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RESUMO 

 
Segundo os dados estatísticos o Brasil possui um número elevado de empresas familiares, as 
quais, por vezes padecem a partir da morte do seu titular, seja pelo despreparo dos seus 
sucessores, seja pela dilapidação do patrimônio e dos altos custos decorrentes do processo de 
inventário e partilha. Da mesma forma, o processo de sucessão torna-se um desafio àqueles que, 
ainda que não tenham negócios familiares, objetivam proteger o patrimônio construído ao longo 
dos anos, podendo escolher o meio mais eficaz de transferir seus bens a seus herdeiros, 
beneficiando, se for o caso, um ou mais herdeiros, dentro dos limites legais. Sendo a morte 
inevitável, passa-se a sentir a necessidade de um instrumento voltado a possibilitar uma 
pré-organização do seu patrimônio, assumindo a holding familiar este papel. Ainda que a holding 
não seja um instrumento recente na legislação brasileira, haja vista que sua previsão legal consta 
desde a Lei nº 6.404/76, a sua utilização como meio de planejamento sucessório, combinando 
preceitos e possibilidades do Direito Empresaria/Societário e Sucessório, é recente, quando 
comparado aos demais instrumentos convencionais, conforme classificação dada pela doutrina 
explorada. E, por ser um instrumento recente que vem sendo bastante explorado atualmente, 
tornou-se alvo de alguns questionamentos quanto a sua validade frente a possibilidade de 
configurar uma fraude à sucessão e a parte legítima dos herdeiros necessários. Desse modo, 
busca-se neste trabalho analisar as principais estratégias e mecanismos utilizados na holding com 
base nas regras e princípios geral do Direito Sucessório, para entender se, de fato, a holding 
familiar é uma estratégia jurídica válida para se planejar a sucessão de um patrimônio, ou se sua 
adoção é ilegal frente o ordenamento jurídico brasileiro.  
 
Palavras-chave: Holding familiar. Direito Sucessório. Planejamento Sucessório. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
According to statistical data, Brazil has a high number of family-owned businesses, which 
sometimes suffer from the death of their owner, either due to the lack of preparation of their 
successors, or the dilapidation of assets and the high costs resulting from the inventory process 
and property sharing. Likewise, the succession process becomes a challenge for those who, even 
though they do not have family businesses, aim to protect the assets built over the years, being 
able to choose the most effective means of transferring their assets, benefiting, one or more heirs, 
within legal limits. As death is inevitable, there is a need for an instrument aimed at enabling a 
pre-organization of its assets, with the family holding assuming this role. Although the holding 
company is not a recent instrument in Brazilian legislation, given that its legal provision has been 
in Law No. 6.404/76, its use as a means of succession planning, combining precepts and 
possibilities of Business/Corporate and Succession Law, is recent, when compared to other 
conventional instruments, according to the classification given by the explored doctrine. And, as 
it is a recent instrument that is currently being widely explored, it has become the target of some 
questions regarding its validity in view of the possibility of configuring a succession fraud and 
the legitimate part of the necessary heirs. Thus, this work seeks to analyze the main strategies and 
mechanisms used in the holding company based on the general rules and principles of Succession 
Law, in order to understand, in fact, the family holding is a valid legal strategy to plan the 
succession of heritage, or if its adoption is illegal under the Brazilian legal system. 

 
Keywords: Family holding company. Sucession Law. Succession planning. 
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo dados do Sebrae e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, 

90% das empresas no Brasil são familiares, e, conforme Pesquisa Global da PWC2, dessas, 44% 

não têm um plano de sucessão e 72,4% não apresentam uma sucessão definida dos seus cargos de 

direção e administração. Isso evidencia um dos maiores desafios enfrentados pelo empresariado 

brasileiro, qual seja, a manutenção do negócio frente à sucessão do sócio administrador e do 

patrimônio da empresa, o que configura um fator de risco para a sobrevivência de uma empresa, 

ante a ausência de um planejamento prévio, o que a conduz a um processo sucessório, muitas 

vezes moroso e custoso. Por essa razão as Holdings Familiares se tornaram um instrumento de 

preservação atrativo. 

Como defendem Gladstone Mamede e Eduarda Cotta Mamede3, refletindo a opinião da 

doutrina majoritária, as holdings tratam-se de uma estratégia jurídica, e sua utilização no 

planejamento sucessório é um meio legítimo, desde que voltado à preservação da atividade 

empresarial. Ou seja, assim como pode oferecer vantagens e desvantagens, também pode servir 

como meio tanto para objetivos lícitos quanto ilícitos, pois as holdings são facilmente adaptáveis 

aos interesses dos seus constituintes. 

É nesse contexto que a atuação do profissional do direito se destaca, de modo que este 

precisará analisar todas as consequências possíveis da constituição de uma Holding Familiar para 

definir qual delas atenderá as necessidades da empresa, sem que configure ilegalidades, como a 

blindagem patrimonial, considerada pelo ordenamento jurídico como fraude contra credores e, 

principalmente, a fraude à legítima. 

No que tange ao planejamento sucessório, as principais estratégias a serem adotadas 

ocorrem no momento da constituição da empresa, em seu contrato social ou estatuto, onde são 

utilizadas cláusulas que versam sobre a disponibilidade dos bens, a fim de garantir a proteção do 

 
1 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Empresas Familiares. Brasil. IBGE, 
2017. Disponível em: 
<https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1a5d95208c89363622e79ce58427f
2dc/$File/7599.pdf> Acesso em:21/08/2021. 
2 PWC BRASIL. Pesquisa Global sobre Empresas Familiares PWC 2018: O impacto dos valores. PWC BRASIL, 
2018. Disponível em: 
<https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividades/pcs/2018/pesquisa-empresas-familiares-18.pdf>. Acesso 
em:21/08/2021. 
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patrimônio de eventuais processos sucessórios decorrentes de morte ou partilha de bens em caso 

de separação. 

Conforme destaca Aline Juliane Barbosa Amorim em seu estudo sobre o Planejamento 

Sucessório por Holdings Familiares:  

 
[...] os meios de fraudar a sucessão via constituição das holdings familiares são dos mais 
diversos, no entanto, o mais comum utilizado para a fraude na sucessão, desrespeitando 
a legítima, bem como o patrimônio devido ao cônjuge advindo da meação, é a chamada 
fraude na sucessão empresarial, que ocorre quando são feitas transferências ocultas, ou 
uma venda sem o efetivo pagamento de capital, de cotas à terceiros, ou a um herdeiro em 
detrimentos dos outros, com intuito de diminuir o espólio4. 

  

É nesse diapasão que se busca desenvolver o presente trabalho, analisando as principais 

estratégias destacadas pela doutrina para realização do planejamento sucessório por meio das 

holdings familiares e como elas refletem nas regras da sucessão hereditária, objetivando 

compreender se tais estratégias podem configurar fraude ao direito sucessório, e, principalmente, 

à divisão da legítima entre os sucessores necessários. Para tanto, será necessário entender o 

conceito de holding familiar, partindo-se do seu contexto de surgimento no Brasil, para 

compreender o que é uma holding e quais as suas espécies, chegando-se, finalmente a 

compreensão do que é uma holding familiar, o que se busca explorar no primeiro capítulo.  

Em seguida, no segundo capítulo, serão exploradas as regras gerais do Direito 

Sucessório no Brasil, a fim estabelecer os parâmetros que serão necessários à compreensão das 

estratégias de planejamento sucessório e os limites que balizam seus mecanismos. Desse modo, 

além das regras gerais de direito material e processual estabelecidas no Código Civil e no Código 

de Processo Civil, serão igualmente explorados os princípios gerais e específicos, correlatos ao 

Direito Sucessório.  

Após a construção deste arcabouço referente à sucessão, no capítulo três busca-se 

estudar o planejamento sucessório a partir da análise da doutrina majoritária, representada pelos 

 
3 MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento Jurídico 
e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 27 – 32. 
4 AMORIM, Aline. Planejamento Sucessório por Holdings Familiares sob uma nova perspectiva: da Fraude ao 
Estado de Família. VIII Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica, I Mostra Interna de Trabalhos de 
Iniciação Tecnológica e Inovação. Anais Eletrônico. Maringá. Paraná. Brasil. 2016. Disponível em: 
<https://www.unicesumar.edu.br/mostra-2016/wp-content/uploads/sites/154/2017/01/aline_juliana_barbosa_amorim.
pdf>. Acesso em: 21/08/2021.  
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autores pesquisados. No mencionado capítulo também serão examinadas as estratégias adotadas 

para efetivação do planejamento sucessório a partir dos mecanismos convencionais e aqueles 

adotados no âmbito da holding familiar, analisando, ainda, os reflexos tributários em relação as 

estratégias adotadas na holding, comparado aos procedimentos ordinários de sucessão. 

Como se demonstrará, em que pese seja um consenso da doutrina majoritária de que a 

holding familiar, como forma de planejamento sucessório, tributário, patrimonial, entre outros 

objetivos, por si, não configura ilegalidade, haja vista estar amparado nos limites e permissivos 

dados pela legislação em vigor, há autores que criticam essa estratégia jurídica, analisando a 

holding familiar como uma estratégia nula de pleno direito, ideias estas que serão oportunamente 

expostas e enfrentadas.  

Por fim, uma vez dado um panorama geral sobre as regras e princípios de direito 

sucessório brasileiro e os principais mecanismos do planejamento sucessório empregados na 

holding familiar, o último capítulo também se dedica a uma reflexão sobre essas estratégias para 

responder a pergunta que motivou o presente estudo, qual seja, afinal, a holding familiar, como 

meio de planejamento sucessório, é uma estratégia jurídica válida frente as regras do Direito 

Sucessório, ou, por si só, configura uma prática que fere as regras e princípios basilares da 

sucessão? 
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CAPÍTULO 1: O CONTEXTO E A DEFINIÇÃO DE HOLDING FAMILIAR 
 

Para iniciar o estudo do objeto do presente trabalho, objetiva- se neste capítulo, 
partindo-se de uma breve perspectiva histórica e conceitual sobre as holding e companhias 
familiares no contexto mundial e no Brasil, compreender o que é uma holding e quais as suas 
espécies, para, finalmente, se chegar no que consiste a holding familiar, conforme será explorado 
a seguir.  

 

1.1. Conceituação e contextualização da Holding no Brasil 
 

No âmbito da história da economia mundial e do surgimento das holdings no contexto 

internacional, destaca Ricardo Negrão 5 que já na primeira fase do Direito Comercial, 

compreendida entre os séculos XI e XVI, iniciada pelo comércio itinerante em feiras e trocas 

mercantis ocorridas principalmente nas cidades europeias, é que surgem as sociedades familiares, 

as companhias, com suas filiais e sucursais, onde passou-se a se explorar a ideia das holdings e 

das sociedades coligadas, e, principalmente, as sociedades marítimas, regulamentadas em 1603, 

pelas Ordenações Filipinas.  

Isso se deu em razão das descobertas de novas terras e viagens marítimas, operações 

custosas que necessitavam da cooperação de um grande volume de investidores. Conforme 

destaca o referido autor6, citando Fernand Braudel, a primeira sociedade por ações se deu com a 

Moscovy Companie, em 1553, que mantinha o monopólio do comércio entre a Inglaterra e a 

Moscóvia até 1698. 

Já no Brasil, a incorporação na legislação brasileira das empresas constituídas na forma 

de holding se deu em 1976, com o advento da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/767), 

que permitiu em seu art. 2º, §3º8, a constituição de sociedades empresariais cujo objeto social seja 

 
5 NEGRÃO, Ricardo. História do Comércio e do Direito Comercial. In: NEGRÃO, Ricardo. Curso de Direito 
Comercial e da Empresa: Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 1, 
cap. 1, p. 29 - 36.  
6 BRAUDEL, Fernand. Os Jogos das Trocas. São Paulo., Martins Fontes, 1996, p.388. Apud NEGRÃO, Ricardo. 
Curso de Direito Comercial e da Empresa: Teoria Geral da Empresa e Direito Societário. 13. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. v. 1, cap. 1, p. 35.  
7  BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. [S. l.], 1976. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em 22/08/2021. 
8 BRASIL. Lei nº 6.404, Art. 2º: Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à 
lei, à ordem pública e aos bons costumes. [...] § 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; 
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para 
beneficiar-se de incentivos fiscais. 
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a participação em outras sociedades.  

Em inglês, o termo to hold traduz- se para a ideia de deter, conter, segurar, entre outras, 

contudo a expressão associada ao mundo empresarial traduz a ideia de domínio econômico. Neste 

aspecto, definem Gladstone Mamede e Eduarda Cotta Mamede: 

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.9 

 

Tal conceituação converge com a definição explorada pela doutrina majoritária, como 

Silvio Aparecido Crepaldi, que conceitua holding company como “aquela que participa do capital 

social de outras sociedades, podendo ser a níveis suficientes para controlá-las, ou não” 10 . 

Entretanto, como expõe Edna Pires Lodi e João Bosco Lodi11, e, também, Gladstone Mamede e 

Eduarda Cotta Mamede 12  sua definição não pode ser vista de forma simplória, pois esta 

estratégia jurídica negocial oferece possibilidades que ultrapassam os conceitos comumente 

fornecidos. 

Nesse sentido, as holdings se constituem a partir da necessidade ou do interesse em 

separar a parte operacional (ou negocial) da parte não operacional de uma atividade empresarial, 

tendo em vista as possíveis vantagens do planejamento societário, patrimonial, sucessório e 

tributário. A constituição de uma holding pode se realizar em diversos contextos, a depender dos 

objetivos que se pretende atingir, deslocando a titularidade dos bens do patrimônio pessoal de 

determinada pessoa física ou jurídica para o patrimônio da holding, podendo-se valer, para tanto, 

de variadas roupagens societárias, conforme será explorado a seguir. 

 

1.2. Holdings e suas espécies 
 

Antes de adentrar às suas espécies, importante destacar que as holdings são sociedades 

de participação não condicionadas a um tipo societário, podendo ser composta tanto por pessoas 

 
 
9 MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento Jurídico 
e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 27 - 32.  
10 CREPALDI, Silvio Aparecido. Planejamento tributário teoria e prática. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2018. E-book.  
11 LODI, Edna Pires; LODI, João Bosco. Holding. 4 ed. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2011. E-book.  
12 MAMEDE, MAMEDE, op. cit., p. 27 - 32. 
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físicas quanto por pessoas jurídicas de qualquer natureza. Essa moldura ampla possibilita um 

planejamento societário que atenda às necessidades e interesses específicos de cada caso 

concreto. 

Dentro desta perspectiva, Gladstone Mamede e Eduarda Cotta Mamede13 elencam os 

principais e mais comuns equívocos ao interpretar a legislação atinente às holdings, como (i) 

associá-las ou condicioná-las a um tipo societário específico, qual seja, a sociedade por ações, 

uma vez que estas organizações podem assumir tanto o tipo contratual, quanto o estatutário; (ii) 

associá-las às sociedades simples, quando, por força do art. 982, p.ú, do Código Civil14, as 

holdings constituem sociedades empresárias, e, ainda, (iii) condicionar seu quadro societário, 

impondo que seja formado somente por pessoas físicas ou somente por pessoas jurídicas. Feita a 

ressalva, é possível analisar as classificações. 

Alguns autores, em que pese reconheçam as diversas classificações possíveis, 

distinguem as holdings de uma forma mais ampla e abrangente, entre puras e mistas, na estrita 

interpretação do art. 2º da Lei nº 6.404 de 1976, a exemplo de Rocha Junior, Araujo e Souza: 

A holding pode ser classificada pela doutrina basicamente sob a modalidade holding 
pura, quando o seu objeto social consistir apenas na participação em outras sociedades 
como acionista/quotista, sendo denominada também como sociedade de participação, ou 
sob a modalidade holding mista, quando, além da participação, a holding explorar uma 
atividade econômica/empresarial, como administração de bens imóveis/móveis.15 
 

Assim, a partir do permissivo legal da Lei nº 6.404/76, uma sociedade que execute uma 

atividade empresarial, dedicando-se a produção e/ou circulação de bens e serviços, poderá, 

também, dedicar-se a participação ou titularização de quotas e ações de outras sociedades. 

Contudo, como bem explorado pelos autores Gladstone Mamede e Eduarda Cotta 

Mamede16, as holdings podem se diferenciar de maneira mais específica, de acordo com as 

finalidades com as quais forem constituídas, tratando as classificações abaixo de um rol 

meramente exemplificativo. 

Nesse diapasão, a holding pura pode se subdividir em de controle, cuja finalidade é deter 

 
13  MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento 
Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 31 - 32. 
14 BRASIL, CC/02, Art. 982: Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o 
exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. Parágrafo único. 
Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa. 
15  ROCHA JUNIOR, Arlindo Luiz; ARAUJO, Elaine Cristina de; SOUZA, Katia Luiza Nobre de. Holding: 
aspectos contábeis, societários e tributários. 3. ed. São Paulo: IOB Sage, 2016. p. 16. 
16  MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento 
Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. P. 27-30. 
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quotas e ações em montante suficiente para deter o controle acionário de uma ou mais 

sociedades, e de mera participação, destinada tão somente a titularização de quotas e ações, sem 

que caracterize o controle acionário das respectivas sociedades. Destaca-se, contudo, que essa 

divisão não é absoluta, pois uma mesma sociedade poderá deter o controle acionário de umas 

sociedades empresárias e a mera participação de outras. 

Dessa classificação originam-se, ainda, as holdings de administração e de organização. 

As holdings de administração são espécies que objetivam centralizar e administrar as atividades 

realizadas por todas as sociedades. Assim, funcionam efetivamente na administração da ou das 

sociedades envolvidas, intervindo diretamente na atividade negocial das sociedades que 

detenham o controle acionário, ou a partir de ajustes com os sócios, nas sociedades que detenham 

mera participação. Quanto às de organização, são constituídas com o principal objetivo de atingir 

a estruturação societária desejada ou planejada, não implicando na coordenação administrativa da 

sociedade.  

Ainda há a holding patrimonial, constituída com o objetivo de titularizar um patrimônio, 

podendo ser composta de bens móveis, imóveis, propriedade industrial, ações e quotas de outras 

sociedades, e a holding imobiliária, cuja finalidade é titularizar um patrimônio composto por bens 

imóveis, muitas vezes utilizados para fins correlatos, como locação comercial e compra e 

venda17. 

A holding familiar, por sua vez, não é uma nova classificação dentre as quais já foram 

elencadas. Na verdade, ela poderá se revestir de qualquer roupagem acima, sendo caracterizada 

como familiar por se enquadrar no âmbito de determinada família, como será demonstrará a 

seguir. 

 

1.3. A Holding Familiar  
 

Como dito, a holding familiar se constitui no âmbito e a partir da necessidade de cada 

família que deseja usufruir dos potenciais benefícios dessa espécie de holding. Nesse sentido 

conceituam Gladstone Mamede e Eduarda Cotta Mamede: 

A chamada holding familiar não é um tipo específico, mas uma contextualização 
específica. Pode ser uma holding pura ou mista, de administração, de organização ou 

 
17 SILVA, Fabia Pereira da; ROSSI, Alexandre Alves. Holding familiar: visão jurídica do planejamento societário. 
1. ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2015. E-book.  
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patrimonial, isso é indiferente. Sua marca característica é o fato de se enquadrar no 
âmbito de determinada família e, assim, servir ao planejamento desenvolvido por seus 
membros, considerando desafios como organização do patrimônio, administração de 
bens, otimização fiscal, sucessão hereditária etc.18 

 

Também para Arlindo Luiz Rocha Junior, Elaine Cristina de Araújo e Kátia Luiza Nobre 

de Souza, “a sociedade denominada holding familiar tem por finalidade a redução de carga 

tributária da pessoa física, o planejamento sucessório e o retorno de capital sob a forma de lucros 

e dividendos, sem tributação” 19. 

Ainda, Silva e Rossi definem a holding familiar de forma mais detalhada, veja-se: 

[...] convencionou- se chamar de holding familiar a empresa que tenha o objetivo de 
deter bens e participar de outras sociedades que integram o patrimônio da família, 
tornando-se possível manter o controle das diversas atividades empresariais de que 
participam por meio de uma única entidade societária.[...] Dessa forma, a holding 
familiar pode ser criada unicamente para manter as atividades e quotas/ações de outras 
empresas pertencentes à família, concentrando a gestão dos negócios em um única 
estrutura societária, de modo que, por meio dela, também seja possível adotar um 
planejamento sucessório e tributário, visando à melhor gestão do patrimônio e das 
finanças da família.20 

 

Como se extrai do exposto acima, conceitualmente, a holding familiar nada mais é que 

uma holding, que pode se enquadrar em qualquer das espécies já descritas, constituída no âmbito 

patrimonial de uma determinada família para servir ao planejamento organizacional do 

patrimônio, da administração dos bens, otimização da carga tributária, sucessão hereditária, entre 

outras finalidades.  

Para tanto, assim como as holdings de modo geral, a holding familiar poderá se 

constituir sob a forma de qualquer tipo societário (sociedades limitadas, anônimas, EIRELI, etc.), 

isso porque “a opção por um tipo societário em detrimento de outro depende dos objetivos e 

necessidades que justificam sua constituição” 21. 

Basicamente, a holding familiar servirá aos objetivos dos membros de uma família 

quanto à proteção e gestão do seu patrimônio ou para dar continuidade à empresa, sem que estes 

padeçam por eventuais disputas familiares provenientes do processo de inventário e partilha dos 

 
18  MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento 
Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 30.  
19  ROCHA JUNIOR, Arlindo Luiz; ARAUJO, Elaine Cristina de; SOUZA, Katia Luiza Nobre de. Holding: 
aspectos contábeis, societários e tributários. 3. ed. São Paulo: IOB Sage, 2016. p. 16. 
20  SILVA, Fabia Pereira da; ROSSI, Alexandre Alves. Holding familiar: visão jurídica do planejamento 
societário. 1. ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2015. E-book.  
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bens, bem como dos altos custos decorrentes desses procedimentos, sejam extrajudiciais ou 

judiciais, e das incertezas em relação à gestão patrimônio, haja vista que, tanto as normas de 

direito material quanto de direito processual sucessório impõe determinados ritos e divisão de 

bens de forma tal, que não oportunizam uma divisão qualitativa da herança voltada a garantir a 

perenidade da empresa, como se verá adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21  SILVA, Fabia Pereira da; ROSSI, Alexandre Alves. Holding familiar: visão jurídica do planejamento 
societário. 1. ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2015. E-book.  
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CAPÍTULO 2: A SUCESSÃO CAUSA MORTIS E OS SEUS IMPACTOS TRIBUTÁRIOS
  
 

Consoante examinado no item anterior, muitos doutrinadores entendem como legítima a 

utilização das holdings no planejamento sucessório. Nesse sentido, para se buscar compreender 

como as estratégias negociais adotadas no âmbito de uma holding familiar afetam as regras da 

sucessão, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre os aspectos fundamentais 

relacionados o direito sucessório, bem como examinar os procedimentos de inventário e partilha 

de bens e os impactos na área tributária, para, por fim, expor as principais técnicas destacadas na 

doutrina e na prática para concretizar o planejamento sucessório. 

 

2.1. Noções sobre a Sucessão Causa Mortis 
 

Inicialmente, em que pese a sucessão poder ocorrer por ato inter vivos, como por meio 

de contratos e doações, para o presente estudo é necessário se ater aos aspectos relativos à 

sucessão causa mortis, conforme será explorado a seguir. 

 

2.1.1. Princípios 
 

Conforme enunciam Pablo Gagliano Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, logo no início do 

capítulo da obra aqui referenciada, voltada a tratar dos princípios atinentes ao Direito das 

Sucessões, não é uma tarefa fácil definir sua principiologia, pois “não existe uma positivação 

expressa de princípios fundamentais (como no Direito Administrativo), o que faz com que haja 

verdadeira babel na compreensão do tema, pouco explorado pela doutrina especializada”22. 

Contudo, a partir dos recortes feitos por alguns autores, incluindo os acima citados, 

serão analisados os princípios gerais e específicos comumente atribuídos ao Direito Sucessório 

pela doutrina majoritária, objetivando compreender seus fundamentos e nortes interpretativos. 

São eles: princípio da dignidade da pessoa humana, igualdade ou isonomia, função social da 

propriedade e da herança, boa-fé, autonomia da vontade, do respeito à vontade manifestada e da 

liberdade para testar, princípio da Saisine, princípio do non ultra vires hereditatis, princípio da 

territorialidade e da temporariedade, os quais serão tratados nesta ordem. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental geral extraído 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 1º, III23, que “traduz um 

valor fundamental de respeito à existência humana, segundo as suas possibilidades e 

expectativas, patrimoniais e afetivas, indispensáveis à sua realização pessoal e à busca da 

felicidade”24. Assim, tal princípio serve como um filtro que reflete e norteia todo o ordenamento 

jurídico, tanto no que diz respeito à interpretação das normas, quanto como critério de 

constitucionalidade das mesmas. 

No mesmo sentido, Flávio Tartuce destaca que “a sucessão mortis causa tem esteio na 

valorização constante da dignidade da dignidade da pessoa humana, seja do ponto de vista 

individual ou coletivo, conforme o art. 1º III e o art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988” 25.  

O princípio da igualdade ou isonomia, que também se extrai do texto constitucional, e, 

portanto, reflete em todo o ordenamento jurídico, busca impedir que a lei trate de forma desigual, 

aqueles que se encontram na mesma categoria de interesses. Como exemplo, citam Pablo 

Gagliano Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, o direito hereditário dos filhos, sejam eles 

consanguíneos ou adotivos26.  

Vale destacar que tal princípio foi de grande relevo para o direito das sucessões após 

edição do art. 1.790 do CC/0227, pois foi com base nele que em maio de 2017, o Supremo 

Tribunal Federal julgou inconstitucional o referido dispositivo, conforme Informativo n. 864 da 

Corte, abaixo transcrito: 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que a Constituição prevê diferentes 
modalidades de família, além da que resulta do casamento. Entre essas modalidades, está 
a que deriva das uniões estáveis, seja a convencional, seja a homoafetiva. Frisou que, 
após a vigência da Constituição de 1988, duas leis ordinárias equipararam os regimes 
jurídicos sucessórios do casamento e da união estável (Lei 8.971/1994 e Lei 
9.278/1996). O Código Civil, no entanto, desequiparou, para fins de sucessão, o 
casamento e as uniões estáveis. Dessa forma, promoveu retrocesso e hierarquização 

 
22  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 64. 
23 BRASIL, CRFB/88, Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - 
a dignidade da pessoa humana.  
24 GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 66. 
25 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 
1645. 
26 GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 68. 
27 BRASIL, CC/02, Art. 1.790: A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens 
adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: [...].  
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entre as famílias, o que não é admitido pela Constituição, que trata todas as famílias com 
o mesmo grau de valia, respeito e consideração. O art. 1.790 do mencionado código é 
inconstitucional, porque viola os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade 
da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à proteção 
deficiente e da vedação ao retrocesso.28 
 

Assim, a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/02, o regime 

de sucessão do companheiro passou a ser regido pelo art. 1.82929, também do CC/02, através do 

mecanismo da equiparação ao cônjuge. 

Também de nível constitucional, os princípios da função social da propriedade e da 

herança se destacam entre os autores supramencionados, e inclui, ainda, a observação de Carlos 

Roberto Gonçalves. O referido autor, citando Orlando Gomes, Washington de Barros Monteiro e 

Demolombe, defende que a sucessão causa mortis se justifica nos princípios que explicam e 

justificam o direito de propriedade individual, e como tal, se extinta com a morte, a propriedade 

não passaria de um mero usufruto30.  

Desse modo, “sem herança, incompleto se tornaria, efetivamente, o direito de 

propriedade” 31 , o que torna “indubitável o interesse da sociedade em conservar o direito 

hereditário como um corolário do direito de propriedade”32. 

Nesse sentido, como leciona Tartuce33 a partir dos entendimentos dos doutrinadores 

José de Oliveira Ascensão e Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, a sucessão causa mortis 

baseia-se fundamentalmente no direito de propriedade e na sua função social, nos termos da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, incisos XXII, XXIII e 

XXX34, que garante o direito de propriedade e o direito de herança.  

 
28 SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL. Informativo nº 864, Direito Civil – Sucessão. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo864.htm>. Acesso em 20/08/2021. 
29  BRASIL, CC/02, Art. 1.829: A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - 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 (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 
herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge 
sobrevivente; IV - aos colaterais. 
30 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro 7: Direito das Sucessões. 13. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019. v. 7. p. 27.  
31 Ibid., p. 28. 
32 Ibid., p. 30.  
33 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 
1644 – 1652. 
34 BRASIL, CRFB/88, Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a 
propriedade atenderá a sua função social; XXX - é garantido o direito de herança.  
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Em complemento, sustenta Flávio Tartuce 35 , citando novamente Giselda Maria 

Fernandes Novaes Hironaka, que a Constituição da República de 1988 protege especialmente a 

família em seu art. 22636, de modo que a herança se torna um fator de proteção e de perpetuidade 

da família e do seu patrimônio. Portanto, conclui-se que as regras de sucessão do patrimônio 

construído por alguém ao longo de sua vida, deve atender à finalidade social de dar continuidade 

às relações havidas pelo de cujus, tanto com terceiros, como com os membros de sua família, por 

meio dos seus herdeiros. 

Por fim, corroborando com o entendimento acima, destacam Pablo Gagliano Stolze e 

Rodolfo Pamplona Filho que a herança possui sua função social “porquanto permite uma 

redistribuição da riqueza do de cujus, transmitida aos seus herdeiros” 37, o que se torna bastante 

evidente no direito de representação, respaldado na isonomia e na função social da herança, “na 

medida em que visam a dar um tratamento equânime a herdeiros do autor da herança, 

poupando-lhes da dupla tristeza da perda de seu ascendente imediatamente direto e também de 

benefícios potenciais que lhe seria garantidos”.38  

O princípio da boa-fé, previsto no art. 422 do CC/0239, pode ser definido como uma 

diretriz principiológica que objetiva estabelecer um padrão de conduta ético para as partes de 

uma relação obrigacional, não se limitando, contudo, a este tipo de relação, tendo plena 

aplicabilidade no Direito Sucessório. 

Nesse sentido lecionam Stolze e Pamplona: 

 

No campo das sucessões, a boa-fé é fundamental para a interpretação das disposições de 
última vontade, bem como para temas relacionados aos efeitos sucessórios do regime de 
bens adotado, e, ainda, para outras questões peculiares, a exemplo da indignidade, em 
que a observância das circunstâncias fáticas levadas a juízo deverá levar em 
consideração a ética nas relações de família.40 

 

Conclui-se do trecho transcrito que as relações familiares devem, assim com as relações 

 
35 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords.). Direito das Sucessões. 
2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. P. 05. Apud TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e 
aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p 1644 – 1645. 
36 BRASIL, CRFB/88, Art. 266: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
37  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 80 - 81.  
38 Ibid., p. 80 - 81. 
39 BRASIL, CC/02, Art. 422: Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
40GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 70. 
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obrigacionais, pautar-se nesse padrão de conduta ético e probo e de respeito mútuo entre seus 

membros. 

O princípio da autonomia da vontade, por sua vez, é manifesto no campo do direito das 

sucessões, especialmente no que diz respeito à sucessão testamentária, em que é garantido ao 

autor da herança dispor dos seus bens, com efeitos post mortem41 . Daí deriva, também, o 

princípio do respeito à vontade manifestada do falecido42, que nada mais é que a imposição do 

respeito a vontade do autor da herança e às suas disposições de última vontade, e da liberdade 

para testar, sendo esta última limitada expressamente pelas normas sucessórias. Nesse sentido, 

vale elucidar o que traz o texto legal.  

Nos termos do art. 1.789 do diploma civilista43, a liberdade para testar encontra-se 

limitada pela existência de herdeiros necessários44, de modo que o autor da herança somente 

poderá dispor para fins de testamento, de metade de seu patrimônio em vida. Esse princípio 

reflete e garante o direito fundamental à herança já tratado acima. Em sentido diametralmente 

oposto, o art. 1.850 do mesmo diploma legal prevê que, em havendo somente herdeiros 

facultativos45, é garantido ao testador a liberdade absoluta para dispor do seu patrimônio. 

O princípio da Saisine, um dos princípios fundamentais do direito sucessório, 

encontra-se expresso no art. 1.784 do CC/0246. Trata-se de uma ficção jurídica, como define a 

doutrina majoritária, que consiste em buscar impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, 

quando não operada a partilha dos bens. Assim, pela morte do autor da herança, ocorre a 

transferência imediata aos seus sucessores legítimos (necessários e facultativos) e testamentários, 

que cuidam do patrimônio em regime de condomínio, os quais não possuem direito exclusivo a 

 
41 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 
1644 – 1652. 
42  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 84 - 85.  
43 BRASIL, CC/02, Art. 1.789: Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. 
44  Segundo Itabaiana de Oliveira apud Caio Mario: “herdeiro necessário é o da classe dos descendentes, dos 
ascendentes e o cônjuge sobrevivente, conforme estabelece o art. 1.845 do Código Civil de 2002,21 denominado 
ainda legitimário ou reservatário, porque a ele pertence ou é reservada a metade dos bens do de cujus.” (PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito das sucessões. 25ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Frense, 
2018. v. VI. p. 32.) 
45 Nas palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona: “Os herdeiros necessários (legitimários ou reservatários), como 
se sabe, são aqueles que têm direito à legítima, e os facultativos, todos os demais.” (GAGLIANO; PAMPLONA 
FILHO, op. cit., p. 208).  
46 BRASIL, CC/02, Art. 1.784: Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 
testamentários. 
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qualquer bem, até que seja a efetivada a partilha47.  

O princípio do non ultra vires hereditatis, incorporado no ordenamento jurídico 

brasileiro a partir do Código Civil de 1916, cuida de uma limitação que impede que o herdeiro 

tenha que arcar com os ônus decorrentes da herança. Nas palavras de Pablo Gagliano Stolze e 

Rodolfo Pamplona Filho: 

 

Na contemporaneidade, portanto, deve-se considerar, por força de lei, que as dívidas do 
falecido, de fato, devem ser pagas somente com seu próprio patrimônio, não 
ultrapassando as forças da herança. Por isso, esse dogma traduz uma regra que proíbe o 
alcance do patrimônio pessoal do herdeiro por dívida do falecido, razão por que 
preferimos denominá-lo Non Ultra Vires Hereditatis.48 

 

Os dois últimos princípios a serem analisados, quais sejam, princípio da territorialidade 

e da temporariedade, são, na verdade, regras de direito material com reflexos no direito 

processual, posto que definem regras de competência e de aplicabilidade da norma no tempo. 

O primeiro, da territorialidade, impõe de maneira expressa no próprio diploma civilista 

que a abertura da sucessão deverá ocorrer no lugar do último domicílio do falecido, conforme se 

extrai do art. 1.785do CC/0249. Como consequência, em razão do art. 10 da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro50, a norma aplicada será a do país onde domiciliado o de cujus.  

Contudo, vale destacar que com base nos preceitos constitucionais, é garantido aos 

herdeiros brasileiros de bens deixados por estrangeiro no país a aplicação da legislação que seja 

mais favorável, entre a lei pessoal do de cujus estrangeiro ou a da situação dos bens, nos termos 

do inciso XXXI, do art. 5º da CRFB/8851.  

O princípio da temporariedade, previsto no art. 1.787do CC/0252, impõe que as normas 

de sucessão e legitimação serão aquelas vigentes ao tempo de sua abertura, que se dá com a 

morte do autor da herança. Assim, a regra aplicável para o inventário e a partilha de bens será 

 
47  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 74 – 76.  
48 Ibid., p. 78 – 79.  
49 BRASIL, CC/02, Art. 1.785: A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. 
50 BRASIL, LINDB/42, Art. 10: A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o 
defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. 
51 BRASIL, CRFB/88, Art. 5º, XXXI: a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei 
brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do 
‘de cujus’.  
52 BRASIL, CC/02, Art. 1.787: Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura 
daquela. 
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aquela vigente ao tempo do falecimento, ainda que tais procedimentos somente venham a ocorrer 

após a revogação destas. Tal princípio busca proteger as relações e o direito adquirido por 

aqueles que tinham interesse na herança, seja ser credor do espólio, seja por ser sucessor da 

herança.  

Nesse sentido, Stolze e Pamplona Filho enunciam que: 

 

O fundamento da regra está calcado na segurança das relações jurídicas consolidadas no 
momento da abertura da sucessão, até mesmo pelo já explicado princípio do Droit de 
Saisine. Tal temática encontra respaldo constitucional na previsão contida no art. 5.º, 
XXXVI, da CF, de que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada’.53 

 

Com base nos princípios norteadores acima expostos nota-se o arcabouço 

principiológico extremamente interligado em que se baseiam as normas de Direito Sucessório. 

Ainda que alguns dos princípios explorados não sejam próprios desse ramo do direito, fato é que, 

como princípios constitucionais, encontram-se refletidos em todo ordenamento jurídico, seja por 

norma que expressa ou implicitamente os acolhem, seja porque estes são princípios fundamentais 

previstos no texto constitucional, os quais devem ser observados pelo legislador ordinário. 

Da mesma forma, tais princípios devem limitar a interpretação do operador do direito e 

do jurista acerca das regras trazidas pelo ordenamento jurídico, e, principalmente, quando se 

estiver diante de lacunas ou fatos jurídicos ainda não regulados, servindo como verdadeiras 

barreiras a comportamentos que firam os objetivos e finalidades do Direito Sucessório, quais 

sejam, resguardar a função social da propriedade e da herança, bem como proteger as relações 

familiares e, também aquelas havidas com terceiros.  

Para dar continuidade à análise dos principais aspectos do Direito Sucessório, e como 

eles são afetados pelas atuais manobras jurídicas do planejamento sucessório, será tratado no 

tópico seguinte as disposições gerais das modalidades de sucessão prevista no Código Civil, 

quais sejam, a sucessão legítima e testamentária. 

 

2.1.2. Sucessão Legítima e Testamentária  
 

 
53  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 82.  
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Em termos gerais a sucessão causa mortis pode ocorrer em duas modalidades, conforme 

se extrai do art. 1.786, do CC/2002: sucessão legítima e sucessão testamentária.  

Como conceitua Tartuce54, a sucessão legítima é aquela decorrente da lei, que enuncia a 

vocação hereditária, ou seja, a ordem de observância obrigatória para que seja feita a correta 

partilha e sucessão dos bens aos seus herdeiros necessários, e, não havendo ato de última 

vontade, aos facultativos. Por outro lado, a sucessão testamentária, ainda conforme o mesmo 

autor se origina da disposição de última vontade do autor da herança, que, por testamento, legado 

ou codicilo, exerce sua autonomia sobre a transmissão de seus bens, podendo, como visto, ser 

exercida de forma absoluta ou parcial, em vista da existência de herdeiros necessários.  

Passa-se, agora, para uma análise pormenorizada das principais características e regras 

que influem em cada modalidade de sucessão. 

 

2.1.2.1. Da Sucessão Legítima 
 

Como examinado, a sucessão legítima é delimitada pela legislação civil, a qual impõe a 

observância obrigatória da ordem de preferência da sucessão da herança, que se dá nos termos do 

art. 1.829, CC/02, in verbis: 

 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:  
I - 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 (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 
herança não houver deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 
 

Como se observa, foi introduzido no direito brasileiro o sistema de concorrência 

sucessória envolvendo o cônjuge e companheiro, este último por equiparação, de modo que, em 

havendo descendentes, ambos herdeiros de primeira classe, estes concorrerão no que diz respeito 

aos bens particulares do falecido, a depender do regime de bens adotado. 

Dessa maneira, haverá concorrência com descendentes se o regime adotado for de 

separação convencional de bens, comunhão parcial, quando existirem bens particulares e 

 
54 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p 
1685. 
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participação final nos aquestos. Nos demais regimes (comunhão parcial de bens sem bens 

particulares, comunhão universal e separação legal ou obrigatória), o cônjuge ou companheiro 

não herdará em concorrência com os descentes, pois não há bens particulares passíveis de serem 

herdados por ele, mas tão somente pelos descendentes do de cujus. 

Isso ocorre por uma opção do legislador, que separou a meação, instituto de Direito de 

Família, da herança, instituto de Direito das Sucessões, de modo que, no âmbito da sucessão em 

concorrência com o descendente, o cônjuge/companheiro meeiro não é herdeiro, e vice-versa55. 

Assim, quando da formação de duas massas patrimoniais (a comum e a particular), como 

ocorre na comunhão parcial, o cônjuge/companheiro sobrevivente recebe a meação e na 

particular participa como herdeiro, em concorrência com os descendentes. Nesses casos, o 

cônjuge ou companheiro tem reservado para si a quota mínima de 1/4 do quinhão hereditário, nos 

termos do art. 1.832 do CC/0256. Em não havendo bens particulares, o cônjuge não concorrerá 

com os descendentes e receberá apenas a meação do patrimônio comum, se for o caso. 

Para além da concorrência, importante mencionar o direito real de habitação, previsto no 

art. 1.831 do CC/02 57 , que garante ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação 

relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela 

natureza a inventariar, independentemente do regime de bens e sem prejuízo da participação que 

lhe caiba na herança.  

Diante da inexistência de descendente, o cônjuge ou companheiro sobrevivente 

concorrerá com os ascendentes do autor da herança, independentemente do regime de bens 

adotado pelo casal. Nessa hipótese, vide art. 1.837 do CC/02 58 , deverá ser levado em 

consideração o grau de parentesco entre o ascendente e o de cujus, para fins de divisão das 

quotas, de modo que, sendo os ascendentes de primeiro grau, a herança será dividida em quotas 

iguais entre os herdeiros, ressalvado a quota mínima garantida ao cônjuge/companheiro. 

Contudo, sendo os ascendentes de grau mais distante, caberá ao cônjuge sobrevivente metade do 

 
55 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 
1693. 
56 BRASIL, CC/02, Art. 1.832: Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge 
quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se 
for ascendente dos herdeiros com que concorrer. 
57 BRASIL, CC/02, Art. 1.831: Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem 
prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à 
residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 
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patrimônio. 

Frise-se que o direito de concorrer somente é reconhecido se, ao tempo da morte do 

outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, como 

prescreve a regra do art. 1.830 do CC/0259. 

Aberta a sucessão, não havendo qualquer parente em linha reta ou cônjuge/companheiro 

sobrevivo, e não havendo ato de última vontade válido e eficaz, serão chamados a suceder os 

colaterais até quarto grau, seguindo a regra geral de que o parente de grau mais próximo exclui o 

mais remoto, sendo a divisão das quotas feita por cabeça60, conforme preceitua o art. 1.843, caput 

e parágrafos, do CC/0261. 

Entretanto, conforme preceitua o art. 1.841 do diploma civilista62, em alguns casos a 

herança deixada não será repartida igualmente. Isso ocorrerá sempre que concorrerem irmãos 

bilaterais com irmãos unilaterais do falecido, pois os irmãos unilaterais herdarão a metade do que 

cada bilateral herdar.  

Ainda, excetua-se a regra que determina que o parente em grau mais próximo exclui o 

de mais remoto em favor dos sobrinhos, prerrogativa conferida quando estes concorrerem com 

seus tios vivos. Isto se dá por opção legislativa, ainda que sejam parentes de mesmo grau. Dentro 

desta perspectiva, existe ainda uma segunda exceção na ordem de sucessão da parte legítima, 

chamada de direito de representação, definido pelo art. 1.851 do CC/0263, quando certos parentes 

do falecido são chamados a suceder em todos os seus direitos, em que ele sucederia se vivo fosse, 

sendo a divisão feita por estirpe. 

 
58 BRASIL, CC/02, Art. 1.837: Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da 
herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. 
59 BRASIL, CC/02, Art. 1.830: Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da 
morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste 
caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 
60 Conforme ensina Venosa: “O que a lei estipula é que, havendo desigualdade de graus de parentesco na linha 
descendente, a herança pode ser atribuída a herdeiros de dois graus diversos. [...] Quem está no grau mais próximo 
descendente do falecido recebe sua parte da herança por direito próprio, por cabeça. Quando há desigualdade de 
graus, os de graus mais distantes recebem por estirpe.” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Sucessões. 17. ed. 
São Paulo: Atlas, 2017. p. 125).  
61 BRASIl, CC/02, Art. 1.843: Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. §1o Se 
concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. §2o Se concorrem filhos de irmãos 
bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. § 3 o 
Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. 
62 BRASIL, CC/02, Art. 1.841: Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um 
destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. 
63 BRASIL, CC/02, Art. 1.851: Dá-se o direito de representação, quando a lei chama certos parentes do falecido a 
suceder em todos os direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse. 
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Conforme destaca Tartuce64, em recorte do julgamento do REsp 1.627.110/GO65: 

 

[...] a herança por representação tem a clara finalidade de reparar o mal sofrido pelos 
filhos em razão da morte prematura de seus pais, viabilizando por convocação 
exclusivamente legal, que os netos, em linha reta descendente, ou seus sobrinhos, em 
linha colateral descendente – também denominada transversal - possam vir a participar 
da herança dos seus avós ou tios, conforme o caso.   

 

Assim, havendo filhos e netos de outro filho pré-morto em linha reta descendente, os 

netos herdarão proporcionalmente entre si a quota que seria do seu pai, se vivo fosse, como 

preconiza o art. 1.852 do CC/0266. Seguindo a mesma lógica, se somente forem chamados a 

suceder os irmãos do falecido, e em havendo filho(s) de outro(s) irmão(s) pré-morto(s), estes 

concorrerão com aqueles, recebendo a quota parte proporcional àquela que seu ascendente 

receberia, vide art. 1.853 do CC/0267. Tal regra não se estende a sobrinhos-netos68. 

Contudo, nos termos do art. 1.811 do CC/200269, se o herdeiro direto do de cujus 

renunciar a sua própria herança, não há de se falar do direito de representação, exceto se todos os 

demais também renunciarem ou for o renunciante o único da classe. Ainda, mesmo que os 

herdeiros por direito próprio tenham renunciado sua parte, poderão herdar por representação, vide 

art. 1.856do mesmo diploma legal70.  

Por fim, em caso de exclusão da sucessão nas hipóteses previstas no art. 1.814 do 

CC/0271 , seus descendentes serão chamados a substituí-lo, visto que a exclusão tem efeitos 

 
64 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 
1743. 
65  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Jurisprudência. REsp 1.627.110. Disponível em:< 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=72856261&num_re
gistro=201602473604&data=20170915&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 20.08.2021. 
66 BRASIL, CC/02, Art. 1.852: O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. 
67 BRASIL, CC/02, Art. 1.853: Na linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de 
irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrerem. 
68 TARTUCE, op. cit., p. 1743.  
69 BRASIL, CC/02, Art. 1.811: Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o 
único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à 
sucessão, por direito próprio, e por cabeça. 
70 BRASIL, CC/02, Art. 1.856: O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. 
71 BRASIL, CC/02, Art. 1.814: São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, 
co-autores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu 
cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 
herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III - que, por violência ou 
meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última 
vontade. 
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pessoais apenas, conforme art. 1.816, ambos do CC/0272. 

Na sucessão testamentária, por sua vez, em havendo herdeiro testamentário pré-morto à 

abertura da sucessão, não se admite o exercício da representação, de modo que os bens são 

destinados aos demais herdeiros, e inexistindo estes, aos herdeiros legítimos, seguindo a ordem 

sucessória. Nesse diapasão, importante trazer à baila as principais características, limites e 

vedações da sucessão testamentária, disciplinada no Título III do Código Civil. 

 

2.1.2.2. Da Sucessão Testamentária 
 

A sucessão testamentária é a principal forma de expressão e exercício da autonomia 

privada73. Através dela o autor da herança altera voluntariamente a ordem de vocação hereditária 

por ato de última vontade, dispondo do seu patrimônio disponível, ou seja, no limite da legítima 

se houver herdeiros necessários, operando-se a transmissão de pleno direito, no momento da sua 

morte, cumpridas as formalidades legais, vide art. 1.857 do CC/2002, abaixo reproduzido: 

 

Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, 
ou de parte deles, para depois de sua morte. 
§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. 
§ 2o São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o 
testador somente a elas se tenha limitado 

 

Nesse contexto, o instrumento que materializa a vontade de autor da herança é o 

testamento, negócio jurídico unilateral, personalíssimo e revogável, vide art. 1.858 do CC/0274, 

em que, além das disposições patrimoniais, poderá conter outras declarações de caráter não 

patrimonial (art. 1.857, §2º, CC/0275), como, por exemplo, a criação de servidão, condomínio 

edilício, deserção, reconhecimento de filhos, doação, disposição sobre o próprio corpo, como a 

destinação de material genético post mortem, testamentos afetivos, entre outros76. 

Sobre a sua revogabilidade, importante destacar que a única exceção está prevista no art. 

 
72 BRASIL, CC/02, Art. 1.816: São pessoais os efeitos da exclusão; os descendentes do herdeiro excluído sucedem, 
como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. 
73 TARTUCE, op. cit., p 1745.  
74 BRASIL, CC/02, Art. 1858: O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. 
75 BRASIL, CC/02, Art. 1.857: Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de 
parte deles, para depois de sua morte. [...] § 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, 
ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. 
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1.610 do CC/0277, que dispõe ser irrevogável o reconhecimento de filhos78. Desse modo, é 

vedada a previsão de irrevogabilidade de quaisquer outras cláusulas do testamento, chamada de 

revogabilidade essencial, conforme conceitua Pontes de Miranda, citado por Tartuce79.  

Ademais, o testamento trata-se de um ato solene, cuja regra encontra uma única exceção, 

qual seja, o testamento nuncupativo militar, o qual somente terá efeito se o testador morrer na 

guerra ou convalescer do ferimento, nos termos do art. 1.896 do CC/02 80 . Além disso, o 

testamento é ato gratuito, também chamado de benévolo, pois as deixas testamentárias não 

beneficiam o autor da herança, o que leva à aplicação do art. 114 do mesmo diploma legal81, não 

comportando interpretação extensiva dos termos do instrumento82. 

Encerrada a análise das principais características da sucessão testamentária, passa-se 

para a demonstração dos requisitos específicos do testamento.  

Sobre capacidade testamentária ativa, a lei exige que o testador seja capaz no ato de 

testar, ou seja, eventual incapacidade superveniente não invalida o instrumento, bem como a 

capacidade superveniente também não o convalida (art. 1.861, CC/0283), isso porque “quanto ao 

plano de validade, deve ser analisada a realidade existente quando da constituição do negócio”84. 

Assim, nos termos do art. 1.860 do CC/200285, não possuem capacidade para testar (capacidade 

ativa) aqueles que previstos no art. 3º do CC/0286 e 4º do CC/0287, e aqueles que por alguma 

razão não possuem discernimento pleno.  

 
76 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 
1747. 
77 BRASIL, CC/02, Art. 1.610: O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. 
78 TARTUCE, op. cit., p. 1750. 
79 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972.t. LVI, 
p. 72 Apud TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. 
Único. p. 1750.  
80 BRASIL, CC/02, Art. 1.896: As pessoas designadas no art. 1.893, estando empenhadas em combate, ou feridas, 
podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. 
81 BRASIL, CC/02, Art. 114: Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 
82 TARTUCE, op. cit., p. 1749. 
83  BRASIL, CC/02, Art. 1.861: A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o 
testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. 
84 TARTUCE, op. cit., p. 1751.  
85 BRASIL, CC/02, Art. 1.860: Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 
discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos. 
86 BRASIL, CC/02, Art. 3º: São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores 
de 16 (dezesseis) anos. 
87 BRASIL, CC/02, Art. 4º: São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único.  A capacidade dos 
indígenas será regulada por legislação especial. 
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Ressalta-se que para Flávio Tartuce88, o pródigo, previsto no art. 4º, inciso IV, não pode 

ser considerado incapaz para testar, pois sua interdição alcança os atos de disposição direta de 

bens a fim de evitar que o mesmo não fique em estado de penúria, e não os atos de última 

vontade, já que sua eficácia é causa mortis. 

A capacidade passiva, relativa à pessoa que receber ou adquirir por testamento bens 

deixados pelo testador, é verificada na abertura da sucessão, sendo expressamente vedado que as 

pessoas elencadas no art. 1.801, CC/0289  e 1.802, CC/0290  figurem como tal, sob pena de 

nulidade, a saber, a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou 

companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos, as testemunhas do testamento, o concubino do 

testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 

cinco anos, o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim 

como o que fizer ou aprovar o testamento. 

Majoritariamente, a doutrina considera também proibidos os filhos não concebidos à 

época da abertura da sucessão, exceto aqueles filhos de pessoas indicadas pelo testador, as 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado não existentes à época da morte do 

testador, à exceção da fundação a ser criada em razão do ato de última vontade. 

Em que pese exista tipos diferentes de testamento, a saber, o testamento público, cerrado 

e particular, modalidades ordinárias, e os especiais, quais sejam, o marítimo, aeronáutico e 

militar, e o codicilo, o Código Civil prevê preceitos próprios e gerais sobre o conteúdo e 

interpretação dos testamentos. São as chamadas disposições testamentárias, que apresentam 

normas que proíbem, restringem ou permitem certos conteúdos.  

Conforme ensina Tartuce91, existem treze regras fundamentais para interpretar e limitar 

o conteúdo das cláusulas constantes no testamento, as quais serão expostas a seguir de maneira 

resumida e sistematizada: 

 
88 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 
1751. 
89 BRASIL, CC/02, Art. 1.801: Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários: I - a pessoa que, a rogo, 
escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos; II - as testemunhas do 
testamento; III - o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há 
mais de cinco anos; IV - o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como 
o que fizer ou aprovar o testamento. 
90 BRASIL, CC/02, Art.1.802: São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a 
suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso, ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo 
único. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do 
não legitimado a suceder. 
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1ª regra: A nomeação de herdeiro ou legatário, pode ser feita sob condição, para certo fim ou 

modo, ou em razão de determinado motivo, mas não poderá ser inserido termo, por vedação 

expressa do art. 1.897 do CC/0292 e 1.898 do CC/0293. Quando constar, serão consideradas não 

escritas; 

2ª regra: A interpretação das cláusulas deve se dar da forma que assegure a observância da 

vontade do testador, vide art. 112 do CC/0294 e 1.899 do CC/0295; 

3ª regra: São nulas as cláusulas que (i) institua herdeiro ou legatário sob condição captatória96, 

(ii) beneficie pessoa incerta, cuja a identidade não seja possível averiguar, ou dependa da 

indicação de terceiro, (iii) deixe ao arbítrio do beneficiário o valor do legado e que (iv) beneficie 

pessoas que não possuem capacidade passiva; 

4ª regra: Não serão nulas as disposições que beneficiem pessoa incerta, desde que determinável 

por terceiro, em um grupo de pessoas indicadas pelo testador; 

5ª regra: Nos casos de disposição em favor dos pobres ou de estabelecimentos de caridade, 

considerar-se-á aqueles da localidade de onde o autor tinha domicílio, exceto se expressamente 

delimitado por ele; 

6ª regra: O erro acidental sobre pessoa ou coisa não viciará o negócio jurídico quando for 

possível identificar o correto, pelo contexto, circunstâncias ou documentos acostados; 

7ª regra: Em homenagem à máxima concursu partes fiunt, não havendo indicação de quota parte 

entre os herdeiros, a partilha será feita igualmente; 

8ª regra: Havendo herdeiros certos e determinadas e outros designados coletivamente, as quotas 

serão divididas quantos forem os indivíduos e grupos; 

9ª regra: O remanescente das quotas designadas pertencerá aos herdeiros legítimos, respeitada a 

 
91 TARTUCE, op. cit., p. 1773 - 1776.  
92 BRASIL, CC/02, Art. 1.897: A nomeação de herdeiro, ou legatário, pode fazer-se pura e simplesmente, sob 
condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. 
93 BRASIL, CC/02, Art. 1.898: A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo 
nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. 
94 BRASIL, CC/02, Art. 112: Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que 
ao sentido literal da linguagem. 
95  BRASIL, CC/02, Art. 1.899: Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, 
prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. 
96 Por definição de Simão e Tartuce, com citação de Clóvis Beviláqua, entende- se por condição captatória “aquela 
que a vontade do morto não é externada de forma livre, quer seja porque houve dolo quer porque houve pacto 
sucessório proibido pelo art. 426 do CC.” (TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. 
São Paulo: Forense, 2018. v. Único. p. 1774). 
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ordem de vocação hereditária; 

10ª regra: Quando os quinhões forem determinados para certos herdeiros, os outros receberão o 

que restar, distribuído por igual; 

11ª regra: Quando o testador expressamente proibir que determinado bem seja destinado a um 

dos herdeiros, tal bem pertencerá aos legítimos; 

12ª regra: As disposições que incorrerem em erro, dolo ou coação, poderão ser anuladas no 

prazo decadencial de quatro anos, a contar da ciência do vício pelo interessado; 

13ª regra: Em exceção à máxima utile per inutile non vitiatur, a ineficácia de uma disposição 

importa na das demais, que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador.  

 

Ainda sobre as disposições testamentárias, importante destacar as cláusulas restritivas de 

inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, as quais, por mera liberalidade do 

testador, poderão ser incluídas no testamento em relação aos bens deixados, devendo, para tanto, 

serem observadas as regras do art. 1.848, CC/0297 que proíbe a instituição de tais cláusulas sobre 

a legítima, exceto se devidamente justificado. Tal restrição, conforme defende Tartuce98, não 

pode ser interpretada extensivamente, posto que limita a autonomia privada. 

Ademais, a depender da vontade do testador, essas cláusulas ainda poderão ser 

temporárias ou vitalícias, caso em que a morte do beneficiário extinguirá a sua eficácia, passando 

os bens aos herdeiros deste, livres e desimpedidos99. 

Por fim, sobre o prazo para impugnar a validade do testamento, em que pese à discussão 

existente, contrariamente ao que leciona Tartuce100, a maioria da doutrina e da jurisprudência 

entende que o art. 1.859 do CC/2002101 é uma exceção à regra de nulidade absoluta prevista no 

art. 169 do referido diploma102, de modo que deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco 

anos, visto que o legislador não diferenciou expressamente as nulidades absolutas das relativas, 

para o fim desta norma. 

 
97 BRASIL, CC/02, Art. 1.848: Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer 
cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima. 
98 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. P. 
1778 - 1779. 
99  Ibid., p. 1779. 
100 Ibid., p. 1752. 
101  BRASIL, CC/02, Art. 1.859: Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado 
o prazo da data do seu registro. 
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2.2. Inventário e Partilha 
 

Como dito no tópico 1.3, in fine, assim como as normas de direito material acima 

analisadas, as normas de direito processual correlatas ao direito sucessório impõe ritos 

específicos e uma série de regras procedimentais que, em regra, não são favoráveis a 

continuidade da empresa ou do patrimônio que se busca proteger, o que será justificado no 

capítulo oportuno. Para tanto, antes de estudar as razões pelas quais um dos principais objetivos 

do planejamento sucessório é afastar os procedimentos de inventário e partilha, necessário 

compreender tais procedimentos e seus aspectos mais relevantes. 

 

2.2.1. Do Inventário 
 

Como visto, com a morte, abre-se a sucessão, transmitindo- se, desde logo, o patrimônio 

aos sucessores do falecido, herdeiros legítimos ou testamentários. Sendo a herança um todo 

unitário, necessária sua individualização em quotas, para que cada herdeiro, que antes 

titularizavam a herança no regime de condomínio, possam exercer os direitos de propriedade 

sobre os bens que lhe couberem exclusivamente. Para isso, necessário proceder ao inventário, 

alcançando, assim, a partilha dos bens que compõe o espólio.  

Conforme define Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona103, o inventário pode ser definido 

sob dois aspectos: o primeiro, do ponto de vista material, podendo ser conceituado como “uma 

descrição detalhada do patrimônio do autor da herança, atividade esta destinada à posterior 

partilha ou adjudicação dos bens”; o segundo, do ponto de vista processual ou dinâmico, trata-se 

de “uma sequência ordenada de atos tendentes a um fim específico”.  

Ainda, divide-se entre inventário judicial, quando existir interesse de incapaz ou 

disposição de última vontade104, e extrajudicial, quando todas as partes forem capazes e estiverem 

de comum acordo, desde que devidamente assistidas por advogado, sendo lavrada escritura 

pública em tabelionato de notas105. 

 
102 BRASIL, CC/02, Art. 169: O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo 
decurso do tempo. 
103  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. P. 449.  
104 BRASIL, CPC/15, Art. 610: Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. 
105 BRASIL, CPC/15, Art. 610: §1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos 
por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento 
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Tratando-se, neste momento, do inventário judicial, o Código de Processo Civil elenca 

três possibilidades: o procedimento pelo rito tradicional previsto no art. 610 a 658 do CPC/15, o 

procedimento pelo rito do arrolamento sumário previsto no art. 659 do CPC/15 e o procedimento 

pelo rito do arrolamento comum previsto no art. 664 do CPC/15.  

O inventário pelo procedimento tradicional, chamado de inventário comum, prevê um 

prazo de 2 (dois) meses para a instauração do processo, sob pena de sanção de natureza fiscal106. 

Terão legitimidade para requerer a instauração do procedimento aquele que estiver na posse e 

administração dos bens, vide art. 615 do CPC/15107. Enquanto não houver sido designado o 

inventariante, o juiz nomeará o administrador provisório, cuja função é representar o espólio em 

juízo.  

Para nomeação de inventariante, o juiz observará uma ordem preferencial, prevista no 

art. 617 do CPC/15. O inventariante, após assumir o compromisso, apresentará suas primeiras 

declarações. Contudo, se a instauração do inventário se der de maneira consensual entre todos os 

herdeiros, desde logo poderão ser prestadas as primeiras declarações. Após, deverão ser citados 

os interessados, leia-se, cônjuge, companheiro e herdeiros, bem como o Ministério Público, se 

presente herdeiro incapaz, e o testamenteiro, se houver testamento, para apresentar impugnação. 

Apresentada impugnação, sendo esta julgada procedente, as declarações deverão ser 

retificadas, e, em havendo necessidade de dilação probatória que não se resolva pela via 

documental, o juízo remeterá o impugnante as vias ordinárias (procedimento comum), 

suspendendo o procedimento de inventário, conforme determinado pelo art. 627, §3ºdo CPC108. 

Resolvidas, ou não havendo impugnações, necessário prosseguir com a avaliação dos 

bens com a remessa dos autos à Fazenda Estadual, para que o valor dos bens seja estabelecido e 

sejam realizados os cálculos para pagamento do imposto pertinente, como será visto 

 
de importância depositada em instituições financeiras. § 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as 
partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura 
constarão do ato notarial. 
106 BRASIL, CPC/15, Art. 611: O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, 
a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses 
prazos, de ofício ou a requerimento de parte. 
107 BRASIL, CPC/15, Art. 615: O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na 
administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611. 
108 BRASIL, CPC/15, Art. 627: Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 
15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes: § 3º Verificando que 
a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o 
juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha 
couber ao herdeiro admitido. 
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posteriormente, vide art. 629 do CPC/15109 e 630 do CPC/15110. 

Por fim, sendo aceita a avaliação dos bens, ou resolvidas as impugnações às avaliações 

feitas, necessário que o inventariante preste suas últimas declarações, conforme determina o art. 

636 do diploma processual. Importante ressaltar, que eventual sonegação ou ocultação de bens a 

inventariar somente poderá ser alegada em desfavor do inventariante, após a última declaração.  

O pagamento do imposto deverá ser efetuado, bem como necessária a juntada de 

certidões de débito negativas, que comprovam a quitação dos tributos devidos. 

As outras duas modalidades de inventário judicial são formas simplificadas do 

procedimento. O arrolamento sumário será cabível para os casos em que todos os interessados 

sejam maiores e capazes, envolvendo bens de qualquer valor, sendo a partilha amigável. Nesse 

procedimento, desde o momento da instauração, já são apresentados todos os documentos 

necessários, plano de partilha, prova de quitação dos impostos devidos, cabendo ao juiz tão 

somente proceder com a homologação, dispensando- se a lavratura de termos, vide art. 660 do 

CPC111. 

O arrolamento comum, nos termos do art. 664 do CPC112, por sua vez, aplica-se aos 

casos em que o valor do ou dos bens foi inferior a mil salários mínimos vigentes, independente 

do consenso das partes, sendo dispensada a avaliação, bastando a indicação pelo inventariante por 

meio de suas declarações. 

O inventário extrajudicial, também chamado de administrativo, é facultativo, podendo 

ocorre pela lavratura de uma escritura pública de inventário, sendo suas únicas condições que as 

partes sejam todas capazes, estejam de comum acordo e devidamente assistidas por advogado, 

vide art. 610 do CPC.  

Como dito anteriormente, os herdeiros, assim como o inventariante, porquanto ainda não 

 
109 BRASIL, CPC/15, Art. 629: A Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, 
informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 
descritos nas primeiras declarações. 
110 Art. 630. “Findo o prazo previsto no art. 627 sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, 
o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial.” 
111 BRASIL, CPC/15, Art. 660: Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, 
independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do 
inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto 
no art. 630; III - atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. 
112  BRASIL, CPC/15, Art. 664: Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) 
salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, 
independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 
aos bens do espólio e o plano da partilha. 



38 
 

 
 

realizada a partilha, não podem, autonomamente, realizar atos de disposição sobre o espólio, 

como alienar bens do espólio ou efetivar transações e pagamentos de dívidas e despesas para 

conservação e manutenção dos bens113, vide art. 619 do CPC114. Assim, caso necessário realizar 

tais atos no curso do processo, o inventariante precisará requerer a autorização judicial, que se 

efetiva pelo alvará judicial, sendo este a autorização concedida pelo juízo para a prática de 

determinado ato. 

 

2.2.2. Da partilha 
 

Finalmente, chega- se a partilha de bens, fase que ultima o inventário. Com as palavras 

de Pablo Stolze e Pamplona Filho: 

 

No Direito Sucessório, porém, a partilha é a divisão do patrimônio líquido do autor da 
herança entre os seus sucessores.  Esse patrimônio é denominado “monte partilhável” 
ou “monte partível”. A teor dos arts. 647 a 658 do Código de Processo Civil de 2015, 
trata-se da fase final do inventário (caso não se trate de um arrolamento ou de uma 
adjudicação, caso em que há herdeiro único).115 
 

Assim como o inventário, a partilha também pode se dar em duas modalidades, a 

extrajudicial/administrativa e judicial. A primeira deriva do procedimento de inventário 

extrajudicial e sempre ocorrerá de forma amigável (partilha amigável ou consensual), posto que 

requisito para que ocorra na via administrativa.  

Observa-se, conforme destacam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho116, que na via 

judicial também poderá ocorrer a partilha amigável, haja vista que utilizar-se da via extrajudicial 

é apenas uma faculdade dos herdeiros maiores e capazes para o ato, de modo que, caso queiram, 

podem proceder ao procedimento judicial, realizando a partilha amigável. Contudo, sempre que 

não houver consenso ou houver interesse de incapaz, a partilha dar-se-á por ato judicial, pois, 

nesses casos, cabe ao juiz decidir sobre a divisão dos bens entre os herdeiros117. 

 
113  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 474. 
114 BRASIL, CPC/15, Art. 619: Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I 
- alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as 
despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. 
115 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 478. 
116 Ibid., p. 479. 
117 Ibid., p. 479. 
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A partilha poderá ser requerida por qualquer interessado no patrimônio do autor da 

herança, prerrogativa que não pode ser negada pelo autor da mesma, em suas disposições de 

última vontade118, conforme se depreende do art. 2.013 do CC/02119. Contudo, é possível que o 

testador indique quais bens e valores comporão os quinhões hereditários dos herdeiros, desde que 

o faça respeitando a legítima120. Tal ato de disposição do autor da herança chama-se partilha em 

vida, que pode ocorrer tanto por ato inter vivos ou por testamento, desde que, no caso da 

primeira, respeite o mínimo existencial para sua sobrevivência, e no caso de ambas, a legítima 

dos herdeiros necessários121. 

Nesse sentido, vale destacar o que dizem os autores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona 

Filho sobre a prática de disposição e partilha em vida ou em testamento, que “tratando-se de um 

planejamento sucessório, não pode o autor deixar de observar as regras da Sucessão Legítima, de 

caráter imperativo”122.  

De todo modo, seja por meio da disposição e partilha em vida, por ato de última vontade 

ou pela ausência de testamento, a partilha deve ser equânime, respeitando a legítima aos 

herdeiros, e resguardando os quinhões previstos na legislação vigente. Para tanto, necessário que 

todos os bens sejam inventariados, configurando obrigação de todos os interessados apresentar ao 

juízo todos os bens, inclusive os acessórios ao acervo que se busca partilhar123. 

Na busca para garantir a divisão em quotas equivalentes, muitas vezes necessário 

proceder a alienação judicial dos bens que compõe o espólio, conforme prescreve o art. 2.019 do 

CC/02124, convertendo um bem que antes era de difícil divisão, em pecúnia, facilmente divisível 

entre as partes125. 

 
118  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 479. 
119 BRASIL, CC/02, Art. 2.013: O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo 
igual faculdade aos seus cessionários e credores. 
120  BRASIL, CC/02, Art. 2.014: Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões 
hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às quotas 
estabelecidas. 
121 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 480.  
122 Ibid., p. 480. 
123  BRASIL, CC/02, Art. 2.020: Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o 
inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao 
reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram 
causa. 
124 BRASIL, CC/02, Art. 2.019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge 
sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não 
ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. 
125 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, op. cit., p. 481. 
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Por fim, tem-se a fase final do procedimento de partilha, qual seja, a homologação. 

Tendo as partes se manifestado, o juiz deverá deliberar sobre a partilha, apreciando as 

postulações das partes, e, após, deverá ser feita a organização e pagamentos nos termos do art. 

651 do CPC/15, reproduzido, abaixo, em sua literalidade: 

 

Art. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, 
observando nos pagamentos a seguinte ordem: 
I — dívidas atendidas; 
II — meação do cônjuge; 
III — meação disponível; 
IV — quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho 

 

Para que a partilha finalmente seja lançada aos autos, e finalmente seja homologada, as 

partes deverão atender uma série de requisitos formais previstos no art. 653 do CPC/15, dentre 

eles o pagamento dos impostos devidos pela transmissão mortis causa.126 Após, o juiz julgará 

por sentença, que gerará o título hábil de efetivação do formal de partilha, nos termos do art. 654 

e art. 655 do CPC/15127.  

Vale ressaltar a possibilidade de emenda em decorrência de erro de fato, podendo ser 

corrigido, a qualquer tempo, a requerimento ou de ofício, questões meramente materiais. Do 

mesmo modo, havendo bens que não foram devidamente arrolados, seja por serem bens remotos 

do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no 

prazo legal, à partilha dos demais, bem como os bens sonegados e quaisquer outros bens da 

herança de que se tiver ciência após a partilha, nos termos do art. 2.021 e art. 2.022 do CC/02128.  

 
126  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das 
Sucessões. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. p. 483. 
127 BRASIL, CPC/15, Art. 654: Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou 
informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A 
existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 
esteja devidamente garantido. Art. 655: Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654 , receberá o 
herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças: I - termo de 
inventariante e título de herdeiros; II - avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro; III - pagamento do 
quinhão hereditário; IV - quitação dos impostos; V - sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser 
substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 (cinco) vezes o 
salário-mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado 
128 BRASIL, CC/02, Art. 2.021: 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.  Art. 2.022.  Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer 
outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. 
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Último ponto que merece destaque é a possibilidade de invalidação ou anulação da 

partilha. Sendo ela amigável, por ter natureza essencialmente negocial, nos termos do art. 2.027 

do CC/02129, a partilha poderá ser anulada dentro do prazo decadencial de 1 (um) ano, vide art. 

657, parágrafo único, do CPC130, nas hipóteses de coação, erro e dolo. Em se tratando de partilha 

por ato judicial, necessário lançar mão da ação rescisória, vide art. 658 do mesmo diploma 

processual citado131.  

Diante do exposto, torna-se relevante verificar os tributos incidentes sobre os 

procedimentos explorados acima, haja vista que, notadamente, os custos para se proceder com a 

sucessão dos bens é um dos motivos que torna o planejamento sucessório tão atraente tanto para 

famílias que possuem um patrimônio vultuoso, quanto para empresas familiares que desejam 

viabilizar sua continuidade.  

 

2.3. Impactos Tributários da Sucessão 
  

Notadamente, os custos para se proceder com o inventário e partilha dos bens herdados 

dependerão do caminho escolhido pelos herdeiros, se judicial ou extrajudicial, e do Estado onde 

será realizado o procedimento. Isso ocorre porque os custos envolvem, além de custas 

processuais e emolumentos de cartório extrajudicial, que são arbitrados por cada Estado em 

tabela correspondente, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD132.  

Por ser de competência estadual, o ITCMD possui alíquotas que variam até o máximo de 

8% (Resolução nº 09/1992 do Senado Federal 133 ), conforme tabela progressiva fixada pela 

legislação de cada Estado. Em razão da ausência de lei complementar para estabelecer diretrizes 

 
129 BRASIL, CC/02, Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios 
jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha. 
130 BRASIL, CPC/15, Art. 657: A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do 
inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial 
ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4º do art. 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha 
amigável extingue-se em 1 (um) ano, contado esse prazo:[...]. 
131 BRASIL, CPC/15, Art. 658: É rescindível a partilha julgada por sentença: I - nos casos mencionados no art. 657 ; 
II - se feita com preterição de formalidades legais; III - se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja. 
132 BRASIL, CRFB/88, Art. 155: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão 
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; § 1º O imposto previsto no inciso I: I - relativamente a bens 
imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal II - relativamente a 
bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio 
o doador, ou ao Distrito Federal; 
133 BRASIL, Resolução nº 09/1992 do Senado Federal. Disponível em < https://legis.senado.leg.br/norma/590017> 
Acesso em 20.08.2021. 
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uniformes sobre o tema, de acordo com a regra geral, a base de cálculo do imposto será a soma 

do valor venal dos bens, dos títulos ou dos créditos transmitidos à título de herança ou doados, 

sendo o contribuinte o herdeiro ou donatário, e o local de recolhimento do tributo onde este se 

localizar, no caso de imóveis, e no local do domicílio do contribuinte, no caso de bens móveis. 

Uma das principais discussões acerca da incidência do ITCMD pautava-se no momento 

de ocorrência do fato gerador. Em análise da regra-matriz de incidência tributária e na posição 

doutrinária e jurisprudencial dominante, o momento de ocorrência do fato gerador do imposto 

sobre herança é o evento morte.  

Contudo, no caso de inventário judicial, o entendimento atual do Superior Tribunal de 

Justiça é o de que, a partir da sentença de homologação da partilha, se torna possível identificar 

os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não 

sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação 134 . Assim, permanece 

vigente o enunciado da Súmula 114/STF, que diz que "O imposto de transmissão causa mortis 

não é exigível antes da homologação do cálculo". 

Além do ITCMD, poderá incidir o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato 

Oneroso Inter Vivos - ITBI 135 , quando houver a transferência onerosa de quotas entre os 

herdeiros, o que torna ainda mais custosa a reorganização patrimonial da família. Destaca-se que 

ainda que se busque realizar a transferência por meio de renúncia de quinhão hereditário, há 

Estados que tributam essa operação, equiparando-a à doação. 

Dentre as implicações tributárias da sucessão, seja ela legítima ou testamentária, judicial 

ou extrajudicial, importante destacar os reflexos sobre o Imposto de Renda do beneficiário em 

razão do ganho de capital, haja vista que poderá haver um acréscimo patrimonial a partir da 

efetivação da partilha, após cumpridas todas as exigências legais. 

Em que pese os bens adquiridos por herança não estarem sujeitos à tributação do 

Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, vide inciso XVI art. 6º, da Lei 7.713/88136, a Lei 

 
134  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Jurisprudência. REsp 1.668.100/SP. Disponível em 
<https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=72820794&num_r
egistro=201700828733&data=20170620&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 20.08.2021. 
135  BRASIL, CRFB/88, Art. 156: Compete aos Municípios instituir impostos sobre: II - transmissão ‘inter vivos’, a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.  
136 BRASIL, Lei 7.713/88, Art. 6º: Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por 
pessoas físicas: XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança. 
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Federal nº 9.532/97, em seu art. 23, caput e §1º137 dispõe que, na transferência de propriedade 

por sucessão, os bens e direitos podem ser avaliados pelo valor de mercado ou pelo valor 

constante na declaração de bens do de cujus (que representa o valor de aquisição do bem), de 

modo que optando o inventariante pelo valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor 

da declaração estará sujeita ao Imposto de Renda, por caracterizar ganho de capital. 

Assim, a depender do acervo hereditário que compõe a herança do de cujus, em razão de 

todos os custos e reflexos tributários que envolvem a sucessão causa mortis, os procedimentos 

ordinários podem ser bastante onerosos ao patrimônio e ao quinhão a ser recebido pelos 

herdeiros, principalmente se feito sem qualquer estratégia ou conhecimento adequado sobre a 

configuração dos fatos geradores dos tributos incidentes. Por essa razão o planejamento 

sucessório, assim como tributário e patrimonial, se tornam estratégias adequadas para alcançar a 

elisão fiscal 138 , economizando e viabilizando a continuidade daquele patrimônio. É nesse 

contexto que o holding familiar surge como uma estratégia que, combinando o planejamento 

tributário voltado a desonerar os fatos geradores decorrentes dos mecanismos de planejamento 

sucessório, viabiliza a preservação do patrimônio familiar titularizado pelo(s) de cujus.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
137 BRASIL, Lei 9.532/97, Art. 23: Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, 
legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou 
pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador. § 1º Se a transferência for efetuada a valor de 
mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do 
doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento. 
138 “A elisão fiscal é a conduta consistente na prática de ato ou celebração de negócio legalmente enquadrado em 
hipótese visada pelo sujeito passivo, importando isenção, não incidência, incidência menos onerosa do tributo. A 
elisão é verificada, no mais das vezes, em momento anterior àquele em que normalmente se verificaria o fato 
gerador. Trata-se de planejamento tributário, que encontra guarida no ordenamento jurídico, visto que ninguém pode 
ser obrigado a praticar negócio de maneira mais onerosa.” (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário 
Esquematizado. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2010, p. 287 – 290).  
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CAPÍTULO 3: O PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E A HOLDING FAMILIAR 

 
Uma vez dado o panorama geral sobre as regras do Direito Sucessório, bem como dos 

procedimentos que viabilizam a individualização e partilha dos bens do espólio entre os herdeiros 

e os custos que envolvem tais procedimentos, neste capítulo será analisado o planejamento 

sucessório no âmbito da holding familiar.  

Nesse sentido, em um primeiro momento, serão analisados o conceito de planejamento 

sucessório e as estratégias comuns e mais tradicionais, no ponto de vista do Direito Empresarial e 

Sucessório, para a sua utilização e desenvolvimento. Em um segundo momento, analisar-se-á 

como a holding familiar transformou-se em uma das principais estratégias para concretizar e 

otimizar o planejamento sucessório familiar, como ela se constitui e quais mecanismos a 

compõem para esta utilização. Por fim, serão examinados os reflexos tributários em relação as 

estratégias adotadas na holding, momento no qual será realizada comparação quanto aos 

procedimentos ordinários de sucessão. 

 

3.1. Planejamento sucessório e as estratégias convencionais 
 

Nas palavras de Daniele Teixeira, citada por Flávio Tartuce e Giselda Maria Fernandes 

Novaes Hironaka139, o planejamento sucessório consiste em “instrumento jurídico que permite a 

adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma 

pessoa após a sua morte”.  

Nesse mesmo sentido, para Pablo Stolze e Pamplona Filho, também citados pelos 

autores acima referenciados em sua obra140, “consiste o planejamento sucessório em um conjunto 

de atos que visa a operar a transferência e a manutenção organizada e estável do patrimônio do 

disponente em favor dos seus sucessores”.  

A partir dos conceitos citados, Tartuce e Hironaka afirmam: 

 
139  TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Planejamento Sucessório: Conceito, 
Mecanismos e Limitações. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCIVIL, Belo Horizonte, v. 21, p. 88, jul/set 
2019. DOI 10.33242. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 2021. 
140 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. v. 7. P. 404. Apud TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 
Novaes. Planejamento Sucessório: Conceito, Mecanismos e Limitações. Revista Brasileira de Direito Civil - 
RBDCIVIL, Belo Horizonte, v. 21, p. 88, jul/set 2019. DOI 10.33242. Disponível em: 
https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 2021. 
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[...] o planejamento sucessório é um conjunto de atos e negócios jurídicos 
efetuados por pessoas que mantêm entre si alguma relação jurídica familiar ou 
sucessória, com o intuito de idealizar a divisão do patrimônio de alguém, 
evitando conflitos desnecessários e procurando concretizar a última vontade da 
pessoa cujos bens formam o seu objeto.141 

 

Oportunamente, vale mencionar, desde já, que Pablo Stolze e Pamplona Filho, mesmo 

sem adentrar em muitos aspectos procedimentais, contudo já se referindo às holdings, destacam e 

defendem que “desde que atendidas as prescrições legais, e não se configurando fraude ou abuso, 

afigura-se lícita a constituição de determinadas pessoas jurídicas, quer seja para assegurar 

interesses no âmbito sucessório, quer seja para obter benefícios fiscais permitidos” 142. 

Assim, chega-se à conclusão de que o planejamento sucessório é uma estratégia jurídica 

que se utiliza das possibilidades dadas pela legislação vigente para otimizar a transferência do 

patrimônio deixado por alguém, fazendo-a da forma mais célere e menos custosa possível, e que 

qualquer ato que extrapole os limites legais ou cause lesão ou ameace direito alheio, por meio de 

artifícios com fins ilícitos, caracterizará ato de blindagem patrimonial fraudulenta.  

Conforme destaca Tartuce e Giselda Hironaka143, existem instrumentos do planejamento 

sucessório que se destacam como mecanismos tradicionais144 para a sua efetivação, sendo eles a 

escolha estratégica do regime de bens, a disposição em vida de bens por meio da doação, as 

disposições de última vontade e a partilha em vida. 

Pablo Stolze e Pamplona Filho145 são mais sucintos em destacar apenas dois tipos de 

mecanismos, quais sejam, as holdings, as quais serão vistas mais adiante, e a partilha em vida, do 

mesmo modo que os autores supracitados. Para eles, contudo, a partilha em vida consiste 

propriamente nos atos de disposição em vida por meio de doação.  

Passando a analisar cada mecanismo, tem-se, inicialmente, a escolha estratégia do 

 
141 Ibid., p. 88. 
142 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das Sucessões. 
6. ed. rev. e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. P. 441.  
143  TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Planejamento Sucessório: Conceito, 
Mecanismos e Limitações. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCIVIL, Belo Horizonte, v. 21, p. 98, jul/set 
2019. DOI 10.33242. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 2021. 
144  Conforme esclarecem os autores, “[...]se utiliza o termo tradicionais pelo fato de estarem essas categorias 
consolidadas na teoria e na prática do direito privado brasileiro, havendo previsão quanto a elas já na codificação 
anterior, de 1916.” (TARTUCE, HIRONAKA, op. cit., p. 98.) 
145 GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil 7: Direito das Sucessões. 6. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Forense, 2018. v. 7. P. 441-443 
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regime de bens. Tal mecanismo é relevante dentro do planejamento sucessório em razão dos 

reflexos na concorrência sucessória, pois, como já explorado, o cônjuge ou companheiro 

concorrerá ou não com os descendentes do de cujus a depender do regime de bens adotado, 

cabendo ao titular do patrimônio estabelecer a forma que melhor atender seus interesses sobre a 

destinação do seu patrimônio. Assim, vale rememorar que quando se estiver diante do regime de 

comunhão universal de bens, separação obrigatória ou legal, comunhão parcial sem bens 

particulares, não haverá concorrência, recebendo o cônjuge ou companheiro somente o que 

resultar da meação conforme o caso.  

O segundo instrumento que se destaca é a partilha em vida por meio de atos de 

liberalidade, qual seja, a doação, prevista no art. 538 do CC/02146. Sobre este tema, é importante 

destacar, inicialmente, que a legislação não veda a doação entre ascendentes e descendentes, nem 

mesmo exige o consentimento prévio dos demais herdeiros. Em verdade, a lei apenas impõe que 

se reserve uma renda mínima para a sobrevivência do doador147, bem como que a partilha não 

prejudique a parte legítima dos herdeiros necessários148.  

Como consequência relevante, tem-se que a doação de ascendente a descendente ou de 

um cônjuge a outro, por clara dicção do art. 544 do CC/02149, importará no adiantamento da 

herança do que caberia ao donatário. 

Conforme destacam Tartuce e Giselda Hironaka150, existem diversas possibilidades para 

efetivação do planejamento sucessório por meio da partilha em vida a partir da doação, mas três 

formas de fazê-lo se sobrepõem as demais.  

A primeira e mais comum é a doação com reserva de usufruto151 (doação com usufruto 

deducto). Ressaltam os autores que essa modalidade de doação é mais utilizada quando se está 

 
146 BRASIL, CC/02, Art 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu 
patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 
147 BRASIL, CC/02. Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a 
subsistência do doador. 
148 BRASIL, CC/02, Art. 2.018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, 
contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. 
149  BRASIL, CC/02, Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa 
adiantamento do que lhes cabe por herança. 
150  TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Planejamento Sucessório: Conceito, 
Mecanismos e Limitações. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCIVIL, Belo Horizonte, v. 21, p. 101-102, 
jul/set 2019. DOI 10.33242. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 
2021 
151Flávio Tartuce define em outra oportunidade o usufruto como “[...]direito real de gozo ou fruição por excelência, 
pois há a divisão igualitária dos atributos da propriedade (GRUD) entre as partes envolvidas[...]”. (TARTUCE, 
Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. P. 1223.)  
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diante de um vasto patrimônio imobiliário em que um dos cônjuges vem a falecer, ocorrendo da 

seguinte maneira:  

Estabelece-se então a divisão equânime desse patrimônio em lotes de imóveis, 
realizando um sorteio e atribuindo a nua propriedade aos filhos. O cônjuge sobrevivente 
fica com o usufruto sobre todo o monte. Sucessivamente, com o seu falecimento, esse 
usufruto é extinto, não havendo a necessidade de abrir um novo inventário, pois os bens 
já se encontram divididos entre os seus herdeiros. Não se pode admitir que algum 
entrave tributário vede essa forma de planejamento sucessório, sendo possível atribuir a 
fração de 1/3 ao monte representado pelo usufruto e 2/3 sobre a nua propriedade, para 
fins de incidência de impostos. Com isso, o equilíbrio na partilha é mantido, sem que 
haja oficiosidade, ou seja, afronta à quota dos herdeiros necessários.152 

 

Em seguimento, a disposição de bens em vida objetivando a partilha dos mesmos 

também pode ocorrer por meio da doação com cláusula de reversão. A referida cláusula 

possibilita que os bens doados possam retornar ao patrimônio do doador se este sobreviver ao 

donatário, conforme prescreve o art. 547 do CC/02153, sendo vedada a reversão em favor de 

terceiro, haja vista se tratar de cláusula personalíssima, e que, do contrário, caracterizaria um 

fideicomisso por ato inter vivos154. 

Esta vedação impossibilita a chamada doação sucessiva, corroborando previsão 

legislativa que proíbe expressamente pactos cujo objeto seja a herança de pessoa viva, ou seja, 

doações simuladas, que, substancialmente, configuram verdadeiro pacto sucessório155. 

Destacam Flávio Tartuce e Giselda Hironaka156 que para alcançar efeitos similares, 

necessário utilizar-se do testamento e seus mecanismos de substituição testamentária. Ainda, 

conforme indicam os referidos autores, é possível cumular a reserva de usufruto com a clausula 

de reversão, o que possibilita o retorno dos bens ao patrimônio do cônjuge sobrevivente, em caso 

de morte dos filhos, possibilitando uma nova partilha.  

Outra possibilidade é a doação conjuntiva prevista no art. 551 do CC/02157, sendo a 

doação feita em comum a mais de uma pessoa, na qual não havendo disposição em contrário, 

 
152  TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Planejamento Sucessório: Conceito, 
Mecanismos e Limitações. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCIVIL, Belo Horizonte, v. 21, p. 102, jul/set 
2019. DOI 10.33242. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 2021 
153BRASIL, CC/02, Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver 
ao donatário. Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. 
154 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 8ª. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Forense, 2018. v. Único. P. 
814. 
155 BRASIL, CC/02, Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 
156 TARTUCE, HIRONAKA, op. cit., p. 102. 
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“incide uma presunção relativa (iuris tantum) de divisão igualitária da coisa em quotas iguais 

entre os donatários”158. Nesses casos, em regra não há direito de acrescer, exceto se os donatários 

forem casados (direito de acrescer legal) ou quando convencionado em contrato. Isso significa 

que, falecendo um deles, o outro não acrescerá à sua quota a do de cujus, sendo esta distribuída 

aos herdeiros do donatário falecido.  

Flávio Tartuce e Giselda Hironaka 159  elegem, por fim, o testamento como um 

mecanismo importante, tradicional e um dos mais eficientes do planejamento sucessório, pois, 

além de poder ter conteúdo patrimonial e extrapatrimonial, conforme já destacado alhures, ele 

foge da proibição dos pactos sucessórios, sendo obrigado apenas a respeitar a legítima dos 

herdeiros necessários.  

É de se notar, que, a priori, todos os mecanismos citados decorrem de possibilidades 

normativas, cujos efeitos, limites e penalidades são impostos pela própria norma. Ou seja, em 

havendo irregularidades que infrinjam a lei, os atos terão sua validade limitada ou, até mesmo, 

serão nulos de pleno direito. Contudo, tais mecanismos são aqueles tradicionais, que, como dito, 

estão consolidados no direito privado brasileiro, cuja previsão legal encontra-se desde a 

codificação anterior, o que torna a identificação de eventual fraude mais fácil.  

Por essa razão, será analisado a seguir, em item específico, o mecanismo mais recente – 

quando comparado com os explorados acima – utilizado para efetivação do planejamento 

sucessório, a formação da holding familiar. 

 

3.2. O Planejamento Sucessório por meio da Holding Familiar  
 

3.2.1. Contexto de formação e de constituição de uma holding familiar para fins sucessórios 
 

A escolha pela constituição de uma holding familiar no âmbito do planejamento 

sucessório, tributário ou patrimonial passa, inicialmente, por um estudo estratégico sobre o 

patrimônio envolvido, a fim de verificar a viabilidade e vantagens práticas dessa operação. Esta 

 
157 BRASIL, CC/02, Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se 
distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na 
totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. 
158 TARTUCE, op. cit., p. 815. 
159  TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Planejamento Sucessório: Conceito, 
Mecanismos e Limitações. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCIVIL, Belo Horizonte, v. 21, p. 103, jul/set 
2019. DOI 10.33242. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 2021 
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análise é necessária, pois, em alguns casos, a holding familiar pode não atender às finalidades 

almejadas, tornando-se desinteressante para a estruturação de uma sucessão ou mesmo para a 

proteção do patrimônio familiar. Entretanto, ainda assim, é possível observar que a sua utilização 

tem sido estudada como uma alternativa.  

Dentro do escopo analisado, vale destacar que as holdings podem servir tanto para 

aquela família cujo patrimônio se pretende resguardar, como uma forma de planejamento 

patrimonial e não somente sucessório, como também pelas empresas familiares já 

pré-estabelecidas, que buscam uma nova estratégia para preservar a sua continuidade, protegendo 

tanto a administração quanto o patrimônio de eventuais disputas em decorrência do falecimento 

do seu titular. 

Portanto, como defendem Gladstone Mamede e Eduarda Mamede, a constituição de uma 

holding familiar é mais que uma forma empresarial, sendo um instrumento de efetivação da 

estratégia de negócio, que “cria um núcleo patrimonial e organizacional, um centro de poder 

personalizado (uma pessoa jurídica) que, mantendo uma coerência própria, poderá buscar 

vantagens econômicas lícitas em âmbitos diversos”160. 

Mas, mais que vantagens econômicas lícitas, a holding familiar, objetivando o 

planejamento sucessório, oferece, meios de evitar e simplificar os desafios decorrentes do evento 

morte, quais sejam, as burocracias dos procedimentos de inventário, bem como a incidência de 

tributos, que a depender da forma que for feita sem qualquer tipo de estratégia, pode ser mais 

custoso que normalmente seria, pois “em muitos casos, a falta de planejamento faz com que 

sejam praticados diferentes atos, muitos deles considerados hipóteses de incidência tributária, o 

que conduz à obrigação de pagar mais e mais tributos”161.  

Além disso, a holding familiar pode simplificar o desafio da administração durante o 

inventário, já que os atos de gestão estarão afeitos ao procedimento, levando a reflexos no 

gerenciamento dos negócios e em entraves nas tomadas de decisão, e, também, na eventual 

disputa entre os herdeiros, tanto pela posição de poder quanto pelas quotas do patrimônio162. 

Para tanto, como passaremos a analisar, o planejamento sucessório dentro de um 

contexto empresarial pode se dar pelos meios tradicionais descritos nos itens anteriores. Contudo, 

 
160  MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento 
Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 104. 
161 Ibid., p. 118. 
162 Ibid., p. 104 -119. 
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estes meios possuem certas limitações para atender aos fins para os quais são utilizados, de modo 

que a constituição de uma holding pode ser uma alternativa para um planejamento sucessório 

eficaz.  

Como exemplo, é possível citar o testamento. Em que pese enunciado acima como um 

instrumento que se afasta das amarras dos pactos sucessórios, para Gladstone Mamede e Eduarda 

Mamede163,o testamento não resolve o problema da sucessão do patrimônio e administração da 

empresa familiar. Isso porque, ainda que se possa indicar livremente os bens que serão destinados 

a cada herdeiro, seja legítimo ou testamentário, a imposição de reservar a legítima dos herdeiros 

necessários, que ainda a dividirão em quotas entre si, acarreta um enfraquecimento do poder de 

controle, bem como não oferece a possibilidade de se realizar uma sucessão qualitativa. Assim 

concluem os autores: 

[...] O testamento permite apenas a divisão antecipada dos bens, incluindo participações 
societárias, respeitando o direito de cada herdeiro à sua parte legítima sobre o 
patrimônio. Não resolve o problema da empresa ou empresas, na medida em que não 
permite definir uma distribuição de funções no âmbito das unidades produtivas. E se 
essa distribuição deixou a dois ou mais herdeiros participações na sociedade, mantém-se 
grande a chance de que a abertura da sucessão seja seguida por uma disputa por poder 
pelos negócios. Como se só não bastasse, a divisão, entre dois ou mais herdeiros, da 
participação societária pode conduzir a uma fragmentação das quotas ou ações e, com 
ela, à perda do poder de controle que a família mantinha sobre o negócio.164  

 

  Por essa razão, a constituição de holding torna-se atraente, pois “viabiliza a 

antecipação de todo esse procedimento e pode, mesmo, evitar o estabelecimento de disputas, na 

medida em que permite que o processo de sucessão à frente da(s) empresa(s) seja conduzido pelo 

próprio empresário ou empresária”165. 

Como será explorado a seguir, o papel da holding é possibilitar a transferência de 

titularidade daquele patrimônio para a esfera da pessoa jurídica, de modo que a sucessão 

hereditária se dará sobre a participação societária na holding, e, assim, ainda será necessário 

decidir como ocorrerá sucessão das quotas ou ações, se antes ou após a morte do titular. Esse é o 

momento que os mecanismos tradicionais entram em cena, como o testamento, as doações, o 

usufruto. 

 
163  MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento 
Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 112-115. 
164 Ibid., p. 115. 
165 Ibid., p. 118. 
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3.2.2. Etapas de constituição da holding familiar como forma de viabilizar o planejamento sucessório 
 

Notadamente, a primeira etapa para a constituição de uma holding familiar é o estudo 

prévio do tipo societário que mais se adequará ao patrimônio daquela família, que como exposto 

no primeiro capítulo, pode assumir qualquer tipo societário por não estar condicionado a nenhum 

em específico.  

Concluído o estudo, a segunda etapa é a formalização da sociedade, que se dá com o 

registro dos seus atos constitutivos. Aqui, presume-se, desde já, a autorização do cônjuge no 

planejamento sucessório, a qual ocorre pela outorga, cláusula essencial para que o ato seja válido. 

É nesse ínterim que ocorre a subscrição das quotas166 e a integralização do capital social, por 

meio da efetiva transferência dos bens à sociedade. Destaca- se que, em que pese, em regra, não 

seja necessário realizar a integralização do capital no momento da constituição, é comum que 

assim se faça nas holdings familiares167. 

Assim, os sócios, titulares do patrimônio da família e subscritores das quotas, poderão 

integralizar o capital por meio da transferência dos bens para a sociedade, sejam eles 

participações societárias, bem móveis e imóveis. No caso das holdings familiares, a 

integralização ocorrerá pela transferência total ou parcial do patrimônio da família pela vontade 

dos titulares, o que caracterizará a holding como patrimonial, de participação, imobiliária, entre 

outras, conforme já explanado no primeiro capítulo. Desse modo, o patrimônio da família, a 

partir da transferência, passa a ser titularizado pela sociedade, e as relações pautadas nesse 

patrimônio passam a ser societárias e não mais familiares. 

Estando a empresa constituída e o capital integralizado, o próximo passo é prosseguir 

com o planejamento sucessório em si, ou seja, a aplicação dos métodos necessários a viabilizar 

que a divisão das quotas da sociedade entre os herdeiros dos titulares, seja feita em vida ou após a 

morte. Nesse sentido, temos a aplicação dos mecanismos tradicionais já explorados acima, quais 

sejam, as diversas formas de doação e o testamento.  

 
166 Conforme definem Gladstone Mamede e Eduarda Mamede “A subscrição é o ato de assumir um ou mais títulos 
societários, ou seja, quotas ou ações. Esses títulos, contudo, correspondem a parcelas do capital social e, assim, 
devem ser integralizados, ou seja, é preciso que se transfira para a sociedade o valor correspondente às quotas ou 
ações que foram subscritas.” (MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas 
Vantagens: Planejamento Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: 
Atlas, 2018. p. 135) 
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Sobre o tema, Gladstone Mamede e Eduarda Mamede 168  destacam a doação com 

cláusula de reserva de usufruto vitalícia e as doações com cláusulas restritivas. O diferencial é 

que, no contexto da holding, os atos de disposição dar-se-ão sobre os títulos societários e não 

sobre o patrimônio, de modo que ao aceitarem a doação, os herdeiros se tornarão sócios ou 

acionistas da holding.  

Importa destacar que, pelos atos de disposição em vida ou testamentários, o titular dos 

títulos societários pode destinar seus bens tanto aos herdeiros necessários ou facultativos, quanto 

a pessoas as quais se desejam beneficiar por livre e espontânea vontade do titular. Sendo certo se 

tratar de um planejamento voltado a facilitar a transmissão da propriedade que ocorrerá 

necessariamente com a morte, ou seja, o mais interessante é que os atos sejam tomados em 

benefício daqueles que poderiam reivindicar a sucessão da herança.  

Nesse sentido, a doação com a reserva de usufruto dar-se-á sobre as ações/quotas de 

titularidade do autor da futura herança, recebendo o herdeiro apenas a nu-propriedade dos títulos 

societários, mantendo o genitor subscritor originário a condição de usufrutuário, exercendo os 

direitos relativos àqueles títulos, principalmente a administração da holding, e, 

consequentemente, controle das sociedades operacionais e demais investimentos da família.  

Ainda como forma de proteção do patrimônio da empresa, antecipando desde logo a 

legítima por meio da doação, tem-se a doação com cláusulas restritivas, como já exposto 

anteriormente. As cláusulas restritivas são, pois, as que importam na inalienabilidade 169 , 

impenhorabilidade e incomunicabilidade das quotas/ações, quando gravadas e doadas aos 

descendentes dos titulares. Inclusive, tal instrumento poderá ser utilizado em conjunto com a 

cláusula de reserva de usufruto. Assim, os herdeiros estarão proibidos de alienar os títulos 

recebidos, bem como de permitir que sejam alvo de penhora ou que estas se comuniquem com os 

bens decorrentes da comunhão do casal170, reiterando que estas cláusulas não poderão recair 

sobre a legítima sem que haja justa causa.  

 
167  MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento 
Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 138.  
168 Ibid., p. 119. 
169 BRASIL, CC/02, Art. 1.911: A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica 
impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua 
alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da 
venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. 
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Finalmente, em que pese o apontamento dos autores Gladstone Mamede e Eduarda 

Mamede de que o testamento não angaria tantas vantagens quanto as possíveis para o 

planejamento sucessório, fato é que ainda pode ser utilizado pelo titular das quotas da sociedade 

que opte pela a transferência dos seus bens ocorra somente após sua morte, dispondo sobre os 

títulos societários que compõe o seu patrimônio pessoal.  

De certo, todos os mecanismos e estratégias acima delineadas configuram hora ou outra, 

fatos geradores de impostos, sejam eles decorrentes da partilha em vida, sejam por meio da 

transmissão post mortem organizada pelo testamento, o que gera uma preocupação do gestor 

daquela empresa e titular do patrimônio familiar quanto ao estudo da tributação, cujos principais 

aspectos serão explorados a seguir. 

 

3.2.3. Reflexos tributários 
 

Como bem elucidam Gladstone Mamede e Eduarda Mamede, não há garantia de que a 

constituição de uma holding familiar gere, necessariamente, vantagens fiscais. Há diversos 

fatores que influenciam no resultado, sendo indispensável o estudo de cada caso para avaliar as 

perspectivas que cada empresa terá quanto a uma possível elisão fiscal, senão vejamos: 

O resultado fiscal pode ser vantajoso ou não, conforme o caso e, principalmente, 
conforme a engenharia que seja proposta para a estrutura societária. Portanto, não é 
correto ver a constituição de uma holding familiar como a solução para todos os 
problemas e, principalmente, uma garantia de recolhimento a menor de tributos.171 

 

Por essa razão, objetiva-se, com o presente tópico, verificar as condições fiscais que se 

sujeitariam uma holding familiar a partir dos mecanismos de planejamento sucessório acima 

mencionados, comparando-os aos custos correlatos ao processo de inventário e partilha ordinário. 

Quanto à integralização do capital, por esta etapa envolver a transferência de bens para a 

sociedade constituída, resta analisar a caracterização ou não do fato gerador do imposto de 

transmissão de bens inter vivos (ITBI).  

O art. 156, §2º, inciso I, da CRFB/88, afasta a incidência do imposto nos casos de 

integralização de capital por meio da transmissão de bens e direitos, salvo se a atividade 

 
170 Excetuam- se os lucros e dividendos provenientes das ações e quotas titularizadas pelos descendentes, nos termos 
do art. 1660 do CC/02, que diz: “Entram na comunhão:[...] V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de 
cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.” 
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preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 

imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, não sendo a holding familiar imobiliária, em tese, 

não haverá tributação nesta operação.  

Contudo, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 796 

de Repercussão Geral172, fixou a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no 

inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o 

limite do capital social a ser integralizado". Desse modo, ao integralizar o capital social com 

valores superiores ao capital subscrito, esse montante excedente estará sujeito à tributação do 

ITBI.  

Formalizada a constituição da holding e efetuada a integralização do capital social, 

chega-se à etapa da efetivação do planejamento sucessório, e, optando-se pela doação das quotas 

aos herdeiros, tem-se a incidência do ITCMD, que, como visto tem como fato gerador a 

transmissão pela doação e causa mortis.  

Em que pese não haja diferenciação de alíquota do ITCMD quando a transmissão se der 

por doação ou causa mortis, e, consequentemente, entre a doação e o processo de inventário, fato 

é que, com o planejamento sucessório, os títulos não precisam ser doados de uma única vez, 

possibilitando uma maior organização sobre os custos com a transferência, o que não ocorre em 

um processo de inventário judicial ou extrajudicial, que para ser efetuada a partilha e a efetiva 

transferência do patrimônio, deve ser pago a integralidade dos impostos.  

Tem-se, ainda, que, em um processo de inventário, estando o patrimônio titularizado 

pela pessoa física, os bens que compõe o espólio serão tributados pelo valor decorrente da 

avaliação do Estado, além da incidência das custas judiciais e extrajudiciais. 

Em que pese não seja o objetivo do presente trabalho, analisar as vantagens angariadas 

pela constituição de uma holding familiar no âmbito fiscal, sendo mencionados, apenas, os 

reflexos tributários das estratégias adotadas na holding para realizar um planejamento sucessório, 

conclui-se, pois, como já enunciado no tópico 2.3, que o planejamento sucessório por meio da 

constituição de uma holding familiar propicia uma maior flexibilização dos custos, dando opções 

ao titular do patrimônio quanto a configuração do fato gerador do imposto e do seu pagamento.  

 
171  MAMEDE, Gladstone; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding Familiar e Suas Vantagens: Planejamento 
Jurídico e Econômica do Patrimônio e da Sucessão Familiar. 10. ed. rev. São Paulo: Atlas, 2018. p. 120. 
172  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Jurisprudência. RE 796376/SC. Disponível em: < 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur429670/false>. Acesso em 20.08.2021. 
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Assim, ainda que surjam eventuais impostos sobre a atividade da pessoa jurídica ao 

longo da sua existência, fato é que a antecipação por meio da doação ou o planejamento por meio 

do testamento sobre os títulos societários pode afastar, no todo ou em parte, a morosidade e os 

custos do processo de inventário, que foge ao controle dos herdeiros, e, por óbvio, do titular da 

herança. Contudo, ainda resta esclarecer se essas estratégias são legítimas ante às normas 

imperativas da sucessão causa mortis, haja vista que, como visto alhures, tais normas objetivam 

garantir direitos e princípios constitucionalmente protegidos, quais sejam, em suma, o direito à 

herança, à propriedade e a sua função social.  

3.3. Holding familiar: forma de planejamento da sucessão ou fraude às regras de direito 
sucessório? 
 

Neste tópico pretende-se, finalmente, analisar as proposições sobre o planejamento 

sucessório na holding familiar, tendo como baliza os princípios e regras de direito sucessório 

expostos, bem como trazer alguns apontamentos dos autores estudados sobre os limites que 

envolvem a presente análise. 

Conforme vem se delineando durante todo este trabalho, nota-se que a doutrina 

majoritária atual enxerga com bons olhos a holding familiar como estratégia jurídica para o 

planejamento sucessório. O que se percebe é que o papel principal da holding é viabilizar a 

transferência da propriedade do futuro autor da herança para uma pessoa jurídica constituída com 

a finalidade de titularizar o patrimônio familiar, de modo que a sucessão não mais dirá respeito 

aos bens que compõe o patrimônio das pessoas físicas, mas, sim, sobre os títulos societários que 

estas subscrevem.  

Sobre esse ponto, a transferência do patrimônio do autor ou autores da herança para 

integralização de capital de uma holding familiar não parece configurar nenhuma ilegalidade para 

a maioria dos autores estudados. Porém, em que pese seja a herança uma mera expectativa de 

direito, como visto, ela é constitucionalmente protegida, e a própria legislação infraconstitucional 

prevê normas específicas para sua proteção diante de atos de liberalidade por meio da doação, 

qual seja, os limites para preservação da legítima dos herdeiros necessários. 

Assim, a possibilidade de efetuar a transferência total ou que ultrapasse a parte 

disponível do patrimônio de determinada pessoa para a holding causa estranheza, haja vista que a 

disposição do bem não estaria se limitando à parte disponível. Contudo, a integralização de 
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capital caracteriza-se por uma transmissão onerosa de bens, em que o subscritor da quota 

transfere a titularidade do patrimônio para a pessoa jurídica e, o sócio, em contrapartida, passa a 

titularizar os títulos societários, tanto é assim que no ato de integralização do capital avalia-se a 

incidência do ITBI e não o ITCMD. 

Desse modo, sendo certo que não existe limitação jurídica para a disposição onerosa de 

bens, de fato, não há que se falar de óbices legais a essa etapa, quando efetuada com o patrimônio 

que ultrapasse a parte disponível. Admitir o contrário seria considerar que as holdings familiares 

são nulas de pleno direito, quando a subscrição e integralização do capital ocorrer com todo o 

patrimônio dos genitores.  

Vale trazer a colação, ainda, o apontamento de Flávio Tartuce e Giselda Maria 

Hironaka173 que defendem posicionamento contrário a constituição de holdings familiares como 

forma de planejamento sucessório, por considerar que sua constituição infringe a segunda regra 

de ouro do direito sucessório, qual seja, a vedação ao pacto sucessório previsto no art. 426 do 

CC/02, implicando na nulidade virtual do ato, que decorre de norma proibitiva que não comina 

uma sanção para o seu descumprimento. Sustentam, para tanto, que “se há uma sociedade – que 

tem natureza contratual -, instituída com o objetivo de administrar os bens de alguém ou de uma 

família e de dividir esses mesmos bens em caso de falecimento, a afronta ao art. 426 do Código 

Civil parece-nos clara.”174 

Porém, com todo o respeito aos autores, não parece adequado filiar-se a ideia de que as 

holdings familiares caracterizam pacto sucessório, haja vista que não se pode confundi-la com a 

possibilidade de partilha em vida dos ascendentes à descendentes por ato inter vivos ou de última 

vontade, respeitando a legítima dos herdeiros necessários, o que é plenamente permitido pela 

legislação vigente, vide art. 2.018 do CC/02.  

Nesse sentido, ressalta-se o entendimento de Rodrigo Toscano de Brito, que em que pese 

admitir a possibilidade da holding caracterizar uma afronta à proibição do pacto sucessório, 

pondera que essa estratégia deve ser avaliada de maneira mais ampla, de modo que, dentro dos 

limites da autonomia privada e sem afrontar a legítima, esse mecanismo de planejamento 

 
173  TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO: 
CONCEITO, MECANISMOS E LIMITAÇÕES. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCIVIL, Belo 
Horizonte, v. 21, p. 105, jul/set 2019. DOI 10.33242. Disponível em: 
https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 2021 
 
174 Ibid., p. 106. 
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sucessório seja válido e eficaz: 

Por um lado, teríamos que admitir que se as pessoas se reúnem em sociedade cujo objeto 
principal é a detenção e administração de todo patrimônio da família, por exemplo, e ali 
se planejam a sucessão, não haveria como negar, a priori, a afronta à regra da vedação do 
pacto sucessório, se analisado de modo pontual, apenas à luz do art. 426 do Código Civil. 
Esse é um viés relevante em relação ao tema aqui tratado, mas se assim admitimos, todos 
os atos praticados no Brasil com essas características seriam nulos. E não são poucos. 
Preferimos pensar diferente. De fato, é possível se organizar em sociedade ou por meio de 
outras formas de constituição de pessoas jurídicas, dentro dos limites da autonomia 
privada e desde que não se afronte a legítima, que é segunda regra que não se pode perder 
de vista. Assim, parece-nos que todos os contratos existentes dentro dos limites das 
normas sucessórias são válidos e eficazes, inclusive de constituição de holdings, para fins 
de planejamento sucessório, diante de uma interpretação conforme a harmonização das 
regras sobre liberdade e as limitações aqui referidas, presentes no Código Civil.175 

 
Afinal, no contexto de uma holding familiar, busca-se administrar os bens de forma tal 

que se alcance uma sucessão eficaz por meio de atos de partilha em vida ou testamentária, que 

permita a continuidade dos negócios familiares e da perpetuidade do patrimônio, atendendo-se, 

assim, aos princípios da continuidade e função social da empresa, bem como da função social da 

herança e da propriedade.  

Superados tais pontos, conforme já enunciado no tópico 3.1 e verificado nos tópicos 

subsequentes, os demais mecanismos empregados no âmbito da holding familiar são, nada mais, 

que aqueles já consolidados no direito privado brasileiro, contudo, empregados não sobre o 

patrimônio da pessoa física, mas sobre os títulos societários que representam o capital social 

integralizado, sendo estes bens móveis. E, nesses termos, não há que se falar em ilegalidades, 

posto que nada obsta a constituição de um patrimônio composto por tais espécies de bens.  

Diante do exposto, conclui-se, por óbvio, que os livros não ensinam formas de burlar a 

legislação, mas, sim, formas de utilizar as possibilidades dadas pela legislação, convergindo as 

normas de Direito Societário com observância às normas de Direito Sucessório, para se chegar a 

um planejamento sucessório eficaz com vistas a diminuir a incidência tributária e dos custos 

decorrentes do processo de inventário, bem como os óbices burocráticos e disputas entre os 

herdeiros que podem ocasionar no enfraquecimento e dilapidação do patrimônio, levando ao 

declínio dos negócios familiares ou do patrimônio que se buscou proteger. 

 
175 BRITO, Rodrigo Toscano de. Planejamento sucessório por meio de holdings: limites e suas principais funções. 
In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha; DIAS, Maria Berenice (Coord.). Família e sucessões: polêmicas, tendências e 
inovações. Belo Horizonte: IBDFAM, 2018. p. 671. Apud TARTUCE, Flávio; HIRONAKA, Giselda Maria 
Fernandes Novaes. Planejamento Sucessório: Conceito, Mecanismos e Limitações. Revista Brasileira de Direito 
Civil - RBDCIVIL, Belo Horizonte, v. 21, p. 105-106, jul/set 2019. DOI 10.33242. Disponível em: 
https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/466. Acesso em: 31 ago. 2021 
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CONCLUSÃO  
 

Como enunciado, o presente estudo buscou analisar as principais estratégias destacadas 

pela doutrina para realização do planejamento sucessório por meio das holdings familiares e 

como elas refletem nas regras da sucessão hereditária, objetivando compreender se tais 

estratégias podem configurar fraude ao direito sucessório, e, principalmente, à divisão da legítima 

entre os sucessores necessários. Assim, a partir de pesquisa bibliográfica, foram trazidos à 

colação diversos apontamentos e recortes de autores voltados ao estudo de Direito Empresarial, 

Direito Sucessório e das holdings familiares, para subsidiar a resposta à pergunta que se 

pretendeu esclarecer, qual seja, afinal, a holding familiar, como meio de planejamento sucessório, 

é uma estratégia jurídica válida frente as regras do Direito Sucessório, ou, por si só, configura 

uma prática que fere as regras e princípios basilares da sucessão? 

A partir da análise histórica, percebeu-se que a exploração da ideia das holdings e das 

companhias familiares no contexto mundial, existe desde a primeira fase do Direito Comercial, e, 

no contexto brasileiro, foi incorporada ao sistema jurídico a partir da Lei das Sociedades por 

Ações, no ano de 1976. A partir dessa norma é possível definir de modo geral a holding como 

uma pessoa jurídica constituída objetivamente para deter participação em outras sociedades. 

Contudo, no decorrer do estudo, verificou-se que a holding é bem mais que isso, 

podendo, além de se constituir sob diversas roupagens societárias, ser capaz de ter como objeto 

social não somente a participação em outras sociedades (holding de mera participação), mas 

também se diferenciar de maneira mais específica a depender da motivação do seu titular em 

criá-la, conforme rol exemplificativo explorado pela doutrina estudada.  

E é nesse diapasão que surgem as holdings familiares, que, como visto, podem se 

revestir de qualquer roupagem (patrimonial, imobiliária, de controle, mera participação, entre 

outras), sendo caracterizada como familiar por se enquadrar no âmbito de determinada família, 

servido, dentre outras possibilidades, à proteção e gestão do seu patrimônio ou para dar 

continuidade à empresa, sem que estes padeçam por eventuais disputas familiares provenientes 

do processo de inventário e partilha dos bens e das incertezas em relação à gestão patrimônio. 

Buscando-se compreender como as estratégias negociais adotadas no âmbito de uma 

holding familiar afetam as regras da sucessão, no segundo capítulo foram feitas algumas 

considerações sobre os aspectos fundamentais relacionados ao direito sucessório, principalmente 
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aspectos relativos à sucessão causa mortis, explorando suas principais regras de direito material. 

Dessa análise foi possível concluir que todas as regras enunciadas pelo Código Civil 

voltam-se às premissas principais, quais sejam, a harmonização da autonomia privada e do direito 

à propriedade e sua função social, com os princípios do direito à herança e a função social desta, 

o que faz surgir regras que objetivam a divisão igualitária dos quinhões hereditários e a proteção 

da parte legítima dos herdeiros necessários, sendo estes os limites fundamentais para todo e 

qualquer ato não oneroso de disposição de bens em vida e de última vontade.  

A análise dos procedimentos de inventário e partilha de bens e dos impactos na área 

tributária se fez necessária para compreender as dificuldades que levam as famílias, sejam elas 

empresárias ou não, a constituir uma holding familiar, expondo os entravem e ônus dos 

procedimentos ordinários da sucessão causa mortis. 

Tendo assentado tais premissas essenciais para a compreensão das limitações que 

envolvem a sucessão dos bens decorrentes do falecimento do titular do patrimônio, partiu-se para 

a análise das estratégias que possibilitam o planejamento sucessório. Dentre as estratégias 

convencionais, estas se encontram bem delimitadas pela legislação e consolidadas pela doutrina, 

já que ocorrem dentro das hipóteses dadas pela própria lei, de modo que eventuais ilegalidades 

serão aquelas decorrentes de atos que objetivem, em suma, não respeitar a legítima e a ordem de 

vocação hereditária e suas regras correlatas que dispõe sobre as formas de divisão dos quinhões 

hereditários.  

Elevando a análise do planejamento sucessório ao âmbito de uma holding familiar, 

extrai-se que a holding familiar desenvolve o papel primordial de possibilitar a transferência de 

titularidade do patrimônio para a esfera da pessoa jurídica, de modo que a sucessão hereditária do 

de cujus se dará sobre a participação societária na holding, e não mais sobre o patrimônio do 

autor da herança. E é a partir da sua constituição, que ocorre por meio de um ato típico da 

autonomia privada, o qual não se encontra entraves jurídicos, qual seja, a transferência dos bens 

que compõe o patrimônio do autor ou autores da herança para a integralização do capital social 

conforme as quotas subscritas, que se iniciam os atos de planejamento sucessório, que implicam, 

como visto, na adoção daqueles mecanismos tradicionais.  

Portanto, conclui-se que, ainda que seja possível utilizar-se da holding familiar para 

fraudar as regras da sucessão, as possibilidades se dão na mesma proporção em que estão sujeitos 

os demais instrumentos convencionais estudados, em razão da má-fé do autor da herança e, 
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eventualmente, dos herdeiros, por meio da simulação para realizar negócios ilícitos objetivando 

diminuir a parte legítima e as quotas hereditárias dos herdeiros necessários, não havendo que se 

falar em fraudes ou ilegalidades inerentes à constituição das holdings familiares.  

De certo, a holding familiar pode eventualmente dificultar a identificação dessas 

ilegalidades por muitas vezes envolver diversos atos que interligam o Direito Sucessório e o 

Direito Societário, contudo, isso não a transforma em um meio ou instrumento fraudulento para 

planejar a sucessão do patrimônio familiar. 
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