a sociedade, trazendo assim segurança para o titular 
do patrimônio que ao conferir este para a holding imobiliária familiar e, 
posteriormente seus herdeiros passando a posição de sócios terão estes que 
colaborar na manutenção e crescimento do patrimônio até então acumulado. 

 

Acerca da estrutura da sociedade, pode-se dizer que a mesma possui no mínimo dois 

órgãos, quais sejam: (i) reunião ou assembleia de sócios (a diferença se dá com relação à 

quantidade de sócios que perfazem o quadro de sócios da sociedade. De acordo com o 

parágrafo primeiro do artigo 1.072 do Código Civil, as deliberações de sócios serão realizadas 

mediante assembleias caso o número de sócios seja superior a dez, portanto, caso o número 

seja inferior ao estipulado, será deliberada em reuniões), e (ii) administração. 

Em reunião ou assembleia de sócios serão deliberadas, entre os sócios, as matérias 

elencadas no artigo 1.071 do Código Civil, tais como: (i) a aprovação das contas da 

administração; (ii) a designação dos administradores, quando feita em ato separado; (iii) a 

destituição dos administradores; (iv) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no 

contrato; (v) a modificação do contrato social; (vi) a incorporação, a fusão e a dissolução da 

sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; (vii) a nomeação e destituição dos 

liquidantes e o julgamento das suas contas; e (viii) o pedido de concordata, bem como 

eventuais matérias dispostas no contrato social. 

Por sua vez, a administração da sociedade, possui como função interna a 

administração da sociedade, e como função externa, a representação da mesma, manifestando 

a vontade da sociedade. A administração poderá ser exercida por uma ou mais pessoas físicas, 

sócias ou não sócias, de forma conjunta ou isolada em determinadas matérias estipuladas no 

contrato social ou em sua totalidade (se o contrato for omisso com relação a atuação conjunta 

ou isolada dos administradores, entende-se que ela será isolada). Ainda, conforme Martha 

Gallardo Sala Bagnoli:38 

 
Os administradores devem atuar sempre no interesse social e não no 
individual. O administrador da sociedade deve agir de acordo com 
determinados deveres que lhe são impostos, dentre eles destaca-se o dever de 
diligência, dever de lealdade, dever de informação e o dever de prestação de 
contas. 

                                                
38 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 118. 
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Acerca do direito dos sócios, encontra-se o direito de fiscalizar os atos da 

administração, direito este que nenhuma deliberação contratual poderá impedir. Todavia, com 

a finalidade de melhor organizar essa administração, é facultado aos sócios a constituição de 

um Conselho Fiscal, mediante cláusula expressa no contrato social informando acerca da 

constituição deste órgão, o qual será composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, 

sócios ou não, residentes no país, eleitos em assembleia anual, não podendo compor tal 

órgãos aqueles que são inelegíveis por força do parágrafo primeiro do artigo 1.011 do Código 

Civil39, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de alguma sociedade por ela 

controlada, os empregados de quaisquer dessas sociedades ou seus respectivos 

administradores, e o cônjuge ou parentes destes até o terceiro grau. Ainda, as demais 

atribuições do Conselho Fiscal, que serão exercidas individual ou conjuntamente, encontram-

se expostas no artigo 1.069 do Código Civil, as quais não podem ser outorgadas aos outros 

órgãos da sociedade (conforme artigo 1.070 do Código Civil), quais sejam: (i) examinar, pelo 

menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, 

devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas; (ii) lavrar 

no livro de atas e pareceres do conselho fiscal o resultado dos exames referidos no inciso I 

deste artigo; (iii) exarar no mesmo livro e apresentar à assembleia anual dos sócios parecer 

sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o 

balanço patrimonial e o de resultado econômico; (iv) denunciar os erros, fraudes ou crimes 

que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade; (v) convocar a assembleia dos 

sócios se a diretoria retardar por mais de trinta dias a sua convocação anual, ou sempre que 

ocorram motivos graves e urgentes; (vi) praticar, durante o período da liquidação da 

sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais 

reguladoras da liquidação. 

Como já exposto, as holdings imobiliárias familiares são em sua maioria intuitu 

personae, portanto, é eficaz o acordo de disposição que vete o ingresso de terceiros ou até 

mesmo de herdeiros do sócio falecido, por exemplo, apurando-se o valor de suas quotas de 

acordo com o contrato social, ou então, admitir o ingresso do herdeiro na sociedade, o qual 

                                                
39 Parágrafo primeiro do artigo 1.011 do Código Civil: “Não podem ser administradores, além das pessoas 
impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. 
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ocupará o lugar do sócio falecido em todos os direitos e obrigações relativas à sua 

participação societária. 

Acerca dos aspectos mais relevantes das sociedades limitadas, é possível verificar o 

motivo pelo qual esse tipo societário é um dos mais utilizados para que sejam revestidas as 

holdings imobiliárias familiares, uma vez que seus custos de manutenção são extremamente 

inferiores aos de uma sociedade anônima em vista da não obrigatoriedade de publicação da 

maioria de seus atos societários e financeiros, ainda, suas características são simples e 

práticas, de maneira que os sócios podem pessoalmente participar do cotidiano da empresa, e 

que de acordo com Martha Gallardo Sala Bagnoli: “Trata-se de uma excelente alternativa para 

as famílias que buscam informalidades nas deliberações sociais e menor custo de 

manutenção”. 

 

3.4.2 Sociedades por Ações – Aspectos relevantes 

 

As sociedades por ações, denominadas “sociedades anônimas”, são regidas através de 

lei especial, conforme artigo 1.089 do Código Civil. A lei especial a que este artigo refere-se é 

a Lei nº 6.404/1976 (comumente denominada como “Lei das Sócias por Ações” ou “LSA”) e 

suas atualizações.  

Conforme expõe o artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações, as companhias 

encontram-se em dois diferentes grupos, quais sejam: (i) companhias abertas; e (ii) 

companhias fechadas. Na hipótese de uma companhia possuir suas ações sujeitas à 

negociação no mercado de valores mobiliários, esta fará parte do grupo “companhias abertas”. 

Todavia, caso suas ações não estejam sujeitas à negociação no mercado de valores 

mobiliários, fará parte do grupo “companhias fechadas”. Uma vez que o presente estudo 

possui como foco as holdings imobiliárias familiares, abordaremos apenas os temas referentes 

às companhias fechadas. 

As sociedades anônimas possuem regras mais complexas do que as sociedades 

limitadas, todavia, possuem maior segurança jurídica do que as sociedades limitadas. Nas 

palavras de Martha Gallardo Sala Bagnoli:40 

 
Por outro lado, as sociedades anônimas contam com vantagens, tal como a 
segurança jurídica. A LSA é uma normativa consolidada no ordenamento 
brasileiro, enquanto as normas referentes às limitadas trazidas no Código 

                                                
40 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 121. 
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Civil ainda geram debates e a jurisprudência ainda está se formando. 
Algumas questões, conforme indicado no item anterior, podem ser 
minimizadas com a aplicação subsidiária da LSA. 

 

Não é bem verdade que em regra as sociedades anônimas são sociedades de capitais, 

ou seja, como vimos anteriormente, os acionistas não possuem entre si uma relação de 

confiança, importando apenas o dinheiro que será investido, apesar de em princípio ser um 

tipo societário intuitu pecuniae. Todavia, devem ser observados os casos concretos, onde uma 

sociedade anônima pode possuir cláusulas em seu estatuto social ou acordo de acionistas que 

configurem uma sociedade intuitu personae. O foco do presente capítulo, por exemplo, não 

são as sociedades anônimas em geral, e sim as holdings imobiliárias familiares revestidas pelo 

tipo societário de sociedade anônima de capital fechado, e, portanto, por mais que a família 

possua um grande número de integrantes, a relação existente entre os acionistas é de suma 

importância, havendo portanto, affectio societatis. Martha Gallardo Sala Bagnoli, em seu 

livro, destaca trechos de Uinie Caminha e Fabio Konder Comparato acerca do tema, 

respectivamente identificados abaixo:41 

 
É um erro generalizar as sociedades anônimas em um só grupo, com 
características rígidas e bem definidas. Dentro do tipo sociedade anônima, se 
podem encaixar uma diversidade de realidades, que, muitas vezes, não 
correspondem à ideia clássica de companhia. 
Tome-se, p. ex., as companhias fechadas - esmagadora maioria no Brasil. 
Nesse tipo de sociedade, o intuitu personae ainda é muito importante. A 
maioria dessas sociedades são constituídas com uma base familiar muito 
forte, e, embora se trate supostamente de uma sociedade de capitais, a quebra 
do vínculo de affectio societatis constitui forte empecilho à prosperidade da 
empresa, e um grande desconforto para os sócios. 
[...]  
Uma vez que se constate que uma sociedade mesmo sob a forma de anônima 
pode ter sido constituída com base no intuitu personae deve-se levar em 
conta que o conteúdo desse elemento passa a integrar as bases do negócio 
jurídico. O consentimento que está na base da relação societária está fundado 
na confiança mútua e na vontade dos sócios de cooperarem em conjunto para 
a obtenção de determinados benefícios. 
Em toda sociedade, estabelece-se um quadro geral de relações entre os 
sócios, fundadas na fidelidade e na confiança recíprocas. É a affectio ou 
bona fides societatis. Esse relacionamento de especial boa fé e de verdadeiro 
intuitus personae pode existir na sociedade anônima fechada, notadamente a 
que conta, complementarmente ao estatuto, com acordo particular entre 
todos os acionistas, regulando o exercício do voto em assembleias gerais, o 
poder de fiscalização da minoria, a obrigação de prestações acessórias e o 
direito de preferência recíproco à aquisição de ações. 

                                                
41 CAMINHA; COMPARATO, 2008 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como 
Planejamento Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro 
de 2016, p. 122 e 123. 



35 

 

Nos termos do artigo 1º da Lei das Sociedades por Ações, o capital social das 

companhias será dividido em ações, obrigando os acionistas apenas pela integralização pelo 

preço de emissão das ações que subscreve ou adquire, não havendo, diferentemente das 

sociedades limitadas, solidariedade entre aqueles que compõe o quadro acionário da 

companhia pela integralização das ações.  

As ações serão obrigatoriamente nominativas, e podem dividir-se principalmente entre 

ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que conferem o direito 

de voto nas deliberações sociais da companhia. As ações preferenciais (as quais não poderão 

ultrapassar 50% do total de ações da companhia, conforme artigo 15, parágrafo segundo da 

Lei das Sociedades por Ações), por sua vez, são ações em que o acionista detentor abre mão 

de algum direito (como o direito de votar, por exemplo) e recebem em compensação alguma 

vantagem econômica, como por exemplo a distribuição de dividendos antes mesmo dos 

detentores de ações ordinárias (todavia, não é obrigatório que o acionista detentor de ações 

preferenciais abra mão de seu direito de voto). Faz-se importante destacar a relevância da 

diferenciação existente entre os tipos de ações e a não divulgação do quadro acionário das 

companhias, que nas palavras de Martha Gallardo Sala Bagnoli:42 

 
Essa diferenciação entre os tipos de ações pode ser uma vantagem, 
permitindo assim diferenciar o tipo de ação que cada herdeiro receberá de 
acordo com sua aptidão. 
Uma vantagem deste tipo societário é justamente que o estatuto fixa o 
número, espécies e classes das ações sem identificar a pessoa do acionista 
(desvinculação do acionista). Sendo assim, o acionista transfere suas ações 
sem a necessidade de se alterar o estatuto da companhia, somente mediante o 
preenchimento do termo de transferência no respectivo livro societário, bem 
como inscrição de novo acionista no livro de “Registro de Ações 
Nominativas” – característica esta que revelaria o caráter institucionalista da 
companhia. 

 

Como verificado no capítulo anterior, o Código Civil estabeleceu o direito de 

preferência dos outros sócios, na proporção de suas participações societárias, nas hipóteses de 

aumento de capital social, não sendo diferente na Lei das Sociedades por Ações com relação 

aos aumentos de capital social das sociedades anônimas, visando assim, evitar a diluição da 

participação societária dos demais acionistas, preferência essa que deverá ser exercida no 

prazo de 30 dias contados da publicação do aviso aos demais acionistas acerca do respectivo 

                                                
42 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 127. 
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aumento de capital social, podendo o direito de preferência, ainda, ser cedido de forma 

gratuita ou onerosa, ou mesmo renunciado. A diferença entre esses tipos societários nessa 

hipótese existe acerca da quantidade de quotas ou ações integralizadas como pressuposto para 

que ocorra o aumento do capital social, uma vez que enquanto nas sociedades limitadas é 

necessário que todas as quotas estejam integralizadas, nas sociedades anônimas é necessário 

que 75% das ações estejam integralizadas. 

Em se tratando de holdings imobiliárias familiares em sociedades anônimas de capital 

fechado, pode-se dizer que sua estrutura é, em vista de a Lei das Sociedades por Ações 

estipular regramentos mais complexos, composta por: (i) Assembleia Geral; (ii) Conselho 

Fiscal (o qual poderá funcionar apenas quando necessário – e por não ser comumente 

utilizado na situação foco do presente estudo, não será abordado); (iii) Conselho de 

Administração (facultativo por se tratar de sociedade anônima de capital fechado); e (iv) 

Diretoria. 

De acordo com o artigo 121 da Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais 

são as assembleias realizadas pelos acionistas da sociedade anônima, convocada de acordo 

com a lei e com o seu respectivo estatuto social, visando deliberar sobre aquilo que julgar 

pertinente para a defesa e desenvolvimento de seu objeto social. Assembleias essas que 

podem ser divididas em dois grupos, quais sejam: (i) Assembleias Gerais Ordinárias; e (ii) 

Assembleias Gerais Extraordinárias. Com relação às Assembleias Gerais Ordinárias, nos 

termos do artigo 132 da LSA, estas serão realizadas entre os quatro primeiros meses 

subsequentes ao fim de cada exercício social da sociedade anônima, visando ter como 

deliberações: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 

distribuição de dividendos; (c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, 

quando for o caso; e (d) aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 

167). Por sua vez, as Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas a qualquer tempo 

(respeitadas algumas formalidades de convocação), e deliberarão acerca dos temas que 

versem sobre a alteração do estatuto social das companhias, conforme artigo 135 da LSA. 
Acerca das assembleias gerais e alguns atos financeiros das companhias, estas 

possuem como desvantagem com relação às sociedades limitadas o alto custo de manutenção 

relativo às publicações em jornais de grande circulação e no Diário Oficial, publicações estas 

que acarretam não apenas no alto custo, como também na ampla divulgação daquilo que está 

sendo publicado. 
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De acordo com o artigo 138 da Lei das Sociedades por Ações, a administração das 

sociedades anônimas de capital fechado caberá ao Conselho de Administração e 

cumulativamente à Diretoria, ou apenas à Diretoria, uma vez que conforme exposto no 

parágrafo segundo do mesmo artigo, o Conselho Fiscal será obrigatório apenas para as 

sociedades anônimas de capital aberto ou de capital autorizado. 

O Conselho de Administração, exposto no artigo 140 da LSA, será composto por no 

mínimo três membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. Esse órgão possui como 

função, basicamente, eleger, destituir e fiscalizar os atos praticados pelos membros da 

Diretoria, conforme atribuições constantes no artigo 142 da mesma lei já citada. Para Martha 

Gallardo Sala Bagnoli: “O Conselho de Administração é o órgão que faz a interface entre 

acionistas e gestão diária dos negócios, supervisionando os Diretores e auxiliando na tomada 

das decisões mais importantes”. Ainda, conforme a própria autora cita em sua obra, conforme 

Angela Donaggio e Alexandre da Silveira:43 

 
O Conselho de Administração exerce dois papéis: um relacionado à 
propriedade e outro à gestão. Quanto à propriedade, o Conselho atua 
representando o interesse da empresa [...]. O Conselho é responsável por 
tomar decisões estratégicas, de investimento e financiamento, entre outras 
matérias complexas, que terão consequências importantes para a empresa. 
[...] 
Quanto à gestão, o papel do Conselho é o de ratificar o planejamento 
estratégico elaborado pela Administração e monitorar a atividade dos 
executivos. 

 

A instituição do Conselho de Administração tem grande relevância em vista da 

praticidade que proporciona aos acionistas, uma vez que, por meio de seus representantes 

(conselheiros indicados), é possível que participem de maneira mais corriqueira na gestão da 

companhia e nas demais atribuições do Conselho de Administração. A não instituição desse 

órgão, por sua vez, torna menos prática a atuação dos acionistas na gestão da companhia, 

resultando em uma burocracia maior e mais custosa em vista das publicações que devem ser 

feitas das assembleias gerais. 

Por sua vez, a Diretoria, exposto no artigo 143 da LSA, possui como atribuição a 

direção interna da sociedade desde o desenvolvimento dos negócios relativos ao objeto social 

da sociedade até o comando e fiscalização dos empregados. A estrutura da diretoria é 

composta por no mínimo 2 diretores, necessariamente pessoas físicas e residentes no Brasil, 

                                                
43 DONAGGIO; SILVEIRA, apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como 
Planejamento Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro 
de 2016, p. 132. 



38 

os quais serão eleitos e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, se 

existente, e em sua ausência pela assembleia geral, contendo como prazo máximo de gestão 3 

anos, com possibilidade de reeleição, cabendo ao estatuto social estabelecer a composição da 

diretoria, suas atribuições, prazo de gestão e hipóteses de substituição de seus membros. 

Segundo Martha Gallardo Sala Bagnoli: “Em princípio, os membros da diretoria têm amplos 

poderes para praticar todos os atos que sejam compatíveis com o objeto social e com o 

interesse da empresa, salvo restrições expressas no Estatuto Social, suas atribuições sendo 

indelegáveis”.44 

 

3.5 ACORDOS DE ACIONISTAS OU QUOTISTAS 

 

Um importante instrumento para o planejamento patrimonial sucessório utilizando-se 

holdings imobiliárias familiares é o acordo de sócios ou acionistas, os denominados “pactos 

parassociais”, que nas palavras de Luiz Gastão Paes de Barros Leães:45 
 

São denominados “parassociais”, pois são contratos avençados à ilharga da 
sociedade, que existem paralelamente ao contrato social, quer dizer, têm 
existência paralela, nunca tangenciam. Embora operando fora do âmbito da 
sociedade, na esfera privada dos sócios, os acordos de acionistas, porém, 
produzem efeitos reflexos, no seio da própria sociedade, visto que adentram 
o campo privado dos direitos dos sócios enquanto sócios. 

 

A possibilidade de celebração de acordo de sócios ou acionistas encontra-se, de 

maneira ampla, no artigo 5ª, inciso II da Constituição Federal, que diz que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

A legalidade da celebração do acordo de sócios encontra-se prevista no parágrafo 

único do artigo 997 do Código Civil, que diz “É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto 

separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato”. 

Por sua vez, a possibilidade de celebração do acordo de acionista está prevista 

expressamente no artigo 118, caput, da Lei nº 6.404/1976, que diz: “Os acordos de acionistas, 

sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a 

voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na 

sua sede”. Todavia, por mais que no referente artigo tenham poucas matérias a serem 

                                                
44 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 131. 
45 LEÃES, 2004 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 144. 
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deliberadas, não significa que apenas essas possam ser discutidas. Outro ponto importante a se 

destacar, é de que o acordo de acionistas vincula os herdeiros e sucessores dos signatários nas 

obrigações de caráter convencional (de controle ou de voto) e patrimonial (de preferência e 

opção). Ainda, o acordo não pode ampliar o direito de preferência previsto no artigo 171 da 

Lei das Sociedades por Ações, mas pode modificar o percentual a que faz jus cada um dos 

acionistas vinculados ao acordo, alterando a proporção de suas ações, conforme Martha 

Gallardo Sala Bagnoli.46 

Ainda, outros juristas que afirmam a importância deste instrumento são Gladston 

Mamede e Eduarda Cotta Mamede, que dizem:47 

 
Substancialmente, é juridicamente possível que os sócios (quotistas ou 
acionistas), dois, alguns ou todos, contratem entre si regras extraordinárias 
ao ato constitutivo, mas que devem pautar sua atuação societária. São os 
pactos parassociais ou, mais especificamente, o acordo de quotistas, nas 
sociedades contratuais, e o acordo de acionistas, nas sociedades 
institucionais. Como se viu, os sócios têm faculdades jurídicas diversas, a 
exemplo do direito de voto ou de cessão de sua participação social; esses 
acordos parassociais servem para que ajustem uma atuação comum, 
estipulando obrigações como preferência na transferência de títulos sociais, 
voto em conjunto nas reuniões ou assembleias, seja para a eleição de 
administrador societário, seja para garantir uma política de destinação dos 
lucros etc. 

 

Sua importância configura-se na possibilidade de, através de sua elaboração, regrar a 

relação entre os herdeiros quando compuserem o quadro social da sociedade, sejam na 

qualidade de sócios, acionistas ou administradores, estabelecendo ainda as regras de sucessão. 

D’entre os temas que corriqueiramente são regulados nestes acordos envolvendo holdings 

imobiliárias familiares, temos alguns: (i) governança, tratando-se da composição da diretoria e 

conselho de administração (quando for o caso), bem como as matérias a serem deliberadas por 

cada órgão; (ii) transferência de quotas ou ações, uma vez que um dos objetivos é que não 

seja possível o ingresso de terceiros; (iii) direitos de preferência, e entre eles, a inclusão das 

cláusulas: (a) Drag Along, que visam proteger o acionista majoritário em negócios que 

envolvam acionistas minoritários, determinando que estes vendam sua participação societária 

no caso de aquele receber uma proposta por suas ações, o que geralmente ocorre nas mesmas 

condições e preço. É de grande importância, por exemplo, para negócios em que o comprador 

                                                
46 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 145 e 146. 
47 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Cotta Eduarda. Holding familiar e suas vantagens: planejamento 
jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 129. 
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compete com o acionista minoritário em outros mercados, fazendo-o pensar em não realizar o 

negócio, logo, o acionista minoritário teria um grande poder de barganha sem ter participação 

societária o suficiente para tal; e (b) Tag Along, que visam proteger os acionistas minoritários, 

possibilitando que esses vendam suas participações societárias em conjunto com os acionistas 

majoritários em igualdades de condições e preço, não os forçando a permanecerem na 

sociedade em caso de alteração de controle. 

Apesar de os acordos de sócios ou acionistas serem um instrumento à parte dos 

contratos sociais e estatutos sociais, estes são seus limites em conjunto com a lei, isto é, 

apesar de os acordos serem contratos entre os particulares (sócios ou acionistas das 

sociedades), não podem contrariar as disposições acordadas nos contratos ou estatutos sociais, 

devendo sempre observar, ainda, os dispositivos legais. É de suma importância salientar que 

as disposições avençadas nos acordos de sócios ou acionistas não poderão alterar regras 

avençadas nos contratos sociais ou estatutos sociais, devendo, para tanto, serem realizadas 

alterações contratuais ou assembleias gerais, respectivamente, uma vez que essas alterações 

ocorrerão apenas por meio destas. Em outras palavras, para fins de clareza, conforme Martha 

Gallardo Sala Bagnoli: “Assim sendo, o Acordo de Acionistas não tem condão para alterar as 

regras estatutárias, assim como o Acordo de Quotistas não tem condão para alterar as regras 

do Contrato Social”.48 

Analisando a Lei das Sociedades por Ações, vemos que as companhias precisam, 

obrigatoriamente, possuir livros societários, o que, d’entre outras utilidades, podem vincular 

as ações da companhia com acordos de acionistas existentes, bastando sua expressa lavratura 

no devido livro societário. Por outro lado, as sociedades limitadas não possuem tais livros 

societários, não permitindo que seja feito o mesmo procedimento para vínculo de suas quotas. 

Como alternativa, é recomendado que seja expressamente declarado no contrato social que o 

acordo de quotista existe. 

 

3.6 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

Anteriormente a análise do fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica, 

cabe entendermos o momento em que as mesmas passam a existir. 

A existência legal das pessoas jurídicas e da personalidade jurídica que possuem estão 

expostas nos artigo 45, caput, e 985 do Código Civil, que expressam, respectivamente: 

                                                
48 LEÃES, 2004 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 144 e 145. 
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“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 por que passar o ato 

constitutivo” e “A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro 

próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150)”. 

Portanto, de acordo com a lei, em síntese, pode-se dizer que a personalidade jurídica 

das sociedades passa a existir no momento em que estas são constituídas no órgão 

competente, e uma vez constituídas, tornam-se pessoas jurídicas autônomas, não havendo, em 

princípio, confusão com seus sócios ou acionistas, possuindo cada qual seus direitos e 

obrigações. Acerca do foco dos nossos estudos, ou seja, as holdings imobiliárias familiares, 

estas passarão a possuir personalidade jurídica após o registro de seus instrumentos 

constitutivos perante a Junta Comercial do local de sua sede, se sociedade empresária, e 

perante o Cartório de Pessoas Jurídicas, se sociedade simples. 

De acordo com Martha Gallardo Sala Bagnoli, há uma crise acerca da natureza 

jurídica da pessoa jurídica, justificada pela grande variedade de teorias criadas que buscaram 

justificar e esclarecer sua existência e razão de sua capacidade de direito:49 

 
No que se refere à natureza jurídica da pessoa jurídica, foram criadas 
diversas teorias que buscaram justificar e esclarecer sua existência e a razão 
de sua capacidade de direito. Entre a grande variedade de doutrina, em 
termos metodológicos podemos agrupar referidas teorias em cinco grupos, a 
saber: (i) teorias ficcionistas ou normativa (Friedrich Karl von Savigny, 
Rudolf von Jhering, Hans Kelsen), (ii) teorias do patrimônio de afetação ou 
negatórias da personalidade jurídica (Alous Ritter von Brinz e Ernst 
Immanuel Bekker), (iii) teorias realistas, organicistas ou institucionalistas 
(Otto Friedrich von Gierke), (iv) teorias institucionalistas (Maurice Hauriou) 
e (V) teorias ecléticas ou realidade técnico-jurídica. 

 

Ainda, outros juristas concordam que há uma crise acerca do tema acima, tal como 

Fábio Ulhôa Coelho:50 

 
Observo, porém, que parte da crise em que se encontra o princípio da 
autonomia patrimonial, nos tempos que correm (item 2.5.), talvez possa ser 
creditada à desqualificação doutrinária da discussão, diluição da 
compreensão global do instituto, entre os tecnólogos do direito societário. 

 

                                                
49 BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. Coleção 
Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 169 e 170. 
50 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. vol. 2: Direito da Empresa, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 25 e 26. 
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A constituição dessas sociedades e a consequente existência das personalidades 

jurídicas (na maioria dos casos), não deixam de ser uma forma de “incentivo” aos 

empresários, uma vez que, como já vimos, existe uma separação patrimonial entre as 

sociedades e seus sócios ou acionistas, bem como existe uma limitação de responsabilidade 

destes com aquelas. Todavia, nas palavras de Luiz Gastão Paes de Barros Leães: “a 

autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade, obtidas mediante o processo de 

personalização, podem, em certas circunstâncias, ser desconsideras, pois não há nada, em sua 

natureza intrínseca, que impeça o direito de ignorá-las”.51 

O artigo 20 do Código Civil de 1.916 dizia que “as pessoas jurídicas têm existências 

distinta da dos seus membros”, e a doutrina da época, mediante tal dispositivo, impedia 

qualquer forma de invasão no patrimônio dos sócios por dívidas decorrentes da sociedade, ou 

até mesmo de maneira inversa, adentrando no patrimônio da sociedade por dívidas 

decorrentes dos sócios. Com o passar dos anos os novos valores jurídicos continuaram com a 

separação entre as sociedades e seus membros, todavia, de maneira não absoluta. 

Todavia, a utilização das sociedades, com o tempo, devido aos seus “benefícios” de 

separação patrimonial entre estas e seus sócios ou acionistas, possibilitou a existirem 

determinados abusos, e para impedir esses abusos, surgiu a desconsideração da personalidade 

jurídica, que nas palavras de Ricardo Negrão:52 

 
A concessão de personalidade jurídica, tendo em vista seus efeitos, leva, 
muitas vezes, a determinados abusos por parte do titular da empresa 
individual de responsabilidade limitada e dos sócios das sociedades, 
atingindo direitos de credores e de terceiros. Nesse caso, vem-se admitindo o 
superatento da personalidade jurídica com o fim exclusivo de atingir o 
patrimônio do titular da empresa individual de responsabilidade limitada ou 
dos sócios da sociedade empresária envolvidos na administração dos 
negócios. 

 

A desconsideração da personalidade jurídica possui dispositivo legal em diversos 

diplomas, como por exemplo no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 

12.529/11 e Lei nº 9.605/98, os quais seguem transcritos abaixo, respectivamente: 

 
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 

                                                
51 LEÃES, 2004 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 171. 
52 NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa. vol. 1: teoria geral da empresa e direito 
societário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 280. 
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no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 
pessoa jurídica. 
 
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade 
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de 
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 
[...]   
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores. 
 
Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem 
econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. 
Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 
jurídica provocados por má administração. 
 
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à 
qualidade do meio ambiente. 

 

É possível verificar que em cada um dos dispositivos acima transcritos é traz 

requisitos específicos para que se proceda com a desconsideração da personalidade jurídica, 

devendo cada situação ser analisada individualmente de acordo com o dispositivo legal 

correspondente. 

Acerca do tema em questão, nas palavras de Rolf Madaleno:53 

 
O recurso da desconsideração da personalidade jurídica presta-se, de 
ordinário, para buscar bens da pessoa física que se esconde por trás da 
pessoa jurídica, pretendendo valer-se do princípio da separação dos 
patrimônios, esquecendo-se, no entanto, de outro princípio geral de direito e 
pelo qual ninguém tem o direito de prejudicar outrem e, se fosse possível 
imunizar a fraude pelo uso indevido da personalidade jurídica, restaria 
institucionalizada a falcatrua patrimonial. 

 

As holdings imobiliárias familiares, independentemente do tipo societário que se 

revestem, estão sujeitas à má utilização de seu instituto, visando a realização de fraudes ou 

abusos de direito, sendo esse o motivo pelo qual um juiz de direito, em algumas situações, 

não mais considere os efeitos da separação patrimonial das sociedades e seus sócios ou 
                                                
53 MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no direito 
de família e no direito das sucessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
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acionistas, promovendo a desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de 

impedir a realização de fraudes e abusos de direito. 

Conforme bem citado por Martha Gallardo Sala Bagnoli, Gerci Giareta expõe que:54 

 
A doutrina do Disregard não visa anular simplesmente a personalidade 
própria e distinta da pessoa jurídica da sociedade. Visa apenas desconsiderar, 
desestimar, levantar o véu protetor, em determinadas circunstâncias, aos 
efeitos de garantir a satisfação de obrigações assumidas por seus sócios. As 
pessoas jurídicas constituídas como entidades criadas pela lei, como ficção 
da lei, as associações, instituições, fundações etc., formadas para realização 
de um determinado fim social, com personalidade própria, reconhecidas 
como sujeitos de direito, no mundo jurídico. 
Como consequência natural da personalidade jurídica distinta, da autonomia 
patrimonial, a responsabilidade dos sócios é desvinculada da 
responsabilidade social. Mesmo nas sociedades onde o sócio é responsável 
solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, só responde com seu 
patrimônio particular subsidiariamente. 

 

Resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é contra a 

personalização das sociedades, e sim o contrário, ela visa garantir que as sociedades sejam 

utilizadas para os seus devidos fins. 

Como bem pontuaram Martha Gallardo Sala Bagnoli e Paulo Luiz Netto Lôbo, citado 

no livro da autora, respectivamente, “A aplicação da teoria da desconsideração não implica a 

anulação ou o desfazimento do ato constitutivo da sociedade empresária, mas apenas a sua 

ineficácia pontual” e “A desconsideração não é a destruição da pessoa jurídica, mas a 

suspensão dos efeitos da separação patrimonial de responsabilidade. O ato abusivo ou 

fraudulento é válido, porém ineficaz”.55 

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, Luiz Gastão Paes de Barros Leães expõe que 

para que seja configurada a desconsideração da personalidade jurídica, alguns requisitos 

tornam-se necessário:56 

 
[...] a lei impõe três pressupostos para que a instância judicial possa lançar 
mão da técnica da desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, deve 
ocorrer abuso na utilização do arcabouço formal da pessoa jurídica, 
entendendo-se por abuso o exercício irregular dessa prerrogativa 
“manifestamente” além dos limites que lhe são impostos pelo seu fim 

                                                
54 GIARETA, 2011 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento 
Sucessório. Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 
175. 
55 LÔBO, 1988 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 175 e 176. 
56 LEÃES, 2004 apud BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 2016, p. 177 e 178. 
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econômico e social (arts. 187 e 188, I, a contrario sensu, do Código Civil de 
2002). 
[...] 
Segundo, esse abuso deve estar caracterizado por desvio de finalidade ou por 
confusão patrimonial. A personificação de uma coletividade tem por escopo 
a realização de fins comuns que se destacam dos objetivos individuais dos 
seus membros, de sorte que a vontade coletiva que dela decorre é uma 
resultante orgânica mas não uma justaposição mecânica das manifestações 
volitivas isoladas. Ocorre desvio de finalidade quando a pessoa jurídica se 
afasta dessa finalidade comum, sendo utilizada pelos seus membros para 
satisfazer suas finalidades individuais. 
[...] 
Terceiro, a utilização da técnica da desconsideração, que permite a 
inobservância do princípio da separação entre a pessoa jurídica e os seus 
membros, admite estender  
os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” apenas e tão-
somente “aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa 
jurídica”. Ou seja, o órgão judicante está autorizado a desconsiderar, 
episodicamente, a autonomia subjetiva da pessoa coletiva sem a 
desconstituir para estender a responsabilidade patrimonial limitadamente aos 
sócios e administradores, por obrigações específicas contraídas pela pessoa 
jurídica. 

 

Ora, conforme o exposto acerca do tema de desconsideração da personalidade jurídica, 

existem diversos elementos que são necessários para a aplicação desse fenômeno. Todavia, 

com relação às holdings imobiliárias familiares, se constituídas única e exclusivamente para 

os seus fins de maneira honesta, como por exemplo a gestão, perpetuação e o crescimento do 

patrimônio familiar, adotando as melhores práticas para tanto de acordo com cada caso 

prático, o risco de uma eventual desconsideração da personalidade jurídica torna-se remoto. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou compreender o tema que envolve o direito das sucessões, 

isto é, o direito que regula as formas de sucessão do patrimônio do de cujus, de modo que 

além das alternativas expostas pelo Código Civil, o indivíduo possa optar por uma forma que 

vem ganhando destaque no cenário nacional, qual seja, a constituição de holdings familiares 

como meio de planejamento sucessório e organização patrimonial. 

Os procedimentos comuns de sucessão abordados no presente trabalho, quais sejam, 

mediante manifesta disposição de vontade do de cujus e, na falta desta, mediante disposição 

de lei, não permitem, pelo menos em princípio, que o patrimônio deixado pelo de cujus se 

perpetue ou até mesmo cresça, uma vez que após a transferência de sua titularidade aos 

herdeiros, estes passarão a agir de acordo com o que entenderem conveniente. 

O procedimento que não é adotado pelo Código Civil, todavia, encontra-se disposto 

em outro diploma legal e é o tema do presente estudo, qual seja, as holdings familiares, 

permite, se bem planejado, aquilo que dificilmente seria alcançado pelos meios 

convencionais, conforme exposto no parágrafo anterior. Através da constituição das holdings 

familiares, o titular do patrimônio pode traçar um planejamento através de uma incorporação 

deste patrimônio por uma sociedade, a qual será escolhida de acordo com o que melhor se 

adequar à situação, levando-se em conta o regime de bens adotados por todos os envolvidos, 

se casados. Ainda, tal procedimento potencializa a prevenção de conflito entre os herdeiros 

acerca do patrimônio, os quais comprometem-se com as disposições acordadas em contrato ou 

estatuto social e acordo de sócios ou acionistas, obrigando, ainda, seus próprios herdeiros. 

Mediante as disposições acordadas pelas partes envolvidas de acordo com o que for mais 

conveniente para o titular do patrimônio, como por exemplo, as aptidões pessoais de cada 

herdeiro, bem como os atos de fiscalização de outro herdeiro, não haverá apenas a proteção do 

patrimônio, como também a possibilidade de sua perpetuação e crescimento. Todavia, deve 

sempre ser levado em consideração as possiblidades de desconsideração da personalidade 

jurídica, as quais são facilmente evitadas se a operação for realizada de boa-fé. 

 

  



47 

REFERÊNCIAS 

 

BAGNOLI, Martha Gallardo Sala. Holding Imobiliária como Planejamento Sucessório. 
Coleção Acadêmica-Empresa 17. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, janeiro de 
2016. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 
outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 8, out. 
2018. 
 
______. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm>. Acesso em: 
8, out. 2018. 
 
______. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 8, out. 2018. 
 
______. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. 
Acesso em: 8, out. 2018. 
 
______. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 8, out. 2018. 
 
______. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 
econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; 
revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de 
janeiro de 1999; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 8, 
out. 2018. 
 
______. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 8, 
out. 2018. 
 
COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. vol. 2: Direito da Empresa, 18. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
GOMES, Orlando. Sucessões. 16. ed., rev. e atual. por Mario Roberto Carvalho de Faria – 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. 7: direito das sucessões. 11. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 
 



48 

MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa 
física no direito de família e no direito das sucessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
 
MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Cotta Eduarda. Holding familiar e suas vantagens: 
planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
 
NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa. vol. 1: teoria geral da 
empresa e direito societário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
 
PELUSO, Cezar (Coord.). Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 12. ed., 
rev. e atual. São Paulo: Manole, 2018. 
 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das sucessões. vol 7. 26. ed., rev. e atual. por 
Zeno Veloso. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito das sucessões. vol. VII. 13. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. 
 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
FACULDADE DE DIREITO 

COORDENADORIA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 

Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 896  Prédio 24 – 1º andar  Consolação  São Paulo - SP  CEP: 01302-907 

Tel. (11) 2766-7172  www.mackenzie.br  e-mail: tcc.fdir@mackenzie.br 

 

TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Eu, Kaíque de Carvalho Bettini, 

 

Aluno regularmente matriculado no Curso de Direito, na disciplina do TCC da 10ª 

etapa, matrícula nº 3141244-0, Período noturno, Turma T, 

 

tendo realizado o TCC com o título: “Holdings familiares como planejamento sucessório 

e organização patrimonial”, 

 

sob a orientação do Prof. Dr. Fabiano Dolenc Del Masso,  

 

declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas 

para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei 

sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular. 

 

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes às 

citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos 

autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais 

de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a 

conclusão do curso. 

 

 

São Paulo, 6 de novembro de 2018. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do discente 


