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RESUMO 

 

A presente dissertação tem o objetivo de estudar o planejamento jurídico com vistas 

à sucessão causa mortis. Identifica-se que pelo atual modelo sucessório brasileiro os 

descendentes herdam em condomínio, portanto, o patrimônio não é necessariamente líquido. 

As normas atinentes ao condomínio regem a propriedade e a posse da herança até a conclusão 

definitiva da partilha e, mesmo pelo método de sucessão testamentária, nem sempre é possível 

evitar os conflitos. Assim, por meio de revisão bibliográfica e análise jurisprudencial sobre o 

tema, identificou-se que, pelo exercício da autonomia privada, é possível desenvolver 

alternativas ao modelo de sucessão com a utilização das regras do Direito Empresarial. Nesse 

contexto, a holding familiar pode ser meio eficaz de planejamento jurídico – sucessório, 

patrimonial, tributário, etc. A holding proporciona, além da prevenção das disputas entre os 

herdeiros, a organização do patrimônio, demarcando com clareza o ativo familiar do 

empresário, bem como a redução dos custos para sua transferência. No entanto, deve-se atentar 

em que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode ser tomada como um princípio 

absoluto. Caso a pessoa jurídica seja indevidamente utilizada, de forma abusiva ou fraudulenta, 

servindo para o desvio do patrimônio e para a fuga de direito de terceiros, caberá a aplicação 

da desconsideração da personalidade jurídica, direta e inversamente, ora atingindo os bens 

sociais, ora responsabilizando os sócios e até a sociedade. Por esse motivo, é importante que o 

planejamento sucessório respeite determinados parâmetros jurídicos que, uma vez observados, 

evitarão a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

 

Palavras-chave: Direito sucessório. Planejamento jurídico. Testamento. Holding familiar. 

Gestão de empresa. Doação. Custo fiscal. Desconsideração da personalidade jurídica. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation examines the legal aspects of succession planning after a death of 

an owner. By the current Brazilian succession model, descendants inherit the estate as co-

owners, which means that the assets are not necessarily liquid. The law of co-ownership rules 

the possession and property of the inheritance through the definitive conclusion of sharing. 

Even by the method of testamentary succession, it is not always possible to avoid a conflict. 

Through a bibliography review and analysis of precedents on the subject, it was realized that it 

is possible to develop other alternatives to this model by using business law, based on private 

autonomy. In this context, a family holding company can be an effective instrument of legal 

planning in the field of inheritance law, property law, tax law and so on. In addition to 

preventing conflicts between heirs, the holding company enables the organization of assets, the 

demarcation of the entrepreneur's family's assets and the reduction of costs for the wealth 

transfer. However, private autonomy cannot be treated as an absolute principle. If the firm is 

improperly used, abusively or fraudulently, by trying to divert the assets of violating the rights 

of third parties, it could justify the application of the "disregard doctrine". In this case, it could 

be possible to pierce the firm veil and impose liability for debts on shareholders and managers. 

 

Keywords: Succession law. Legal planning. Testament. Family Holding Company. 

Management. Donation. Tax costs. Disregard of corporate personality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora a morte seja um evento certo na vida, é impossível precisar o momento 

exato de sua ocorrência, o que em algumas situações, como no âmbito do Direito, pode acarretar 

problemas, haja vista que algumas relações jurídicas continuam gerando efeitos mesmo após a 

morte, especialmente em relação aos familiares do de cujus. 

A título de ilustração, toma-se o caso do Direito Sucessório, no âmbito do qual, de 

acordo com as regras em vigor, o patrimônio amealhado será automaticamente transferido aos 

herdeiros do de cujus, assim como as obrigações pecuniárias, embora limitadas ao montante 

transmitido. Acontece que a herança é deferida como um todo unitário, mesmo que vários sejam 

os herdeiros, implicando que a propriedade e a posse dos bens do espólio serão regidas pelas 

normas atinentes ao condomínio até a conclusão definitiva da partilha. 

Nessa circunstância, diante dos múltiplos – e às vezes conflituosos - interesses dos 

envolvidos, de eventual desconfiança e da pluralidade de bens que compõem o patrimônio 

deixado, além de diversos outros problemas de natureza formal e material, nem sempre se 

encontra um denominador comum que agrade a todos os herdeiros, e o processo de inventário 

se arrasta por vários anos, tornando a fruição do patrimônio existente bastante prejudicada.  

Quando não há consenso entre os herdeiros, e dada a inviabilidade, em 

determinadas situações, da designação de bens específicos para cada sucessor, bem como da 

venda e apuração dos valores correspondentes, a tendência é que o juiz competente mantenha 

o condomínio de bens, o que poderá não apenas tornar mais difícil a pacificação entre eles, mas 

até mesmo gerar a perpetuação dos conflitos, causando prejuízo patrimonial e desgaste familiar. 

Essa situação é agravada quando há empresas geridas pela família, especialmente 

quando tinham no de cujus a figura do administrador. Em situações assim, com a morte do 

gestor, é comum a transposição dos conflitos familiares para o seio da sociedade empresarial, 

com reflexos negativos nas atividades desenvolvidas e consequentemente nos resultados 

econômicos.  

Quando ocorre a morte do gestor da empresa sem um planejamento prévio do 

processo de sucessão, a administração do negócio tende a ser transferida ao inventariante, 

criando uma situação bastante danosa para a sociedade empresarial, porquanto à disputa já 

travada pela divisão de bens corriqueiramente se alia a disputa pela administração da empresa, 

tornando ainda mais litigioso o inventário. 

Para dirimir os problemas apresentados, impõe-se um planejamento jurídico- 

patrimonial, familiar, sucessório e tributário, dentre outros. Em sua concretização, além de 
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contar com o testamento, instrumento específico do Direito Sucessório, o planejamento poderá 

se utilizar de vários outros mecanismos, inclusive financeiros, como os fundos de investimento, 

e instrumentos de previdência privada (contrato de natureza securitária). Neste trabalho, porém, 

a despeito de não ser incomum a utilização de mais de um instrumento para efetivar o 

planejamento sucessório, serão estudadas apenas as estratégias de Direito Civil (doação e 

testamento) e Direito Societário, nomeadamente a holding familiar.  

Analisar como desenvolver a melhor estratégia de planejamento patrimonial e 

sucessório diante dos diversos fatores apresentados é o ponto central do presente estudo. Assim, 

valendo-se dos limites à transmissão do patrimônio impostos pelo modelo sucessório do Código 

Civil brasileiro, indaga-se: em que medida a sucessão testamentária é viável para planejar a 

sucessão e o que justifica seu uso reduzido no Brasil? Qual a contribuição do planejamento 

jurídico patrimonial com vistas à sucessão causa mortis para a economia fiscal e a proteção do 

patrimônio?  

Como hipótese norteadora desta investigação tem-se que o método usual de 

sucessão testamentária nem sempre é capaz de evitar os conflitos entre os herdeiros e, por isso, 

é tão pouco usado no Brasil. Observa-se que esse instrumento, além de não evitar as 

dificuldades da administração do condomínio indivisível de bens, no caso das famílias 

empresárias, impede que o autor da herança, embora possa dispor das quotas ou ações, designe 

a posição dos herdeiros dentro da estrutura societária, ou preveja o comportamento de cada 

sucessor.  

Uma hipótese secundária que se entende responder aos problemas eleitos como 

ponto de partida desta pesquisa é a seguinte: os problemas inerentes ao modelo padrão 

sucessório podem ser dirimidos pelo planejamento jurídico-societário, que se reputa 

extremamente útil não só para mitigar os danos patrimoniais e emocionais derivados das 

incertezas do processo sucessório, mas também para reduzir o impacto fiscal da transmissão de 

bens na sucessão causa mortis. 

Acredita-se que a identificação da melhor estrutura para o planejamento patrimonial 

e sucessório depende de diversos fatores, a serem analisados caso a caso, como a base em que 

é constituída a família, o patrimônio e a empresa familiar, entre vários outros. A escolha será 

obviamente contemporizada diante da diversidade de negócios praticados pela família e do 

volume da fortuna acumulada.  

Visando comprovar as hipóteses apresentadas, optou-se pela realização de uma 

pesquisa cujo objetivo geral consiste em analisar a contribuição da holding familiar para a 

organização do patrimônio, a elisão fiscal e a harmonia familiar. Como objetivos específicos, 
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pretende-se analisar o planejamento sucessório por meio do testamento e as justificativas para 

seu uso reduzido; identificar em que momento se deve começar o planejamento sucessório, 

descrever as etapas do planejamento, levando-se em conta a quantidade de imóveis, o regime 

de casamento, os negócios da família e a participação dos filhos nesses negócios; apresentar os 

instrumentos jurídicos societários para a efetivação do planejamento por meio da holding; 

analisar as vantagens e desvantagens dos dois tipos societários mais usados no País, a sociedade  

limitada e a sociedade anônima de capital fechado, com a finalidade de destacar os critérios 

objetivos para a escolha da estrutura mais adequada a atender às necessidades especificas de 

cada família; descrever como se efetiva a partilha em vida; identificar os impactos dos custos 

fiscais e processuais do planejamento; e analisar as possibilidades de desconsideração da 

personalidade jurídica, caso o planejamento seja realizado sem observância às normas do 

Direito de Família, Sucessório e Tributário. 

A escolha desse tema entre tantos outros existentes é resultado de inquietações e 

reflexões surgidas na vivência profissional da advocacia privada, sobretudo na área de 

sucessões, onde se verifica, não raras vezes, o esvaziamento do patrimônio por dívidas fiscais 

e disputas judiciais entre os herdeiros. Referidas constatações impulsionaram esta pesquisadora 

ao aprofundamento do estudo e da pesquisa no âmbito do Direito Empresarial, na busca por 

alternativas ao modelo sucessório estabelecido no Código Civil. 

Sob o ponto de vista acadêmico, interessa contribuir para a discussão acerca do 

papel do Estado na autonomia privada, que subtrai do poder privado certas matérias, sob o 

argumento do dever de proteção da família e da ordenação das relações de seus membros, sem 

considerar a modificação dos valores sociais ao longo do tempo. Considera-se que a atuação 

estatal não se contrapõe à liberdade conferida aos particulares de fixar conteúdo contratual, 

possibilitando-lhes buscar alternativas sucessórias e transmutar a regência das relações 

familiares por meio da assimilação das regras do Direito Societário, com o objetivo de 

solucionar conflitos sucessórios, que, sem esse diálogo entre os diversos ramos da ciência do 

Direito, não seria possível. 

A justificativa maior que sustenta esta pesquisa, de caráter também social, consiste 

na necessidade da busca de alternativas para a organização patrimonial, da identificação de um 

instrumento eficaz que possibilite ao futuro autor da herança decidir em vida a divisão de seus 

bens da forma que melhor lhe convier, proporcionando não só a economia com tributos, mas 

especialmente a manutenção da união da família e o controle da gestão da empresa familiar, 

evitando a descontinuidade dos negócios. Esse cuidado na eleição do instrumento sucessório e 

o momento da tomada de decisão para o planejamento podem gerar impactos econômicos não 
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apenas dentro da família, mas também em toda uma determinada região do País. Em se tratando, 

por exemplo, de espólio que detém em seu patrimônio empresas de grande porte, geradoras de 

muitos empregos diretos e indiretos, o planejamento impacta na economia de todas as famílias 

que de alguma maneira dependem da boa gestão daquela empresa.  

Evidencia-se, assim, que os conflitos sucessórios judicializados implicam a 

administração de todo o patrimônio, inclusive o empresarial, pela pessoa do inventariante, 

portanto, nos casos de sucessão não planejada, os negócios da empresa familiar podem acabar 

nas mãos de gestores sem qualificação técnica e experiência negocial, por tempo superior ao 

que as reservas financeiras do espólio possam suportar, levando o patrimônio acumulado por 

décadas a se dissipar em pouco tempo de administração inadequada, prejudicando, além da  

família do de cujus, os sócios remanescentes, os funcionários, os colaboradores, enfim, toda 

uma gama de pessoas que direta ou indiretamente dependem dos resultados da administração  

daquele patrimônio. 

Optou-se pela realização de um estudo exploratório-descritivo, de 

natureza qualitativa, mediado pela pesquisa bibliográfica em fontes secundárias de dados: 

livros, artigos científicos de abordagem teórica, publicações encontradas em sítios eletrônicos 

especializados, e pesquisa documental, em fontes primárias de dados, compreendendo a 

legislação e a jurisprudência produzidas atinentes à matéria. 

Os resultados obtidos, sistematizados, vieram compor esta dissertação, divididos 

em seis seções, abrangendo esta introdução como primeira entre elas. Segue-se-lhe a segunda, 

na qual se tece uma abordagem crítica ao modelo sucessório brasileiro, analisam-se as 

contradições nas influências do Direito Romano, Germânico e Canônico recebidas pelo Direito 

pátrio, contextualizando os problemas na efetivação da fórmula padrão sucessória, 

especialmente com o uso da sucessão testamentária. Na terceira, apresenta-se a holding familiar 

como instrumento de planejamento sucessório, que, situado nas regras do Direito Societário, 

possibilita meios mais seguros e eficientes de gestão e transmissão do patrimônio. Discorre-se 

a natureza jurídica e os dois tipos societários que melhor atendem às necessidades para a 

constituição da holding familiar, as sociedades limitadas e as sociedades anônimas de capital 

fechado, diferenciando as suas particularidades, e esclarecem-se os procedimentos da partilha 

em vida, do adiantamento da legítima por meio de doação de quotas e ações e do instituto do 

usufruto. Na quarta seção, avaliam-se os impactos fiscais da holding familiar como alternativa 

sucessória, demonstrando como e em que medida são reduzidos os custos fiscais e processuais 

da ação de inventário frente aos custos da sucessão planejada por meio da holding. Na quinta 

seção abordam-se as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica nas 
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sociedades familiares, partindo-se da análise das normas cogentes do Direito de Família e 

Sucessões, assim como a economia lícita de tributos na constituição da holding familiar. Por 

fim, apresentam-se as conclusões, coroadas com as referências das fontes utilizadas, que 

corroboram o que foi dito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO SUCESSÓRIO ADOTADO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Esta seção tem como objetivo inicial tratar da evolução histórica do Direito das 

Sucessões, analisando as contradições nas influências dos direitos Romano, Germânico e 

Canônico sobre o Direito Sucessório brasileiro e, nesse contexto, visa explanar as formas de 

regulamentação existentes, abordando inicialmente a forma convencional, positivada no 

Código Civil brasileiro, ressaltando sua interferência e reflexos resultantes da limitação ao 

direito de testar.  

Em um segundo momento, dispõe-se a abordar o direito de testar como expressão 

da autonomia privada para planejar, bem como os limites legais do Direito de Família e 

Sucessões no planejamento sucessório, definidos pelas normas de ordem pública, esclarecendo 

que quem planeja se obriga a atentar, entre outras disposições, aos regimes de casamento e à 

herança legítima.  

Por fim, dedica-se a examinar a problemática das disposições legais que regulam o 

planejamento sucessório por meio do testamento, especialmente quando se trata de famílias 

empresárias, e as possíveis causas de seu uso restrito, demonstrando as principais dificuldades 

inerentes à partilha post mortem, como a impossibilidade de determinar a posição de cada 

herdeiro na estrutura societária e a falta de liquidez durante o período sucessório, o que 

fatalmente comprometerá a eficácia do planejamento idealizado.  

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DAS SUCESSÕES 

 

Pode-se verificar que a base e a estrutura do Direito Civil brasileiro, com suas 

classificações, métodos e conceitos, são construções eminentemente romanas.  

É possível afirmar que o Direito Romano se apresenta, ainda hoje, como um 

instrumento de respostas práticas e efetivas, apto a proporcionar uma reflexão maior sobre as 

origens do ordenamento jurídico brasileiro e, com isso, influenciar sua interpretação. 

O Direito Privado romano marcou significativamente a cultura jurídica ocidental, 

tanto nos conceitos jurídicos quanto na argumentação aqui utilizada. Os juristas romanos 

propiciaram criações que foram muito além de seu tempo de vida, verdadeiramente se 

perpetuando na história, mediante a adoção de preceitos por inúmeros ordenamentos jurídicos 

atuais em áreas como Direito da Família, Direitos Reais e Sucessão, por exemplo. 
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No Brasil, a estrutura do Direito Sucessório brasileiro foi moldada pelas diferentes 

características dos direitos Romano, Germânico e Canônico embora as mais expressivas 

influências decorram do Direito Romano, com a autonomia no direito de testar. No âmbito 

desse Direito clássico e pós-clássico romano, a sucessão testamentária assumia feição 

nitidamente individualista. As contribuições dos direitos Germânico e Canônico, por sua vez, 

eram de espírito comunitário, oposto à autonomia da vontade.1 

O testamento romano não foi recebido na forma originária pelas legislações 

modernas. Segundo Sílvio Venosa, “entre os germanos, o testamento difundiu-se lentamente 

por influência da Igreja. Em Portugal, as Ordenações Afonsinas aceitaram e adotaram a noção 

romana de testamento, assim também a compilação filipina”.2 

O Direito Germânico e o Direito Romano partiam de concepções opostas, seja da 

família, seja da relação jurídica sucessória. Enquanto o Germânico reconhecia somente os 

herdeiros de sangue, impedindo, portanto, o indivíduo de testar, o Romano, ao contrário, 

pregava a mais ampla liberdade de dispor dos próprios bens com o ato testamentário; enquanto 

o primeiro limitava a sucessão a bens determinados, o Romano a expandia, de modo a abranger 

todo o patrimônio do autor da herança. Durante a Idade Média, acrescenta-se a essas duas 

concepções o Direito Canônico, que já mantinha frágil equilíbrio entre as exigências religiosas 

de proteção à pessoa (direitos individuais) e à família (direitos supraindividuais). 

Junqueira de Azevedo, exemplificando as contradições nas influências recebidas 

pelo Direito Sucessório brasileiro, destaca que à liberdade de testar (autonomia da vontade) 

opõe-se a legítima dos herdeiros necessários (proteção à família); à ideia de função econômica, 

que justificaria a sucessão pela continuidade da unidade dos bens, apresenta-se, em contrário, 

a regra da partilha, que impõe divisão; e, principalmente, ao herdeiro, muitas vezes visto como 

continuador do de cujus, apresenta-se o legatário, mero recebedor de bens.3 

Pelas regras sucessórias no Brasil, o patrimônio amealhado será automaticamente 

transferido aos herdeiros do de cujus, assim como as obrigações pecuniárias, embora limitadas 

ao montante transmitido. O problema é que a herança é deferida como um todo unitário, mesmo 

que vários sejam os herdeiros. As normas atinentes ao condomínio é que regem a propriedade 

e a posse da herança até a conclusão definitiva da partilha. 

                                                           
1 BUSSI, Emilio. La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune: contratti, successioni e 

diritti di famiglia. Padova: Cedam, 1971, p. 113.   
2 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 194. 
3 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O espírito de compromisso do direito das sucessões perante as exigências 

individualistas de autonomia da vontade e as supra-individualistas da família: herdeiro e legatário. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 95, p. 273-284, 2000, p. 274. 
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Enquanto a sucessão testamentária era regra no Direito Romano, e verdadeira 

expressão de autonomia da vontade do autor da herança, sem que por muito tempo houvesse 

limitação da quota a ser testada, no Direito brasileiro, o testador só poderá dispor da metade de 

seus bens, fato que acaba por gerar uma série de problemas de partilha, mantendo-se, por vezes, 

obrigatoriamente um condomínio indivisível de bens e com difícil fruição do patrimônio.  

Em Roma, diferentemente do que ocorre no Brasil, a sucessão ab intestato era a 

exceção. Para os romanos, o testamento sempre foi considerado como ato de última vontade, 

verdadeira expressão da autonomia privada.  

O estudo da sucessão hereditária, nas diversas fases da história do Direito Romano, 

manifesta sua profunda vinculação com as funções e estrutura da família, sendo isso patente 

quando se compara o regime vigente das épocas anteriores com o da época clássica referente 

ao pater familias, ou se analisam as profundas mudanças introduzidas pelo pretor ao estabelecer 

o sistema de bonorum possessio, que significa a posse da herança do falecido, autorizada pelo 

pretor a pessoas que, embora merecedoras, não eram, pelo jus civile, consideradas herdeiros,  

ou se constata a superação do formalismo do jus civile na última época republicana e 

principado.4 

Nesse trabalho de adaptação e aperfeiçoamento, teve relevância singular a 

jurisprudência, com sua interpretação cada vez mais livre da autonomia testamentária, assim 

como o reconhecimento do fideicomisso e do codicilo e a atenuação dos diferentes tipos de 

legados. 

A autonomia da família romana, inicialmente, não tinha restrições, tanto que sua 

projeção no futuro, com a morte do pater familias, devia depender mais da vontade deste do 

que da vontade do Estado, expressa por intermédio da lex. Assim, a regra era o pater designar, 

por meio de testamento, os seus sucessores, com vistas à unidade da família e do patrimônio 

familiar. O importante era dar continuidade ao culto religioso. Somente na falta de testamento 

é que a lex indicava os herdeiros. Por isso o jus civile previa dois tipos de sucessão: a sucessão 

testamentária e a sucessão legítima ou ab intestato.5 

No entender de Sílvio de Salvo Venosa, a sucessão hereditária representava mais 

um ônus do que um benefício, já que o herdeiro sucedia o de cujus em todas as relações 

jurídicas, ativa e passivamente, tanto em nível de relações jurídicas como de relações religiosas, 

porque esses aspectos se interligavam na época. Somente poderiam renunciar à herança os 

                                                           
4 MARTINEZ, Jesús Daza; ENNES, Luis Rodríguez. Instituciones de Derecho Privado Romano. 4. ed. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2009, p. 485. 
5 TABOSA, Agerson. Direito Romano. Fortaleza: Faculdade 7 de Setembro, 2003, p. 330. 
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colaterais e os estranhos instituídos herdeiros, sendo impossível aos descendentes e aos 

escravos do morto safar-se dessa responsabilidade.6 

Já no Brasil, a liberdade de testar não é plena - ao testador somente é permitido 

dispor da metade de seus bens, em caso de haver descendentes, ascendentes ou cônjuge 

sucessíveis. 

A ordem de vocação hereditária chamava primeiro os herdeiros que, por ocasião da 

morte, estivessem sob o pátrio poder. Ausentes esses, eram chamados os agnados e os gentiles 

(membros da mesma família ou pertencentes a mesma gens). Assim, firma-se o princípio de 

que os herdeiros mais próximos excluem os mais remotos. 

A Lei das XII Tábuas já continha as primeiras regras da sucessão legítima, as quais 

foram se modificando até se fixarem nas novelas 118 e 127. As últimas regras foram 

recepcionadas pelo Direito moderno, conforme se pode atestar pelos preceitos da vocação 

hereditária, em que os primeiros a suceder são os descendentes (filhos e netos), seguidos dos 

ascendentes e irmãos germanos na segunda ordem, dos irmãos unilaterais na terceira ordem e, 

na quarta ordem, de outros colaterais até o sétimo grau.7  

Observa-se a semelhança com a ordem de vocação hereditária no Brasil, onde, regra 

geral, existindo alguém em uma classe de herdeiros, excluem-se as classes subsequentes e, na 

mesma classe, os parentes de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto. O 

chamamento dos sucessores é feito de acordo com uma sequência denominada ordem da 

vocação hereditária. Essa ordem, no Código de 1916, tinha caráter absoluto, tratava-se de 

vocação compartimentada, sem qualquer espécie de concorrência entre as classes.8  

Referida ordem, com o tempo, foi admitindo exceções, possibilitando que o cônjuge 

supérstite adquirisse, conforme o regime matrimonial de bens, direitos como o usufruto vidual 

e o direito real de habitação, em concorrência com os herdeiros das classes anteriores 

(descendentes e ascendentes). 

O cônjuge sobrevivente, no Código de 1916, herdava na ausência de descendentes 

ou ascendentes e desde que não estivessem separados. A dissolução da sociedade conjugal 

excluía o cônjuge da vocação sucessória, conforme disposição do art. 1.611, porém, só a 

separação de fato não o excluía.  

                                                           
6 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 125. 
7 TABOSA, Agerson. Direito Romano. Fortaleza: Faculdade 7 de Setembro, 2003, p. 330. 
8 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.915 do Código 

Civil. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 160. 
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A ordem de vocação hereditária estabelecida no Código Civil de 1916 não foi 

alterada no Diploma de 2002, mas incluiu o cônjuge supérstite no rol dos herdeiros necessários, 

o qual passa a concorrer com os herdeiros das classes descendentes e ascendentes, e, ainda, a 

fazer parte da terceira classe, com exclusividade. 

Esclareça-se que herdeiros necessários são aqueles que não podem ser afastados da 

sucessão pela simples vontade do sucedido, salvo nas hipóteses de praticarem ato de ingratidão 

contra o autor da herança. Assim, optando-se pela sucessão testamentária, há que atentar o autor 

da herança para as restrições impostas pelo legislador. 

O Direito Pretoriano passou a contemplar os cognatos (parentes consanguíneos), 

possibilitando o acesso à herança dos filhos emancipados, ou adotados, das filhas casadas, dos 

colaterais consanguíneos e do cônjuge, tendo, no período justiniâneo, desaparecido qualquer 

diferença entre agnados e cognados. 

O Código Civil brasileiro de 1916, por meio dos arts. 368 e seguintes, previa como 

forma de constituição do ato de adoção a simples escritura pública, prescrevendo, entretanto, 

que caso ao tempo da adoção o adotante já tivesse filhos legítimos ou legitimados, o 

adotado não entraria na sucessão, como se pode notar da redação do art. 377 do Diploma 

citado, in verbis: “Art. 377.  Quando o adotante tiver filhos legítimos, legitimados ou 

reconhecidos, a relação de adoção não envolve a de sucessão hereditária. (Redação dada pela 

Lei nº 3.133, de 8.5.1957)”.  

Noutro passo, no caso de haver apenas filho adotivo, sem existência de legítimos, 

aquele teria as mesmas prerrogativas destes na ordem sucessória, possuindo preferência sobre 

os ascendentes. É o que prescreve o art. 1.605 em seu caput, in verbis: “Para os efeitos da 

sucessão, aos filhos legítimos se equiparam os legitimados, os naturais reconhecidos e os 

adotivos.”. 

No entanto, o advento do art. 227, § 6º, da Constituição de 1988 resultou no fim da 

distinção de direitos de acordo com a origem da filiação. O novo texto constitucional consagrou 

o princípio da igualdade entre filhos, vedando expressamente qualquer discriminação entre 

aqueles havidos ou não da relação de casamento ou por adoção. Esclareça-se, porém, que a 

Constituição Federal de 1988 não atinge a sucessão verificada antes da sua entrada em vigor, a 

Constituição não retroage, ou seja, a herança se transmite, posse e propriedade no ato da morte, 

portanto, os filhos adquirem a propriedade no ato da morte, assim, caso a Constituição 

retroagisse, atingiria o ato jurídico perfeito, ela alteraria a propriedade já consolidada. Por mais 
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injusto que pareça a norma, entende-se que ela não pode retroagir sob pena de insegurança 

jurídica, sendo também esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal.9,10 

Quanto à limitação de quota no ato de testar, resta claro que no Direito Romano, 

admitido o amplo poder do pater familias, havia plena liberdade de testar. Posteriormente foram 

sendo criadas regras que limitavam essa liberdade, no entanto, não havia regra fixa sobre a 

quota mínima reservada. 

No Direito Germânico a evolução deu-se de forma diferente. Todo o patrimônio era 

familiar, e a impossibilidade de seu afastamento do grupo por morte de membro da família 

ensejava a sua atribuição ao primogênito, embora com o tempo tenha se passado a permitir a 

disposição de certa quota. 

Para o Direito Canônico também havia limitação, não podendo o testador dispor de 

mais de um terço do patrimônio, reservando-se dois terços aos herdeiros necessários11.  

Conclui-se, portanto, que em termos de resguardo da legítima, o Direito brasileiro é o mais 

rigoroso e castrador da liberdade do testador. 

No Direito Romano, antes da Lei das XII Tábuas, segundo Luís Antônio Vieira da 

Silva, o direito de testar era matéria obscura. Pelos textos dos compiladores elaborados 

posteriormente à Lei, pode-se perceber que as formas normais de testamento eram as colatis 

comitis, firmadas por ocasião dos comícios, nos quais cada pai de família podia declarar sua 

última vontade tendo o povo como testemunha, que caíram em desuso no século II a.C., e o 

testamentum in procinctu, feito perante as tropas, já em forma para a guerra, posteriormente 

transformado em testamento militar, tendo deixado de ser usado no século I a.C.12   

                                                           
9  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADOÇÃO SIMPLES POR ESCRITURA PÚBLICA. SUCESSÃO. 

ARTIGO 1618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (LEI 3071/1916). DIREITO DE SUCESSÃO. 

VIOLAÇÃO AO ARTIGO 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. Na hipótese de 

adoção simples, por escritura pública, ocorrida em 09.11.1964, com o falecimento da adotante e, em seguida, 

do adotado, serão chamados à sucessão os irmãos consanguíneos deste último, aplicando-se o disposto no 

artigo 1618 do Código Civil Brasileiro (Lei 3071/1916). Inexistência de violação constitucional (CF, artigo 

227, § 6º). Recurso extraordinário a que não se conhece. Outros precedentes na mesma linha: RE 467.590, Rel. 

Min. Dias Toffoli; RE 162.350, Rel. Min. Octavio Gallotti; e RE 163.167, Rel. Min. Ilmar Galvão. Diante do 

exposto, com base no art. 544, § 4º, II, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo para negar 

seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2014. Ministro Luís Roberto 

Barroso. Relator (STF - ARE: 810820 RJ, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 

18/08/2014, Data de Publicação: DJe-172 DIVULG 04/09/2014 PUBLIC 05/09/2014). 
10 Esclareça-se que a Constituição não tratou da sucessão dos irmãos unilaterais e bilaterais. A sucessão na classe 

do colateral não recebe tratamento constitucional (art. 1829, IV) e, portanto, a desigualdade preconizada pelo 

Código Civil em seu artigo 1.841, o qual prescreve que “concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais 

com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar” é absolutamente 

possível e não é eivada de vícios. 
11 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 126. 
12 VIEIRA DA SILVA, Luís Antônio. História interna do direito romano privado até Justiniano. Brasília: 

Conselho Editorial do Senado Federal, 2008. (Edições do Senado Federal, vol. 106), p. 239. 
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De acordo com Santos Justo13, os testadores, quando ameaçados de morte súbita, e 

sem oportunidade de fazer seu testamento perante os comícios ou perante o exército pronto para 

a guerra, entregavam seu patrimônio a pessoa de sua confiança (familiae emptor), por meio do 

negócio chamado mancipatio, especificando o que deveria dar a cada um após a sua morte. 

Porém, é ignorado o modo como o familiae emptor atribuía os bens após a morte do disponente. 

Essa deficiência, aliada à impossibilidade de revogação do testamento caso o testador não 

falecesse após sua realização, suscitou a criação, pela jurisprudência, de outro tipo de 

testamento, o per aes et libram. 

Desse modo, dentro ainda da época pré-clássica, surgiu o testamento per aes et 

libram (cerimônia com a balança e o bronze)14. Santos Justo esclarece que, apoiada na Lei das 

XII Tábuas, a jurisprudência romana introduziu o nuncupativo, “manifestação de vontade feita 

pelo disponente durante a mancipatio, contendo: a nomeação de herdeiro (ou herdeiros) e 

eventualmente a atribuição a cada um dos bens patrimoniais; e a designação de tutor para os 

filhos”.15 Inicialmente era feita oralmente, depois passou a ser realizada em tábuas, que 

permaneciam secretas. Consequentemente, o emptor perdeu a posição de herdeiro e a 

disposição passou a ser revogável durante a vida do testador.   

O testamentum per aes et libram foi posteriormente simplificado, passando a ser 

constituído por uma nucupatio oral, “manifestação de vontade do testador perante sete 

testemunhas reunidas expressamente para o ouvir”, proferida nas línguas latina ou grega.16 

Verifica-se que na época clássica, passa o pretor a admitir como testamento válido 

o escrito, apresentado a sete testemunhas, e somente no Baixo Império ou época pós-clássica é 

que surge o embrião das formas de testamento que chegaram aos dias atuais.17 

Os testamentos privados, sem a participação do Estado, são derivados do 

testamentum per aes et libram e do testamento pretoriano. Como exemplo do primeiro incluem-

se o nucupatio (à beira da morte), o hológrafo (particular – escrito pelo punho do próprio 

testador e por um escrivão) e o tripertitum, assim denominado por Justiniano em virtude de sua 

tripla origem, retratando uma fusão do Direito Civil antigo, do qual retirou a necessidade de 

testemunhas e a sua presença em ato único, com o Direito Pretoriano, de onde provêm os selos 

                                                           
13 SANTOS JUSTO, Antônio. Breviário de direito privado romano. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 551. 
14 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 192. 
15 SANTOS JUSTO, op. cit., p. 552. 
16 Ibid., p. 552-553. 
17 VENOSA, op. cit., p. 193. 
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e o número de testemunhas, e as Constituições imperiais, que contribuíram com as assinaturas 

do testador e o número de testemunhas.18 

Quanto aos testamentos públicos, tem-se o principi oblatum, pelo qual a última 

vontade do testador é apresentada ao príncipe e arquivada pelo Poder Público, e o apud acta 

conditum, em que a última vontade do testador era declarada ao juiz ou à autoridade municipal. 

Foram também conhecidas as formas extraordinárias, como o testamento militar, 

privativo dos militares desde o alistamento até o seu licenciamento; o testamento em tempo de 

peste; o testamento rurícola; o testamento de cego; o testamento de analfabeto; e o testamento 

de surdo-mudo.19 

No Direito brasileiro, os testamentos podem ser ordinários (público, cerrado e 

particular) ou especiais (marítimo, aeronáutico e militar), atendendo à situação peculiar de cada 

disponente. Uma vez realizada a escolha, devem ser cumpridos os requisitos estipulados na 

legislação, sob pena de nulidade do ato. Nesse ponto, mais uma vez atesta-se a influência 

romana. 

Dentre os limites ao direito de testar em Roma, a capacidade para testar (testamenti 

factio activa) e para ser instituído (testamenti factio passiva) assume papel central. Conforme 

esclarece Santos Justo, a capacidade de fazer testamento apresenta um regime particular, além 

da capacidade negocial, já que é estabelecido um conjunto de restrições determinadas por 

motivos particulares.20 

O testador, em regra, deveria manter a capacidade do momento em que testava até 

a morte, de forma ininterrupta. 

Não podiam testar todos os que não tinham o jus testamenti factionis, como os 

peregrinos propriamente ditos (GAIO II, 25); os peregrinos que fossem dados como reféns, cuja 

herança cabia ao fisco, caso não obtivessem graça para que pudessem fazer testamento (L.11); 

os peregrinos que fossem súditos, conforme o Direito Privado de suas nações (ULPIANO XX, 

14); os que perdessem a civitas, ou pela interdictio aquae et ignisou pela deportatio in insulam 

veloasin (L.8); os libertos que pela Lex Aelia Sentia só eram dediticii (GAIO I, 25; ULPIANO 

XX, 14); os escravos (D. 28,1); os servi poenae, condenados a pelejar com feras até a morte 

(L.8; D. 28,3), revogado posteriormente por Justiniano; os furiosos, que não fizessem 

testamento nos intervalos lúcidos (ULPIANO XX, 13); os pródigos (D. 28,1); os surdos-mudos 

                                                           
18 SANTOS JUSTO, Antônio. Breviário de direito privado romano. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 553. 
19 MARTINEZ, Jesús Daza; ENNES, Luis Rodríguez. Instituciones de Derecho Privado Romano. 4. ed. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2009, p. 539. 
20 SANTOS JUSTO, op. cit., p. 488. 
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de nascimento (L.10. C); os doentes que não se fizessem compreender (L, 29. C); os menores 

(L.5 D; GAIO, II, 103 e ULPIANO, XX, 12).21 

Somente eram capazes de herdar por testamento ou ser por ele beneficiados, em 

regra, os indivíduos cidadãos romanos sui juris, plenamente capazes. Assim, ficavam excluídos 

os estrangeiros, as mulheres, as pessoas incertas (aquelas que venham a nascer fora ou dentro 

da família do testador), as pessoas jurídicas, os judeus, os apóstatas e os hereges. 

Dessa maneira, verifica-se que no Direito Romano era assegurada a liberdade de 

testar, nos termos da lei, atendendo a aspectos formais e à capacidade de testar e de ser testado, 

regra que prevalece no Direito brasileiro, porém adaptada à vida e à cultura brasileira 

contemporânea. 

No que se refere às formalidades, destaca-se que as normas testamentárias se 

revestem de caráter público, escapando à liberdade de testar acrescer ou modificar o que por lei 

é definido. Ao testador compete eleger uma entre as formas dispostas na legislação. 

Quanto à capacidade de testar, regula o art. 1.860 do CC de 2002 que podem testar 

os maiores de dezesseis anos, mas ficam impedidos de fazê-lo, além dos incapazes, aqueles que 

no ato de testar não tiverem o pleno discernimento.22 

Em Roma, o testador deveria ter a plena capacidade no momento em que testava e 

deveria mantê-la, de forma ininterrupta, até a morte. 

No Direito brasileiro, o prazo para impugnar a validade do testamento é 

decadencial, de cinco anos, a contar da data de seu registro, tendo o Diploma vigente se referido 

tanto aos casos de nulidade como de anulabilidade. O art. 1.859 do CC abrange tanto as ações 

de nulidade (por incapacidade do testador, inobservância de solenidade, etc.) como as de 

anulação (erro, dolo, coação). Estabelece para o testamento regime particular diverso daquele 

a que se submetem, em regra, os negócios jurídicos inter vivos, os quais, se nulos, não 

convalescem (art. 169, CC), e, se anuláveis, somente são passiveis de impugnação os prazos 

dos arts. 178 ou 179 do CC.23 

                                                           
21 VIEIRA DA SILVA, Luís Antônio. História interna do direito romano privado até Justiniano. Brasília: 

Conselho Editorial do Senado Federal, 2008. (Edições do Senado Federal, vol. 106), p. 241. 
22 Com a alteração do artigo 4º, III, do CC, trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, 

aquele que não puder exprimir sua vontade passa a ser assistido, ou seja, participa do ato juntamente com seu 

representante legal, passando para a categoria de relativamente incapazes, o que leva a concluir que esses 

podem testar. 
23Esclareça-se que, embora não seja a corrente majoritária, há entendimentos no sentido de que existem dois 

artigos no Código Civil falando sobre os prazos para impugnar testamento. O art. 1.859 faz referência às 

hipóteses de nulidade, cujo prazo para impugnação é de cinco anos a partir do registro do testamento, e o 

artigo 1.909 trata dos casos de anulabilidade, tendo disposição especial com prazo próprio (4 anos). 
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Importante atentar para a diferença entre incapacidade de testar e vícios de vontade 

(erro, dolo, coação), possibilitando que se peça declaração de nulidade por falta de 

discernimento e, subsidiariamente, a anulação do ato por vício.  

Por fim, esclareça-se que são legitimados a receber, por testamento, pessoas físicas 

ou jurídicas, estas, mesmo quando ainda não existem. Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa 

explica que uma pessoa jurídica, mesmo em vias de formação, também pode ser aquinhoada, 

pois sua situação se equipara a do nascituro24. Veja-se que a lei permite que não só o já 

concebido quando da morte (o nascituro) possa receber pelo testamento, como também a prole 

eventual de pessoas designadas pelo testador e existentes ao abrir a sucessão (art. 1.799, I).  

Comparativamente, analisando-se as disposições quanto aos legitimados a receber 

no Direito Romano, percebe-se a clara influência romanista no Direito brasileiro, destacando-

se que em Roma não podiam ser instituídos o escravo com menos de 30 anos (GAIO II, 267); 

pessoas incertas (GAIO II, 238); pessoas jurídicas, durante certo tempo, embora a cidade de 

Roma, na República, tenha sido instituída com frequência, bem como os templos que tivessem 

capacidade. As igrejas cristãs, após Constantino, tiveram capacidade (L. 1C). 

Na visão de Agerson Tabosa, são características do ato de testar em Roma: 1) é ato 

iuris civilis, ou seja, restrito aos cidadãos; 2) é ato personalíssimo, não admite representação ou 

mandato; 3) é ato solene - a presença de testemunhas na lavratura do testamento era uma das 

circunstâncias que conferiam solenidade ao ato. A solenidade foi-se reduzindo com o tempo, 

mas não acabou; 4) é ato unilateral - o testamento é justo, perfeito, se, cumpridas as 

formalidades, expressava a vontade unilateral do testador; 5) é ato revogável: o testador podia 

fazer vários testamentos, o testamento posterior sempre revoga o anterior; 6) é ato mortis causa 

- as disposições contidas no testamento somente produziam efeito após a morte do testador.25 

Da mesma forma ocorre com o ato de testar no Brasil. Conforme se depreende das 

disposições contidas no art. 1.858 do Código Civil de 2002, o testamento é ato personalíssimo, 

podendo ser modificado a qualquer tempo, portanto, é negócio jurídico com efeito mortis causa 

e ato unilateral do testador. 

No Direito Sucessório brasileiro, as normas testamentárias se revestem de caráter 

público, restringindo-se a liberdade de testar ao que por lei é definido. Assim, o testador é 

obrigado a eleger uma entre as formas dispostas na legislação e cumprir os requisitos nela 

estipulados, sob pena de nulidade do ato, não sendo possível a escolha de modelo não previsto 

no Código Civil. 

                                                           
24 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 215. 
25 TABOSA, Agerson. Direito Romano. Fortaleza: Faculdade 7 de Setembro, 2003, p. 324. 
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Conclui-se que a liberdade de testar não é plena no Brasil, porquanto havendo 

ascendentes ou descendentes sucessíveis, o testador só poderá dispor da metade de seus bens, 

posto que a outra metade pertence aos herdeiros necessários. 

Em virtude dos múltiplos interesses dos envolvidos e da pluralidade de bens que 

compõem o patrimônio deixado pelo de cujus, nem sempre se encontra um denominador 

comum que agrade a todos os herdeiros. Em determinadas situações pode não ser viável a 

designação de bens específicos para cada sucessor, tampouco se apresenta como solução mais 

apropriada a venda e apuração dos valores correspondentes. Ante esse impasse, até que se 

identifique a solução ideal, a fruição do patrimônio existente torna-se bastante prejudicada. 

Percebe-se que o Direito Sucessório brasileiro, embora fortemente influenciado 

pelo Direito Romano, não apresenta a mesma liberdade de testar, e os limites estabelecidos no 

modelo atual de sucessão testamentária acabaram por deixá-lo pouco atrativo como meio de 

planejamento sucessório, especialmente no que se refere às famílias empresárias. 

 

2.2 O DIREITO DE TESTAR COMO EXPRESSÃO DA AUTONOMIA PRIVADA 

 

Tem-se como limites da autonomia privada a ordem pública, os bons costumes, os 

vícios de consentimento, a boa-fé, o princípio da confiança e da função social, entre outros. 

As normas de ordem pública são aquelas que tutelam interesses fundamentais 

ligados ao bem comum da existência da sociedade, comuns a todo sistema jurídico democrático, 

em função de seu conteúdo. A título de ilustração, pode-se citar as que versam sobre:  

[...] a) estado e capacidade das pessoas; b) organização da família; c) princípios 

básicos da ordem de vocação hereditária; d) sucessão testamentária; e) direito de 

propriedade; f) responsabilidade civil; g) certos princípios básicos do direito 

hereditário, como os relativos à legítima e que proíbe o pacto de sucessão futura; e h) 

liberdade e igualdade dos cidadãos, especialmente as de trabalho, de comercio e de 

indústria, i) as leis de proteção ao trabalho etc.26 

O ordenamento jurídico dispõe de normas de obrigatoriedade relativa, aquelas que 

não proíbem de forma absoluta, e normas de imperatividade absoluta, que se ligam a princípios 

gerais de direito, como a justiça comutativa, a boa-fé e os bons costumes, previstos na Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), conforme prescrição dos arts. 4º e 5º27. 

                                                           
26 LOURENÇO, José. Limites à liberdade de contratar: princípios da autonomia e da heteronomia da vontade 

dos negócios jurídicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 138. 
27 Art. 4º, LINDB - “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito.” Art. 5º, LINDB - “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum.”. 
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Cabe, porém, registrar que os princípios expressos nos referidos arts. 4º e 5º da 

LINDB proporcionam alta margem de discricionariedade ao aplicador, por vezes levando o 

intérprete a cometer abusos, desvirtuando a classificação da norma jurídica quanto a sua 

imperatividade. 

Por meio dessas normas o Estado tem limitado, de modo crescente, o espaço da 

autonomia. Os limites internos positivos (traçados pela legislação) e os limites externos 

negativos (que limitam o espaço da autodeterminação) promovem a conversão de normas de 

imperatividade relativa em absoluta, fenômeno denominado pelos doutrinadores de 

publicização do Direito Privado. 

Autonomia da vontade e autonomia privada, para grande parte da doutrina são 

termos sinônimos, porém, como alerta Francisco Amaral Neto, elas não se confundem. O autor 

esclarece que a expressão autonomia da vontade tem conotação subjetiva, psicológica, enquanto 

autonomia privada marca o poder da vontade no Direito de modo objetivo, concreto e real.28 

Na visão de Marco Aurélio Rodrigues da Cunha, a autonomia privada problematiza 

as relações entre a vontade e a norma. Se acentuada a vontade, prevalecerá a natureza subjetiva 

da discussão, atribuindo valor elevado à vontade dos agentes. Já quando valorizada a norma, 

“verificar-se-á os interesses gerais da comunidade, potencializados pelo caráter objetivo da 

declaração normativa”.29 

Conceitualmente, Judith Martins-Costa esclarece o que se deve entender por 

autonomia privada: 

É o poder reconhecido pelo ordenamento jurídico aos particulares, e nos limites 

traçados pela ordem jurídica, de auto regular os seus interesses, estabelecendo certos 

efeitos aos negócios que pactuam, seja a fonte de onde derivam certos direitos e 

obrigações (fonte negocial), sejam as normas criadas pela autonomia privada, as quais 

têm um conteúdo próprio, determinado pelas normas estatais (normas heterônomas, 

legais ou jurisdicionais) que as limitam, subtraindo ao poder privado autônomo certas 

matérias, certos grupos de relações reservadas a regulação pelo Estado.30 

                                                           
28 AMARAL NETO, Francisco dos Santos. Autonomia privada. In: COMENTÁRIOS ao Projeto do Código 

Civil. Brasília: Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, 2002. p. 65-80 (Série cadernos 

do CEJ, v. 20), p. 79-80. 
29 CUNHA E CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues da; BALBINOT, Jéssica. Autonomia da vontade, autonomia 

privada e o caso Lulu. Revista Jurídica da Uni7, Fortaleza, v. 14, n. 1, p. 13-34, jan./jun. 2017, p. 26.  
30 MARTINS-COSTA, Judith. Mercado e Solidariedade social entre Cosmos e Taxis: a boa-fé nas relações de 

consumo. In: ______ (Org.). A reconstrução do Direito Privado: reflexões dos princípios, diretrizes e 

direitos fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 611- 661, 

p. 614-615.  
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Na concepção kelseniana da heteronomia da vontade, “a heteronomia ocorre, 

quando o indivíduo sujeito à norma não participa de sua formulação”.31 

A liberdade de concluir negócio jurídico advém do princípio da autonomia da 

vontade, que se explica pelo poder dos particulares de fixar, “por si próprios (auto), a disciplina 

(nomos) vinculativa dos seus interesses”.32  

A autonomia da vontade é mais ampla que a liberdade contratual, que acaba 

limitada pelos acordos vinculativos patrimoniais, abrangendo, também, os negócios jurídicos 

não patrimoniais. 

Conforme ressalta João Luis Nogueira Matias, é assegurado aos particulares o 

direito de fixar o conteúdo contratual, posto ser reconhecida a impossibilidade de 

regulamentação jurídica de toda e qualquer conduta humana, e o contrato se apresentar como 

instrumento de assimilação dos novos padrões, em vista da necessidade de aceitação da 

modificação dos valores sociais.33 

Assim, identifica-se que a liberdade de testar se insere no âmbito negocial, na 

medida em que o testamento nada mais é do que uma modalidade de negócio jurídico.  

Confere-se aos particulares o poder de definir o destino dos bens com a exclusão 

dos que são regidos por normas de interesse público, como os que compõem a legítima. 

Assegura-se, dessa maneira, a liberdade de testar, nos limites estipulados na lei. 

 

2.3 LIMITES AO DIREITO DE TESTAR 

 

O instituto da sucessão testamentária, que possibilita ao futuro autor da herança, 

por instrumento próprio ou ato de última vontade, destinar bens de seu patrimônio, bem como 

condicionar a transferência ou impor obrigações aos herdeiros, é limitado, conforme determina 

o art. 1.789 do CC, posto que metade do patrimônio deverá ser reservado aos herdeiros 

necessários, se houver.  

Assegura-se, assim, a liberdade de planejamento sucessório, contanto que sejam 

observados os limites estipulados na lei: 1) a herança legítima (metade do patrimônio deverá 

ser resguardado aos herdeiros necessários, conforme art. 1.789 do CC); 2) a posição do cônjuge 

                                                           
31 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 2. ed. Trad. de João Batista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

1987, p. 277. 
32 LOURENÇO, José. Limites à liberdade de contratar: princípios da autonomia e da heteronomia da vontade 

dos negócios jurídicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 97 (grifos do original). 
33 MATIAS, João Luis Nogueira. Regime jurídico privado e publicização: novo paradigma para a velha 

dicotomia. Fortaleza: DIN.CE, 2007, p. 36-37. 
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e do companheiro na ordem de sucessão hereditária (os regimes de casamento permitem 

identificar efetivamente a participação de cada cônjuge no patrimônio do casal); 3) as restrições 

que pode sofrer a legítima: 3.1) cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e 

incomunicabilidade; e 3.2) proibição de conversão dos bens da legítima em bens de outra 

espécie.   

  

2.3.1 Proteção da legítima: metade do patrimônio deverá ser resguardado aos herdeiros 

necessários 

 

Apresenta-se como principal restrição à liberdade de testar, o disposto no art. 1.846 

do CC, o qual determina que “pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade 

dos bens da herança, constituindo a legítima”. 

O art. 1.789 do CC dispõe que “havendo herdeiros necessários, o testador só poderá 

dispor da metade da herança”. No que se refere à doação, dispõe o Código Civil, em seu art. 

549, que “nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento 

da liberalidade, poderia dispor em testamento”. 

É vedada pela legislação brasileira a venda de ascendente à descendente sem a 

anuência dos demais descendentes. A norma visa evitar que por meio de uma venda seja 

simulada uma doação, fato que afetaria a igualdade dos descendentes no tocante à legítima. 

Como esclarece José Fernando Simão, a doação não exige a anuência dos 

descendentes. Todavia, acrescenta que: 

Se o instrumento da doação nada mencionar, a doação significa antecipação de 

legítima (art. 544). Se mencionar que a doação é feita com bens da parte disponível, 

sabem os descendentes, desde logo, a intenção dos ascendente em desigualar os 

descendentes. Por outro lado, se for inoficiosa, essa doação é inválida nos termos do 

artigo 549 do CC.34 

A avaliação do que o de cujus podia dispor recai sobre o ativo da herança. As 

dívidas devem ser abatidas do cálculo, pois se trata de valor negativo, conforme inteligência do 

art. 1.847 do CC. 

José Simão registra que o fundamento para a vedação da venda de ascendentes a 

descendentes é o temor histórico de que por meio de uma venda, mesmo que real, houvesse 

fraude aos demais herdeiros, e elenca duas questões relevantes a que se conduz com esse 

                                                           
34 SIMÃO, José Fernando. Venda de ascendentes a descendentes: razão de ser da regra. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, ano 1, v. 1, p. 103-112, out./dez. 2014, p. 112. 
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argumento: a primeira é que os descendentes devem com a venda anuir; a segunda é que o 

cônjuge do vendedor também deve anuir, posto que a herança se defere aos descendentes em 

concorrência com o cônjuge sobrevivente (art. 1.829, I, do CC).35 

Esclareça-se que a anuência com a venda não será exigida de todos os descendentes 

do vendedor, apenas daqueles que com a venda poderão ser prejudicados, ou seja, “todos os 

filhos devem concordar com a venda de bens de seu pai a um deles, mas os netos, descendentes 

de 2º grau, não”. O mesmo ocorre nos casos de parentesco por afinidade, em vista do disposto 

no art. 1.595 do CC36, segundo o qual a afinidade não se extingue com a dissolução do 

casamento ou da união estável, acabando por impor a necessidade de anuência nas vendas 

realizadas de sogro a genro ou nora a todos os seus filhos e esposa.37 

Para pleitear a anulação, somente aqueles que deveriam concordar e não o fizeram 

têm legitimidade. 

Tamanha a proteção à legítima, que ao autor da herança é vedado impor limitação, 

gravames ou condições, salvo pontuais exceções, ao seu uso e gozo, como se expõe a seguir.  

 

2.3.1.1 Restrições que pode sofrer a legítima: cláusula de inalienabilidade, 

impenhorabilidade e incomunicabilidade 

 

Muitas são as dificuldades e inconveniências de eleição das cláusulas de 

inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade, não só sobre a legítima, como 

também em qualquer disposição. Verifica-se que embora o art. 1.848 do CC de 2002 mantenha 

essa possibilidade de forma mitigada, já que impõe a obrigação de expressar a justa causa no 

testamento para eleição dessa cláusula, restringindo bastante a liberdade do testador, colocando-

o muitas vezes em situações constrangedoras, melhor seria ter excluído a de inalienabilidade da 

lei, como bem esclarece Sílvio de Salvo Venosa, com quem se comunga da ideia de que apenas 

as cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade encontram justificativa para serem 

mantidas na lei, posto que necessárias à proteção do patrimônio familiar, e que a de 

inalienabilidade, mesmo que mantida, deveria estabelecer um prazo final.38 

                                                           
35 SIMÃO, José Fernando. Venda de ascendentes a descendentes: razão de ser da regra. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, ano 1, v. 1, p. 103-112, out./dez. 2014, p. 108.  
36 Art. 1.595, CC – “Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. § 

1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou 

companheiro. § 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união 

estável.”. 
37 SIMÃO, op. cit., p. 109. 
38 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 186. 
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Acrescente-se que a descrição da justa causa, caso não seja clara e justificável após 

a morte do testador, não poderá se sustentar, ou seja, a descrição minuciosa da justa causa, ao 

tempo que é obrigatória, sob pena de nulidade, é fator extremamente desestimulante para o 

testador eleger as referidas cláusulas. 

Para a subsistência da cláusula restritiva nos testamentos elaborados na vigência do 

Código de 1916, exige o novo Código, no art. 2.042, que novo testamento seja feito no prazo 

de um ano após a sua entrada em vigor. 

O efeito principal da cláusula de inalienabilidade é impedir a alienação, porém, 

permite-se a instituição de direitos reais de gozo (usufruto, uso e habitação). No entanto, não se 

admite o exercício dos direitos de hipoteca e penhor, que propiciam um início de alienação. 

No que se refere à legítima, esclarece Sílvio de Salvo Venosa que a inalienabilidade 

pode ser total ou parcial, conforme se estenda ou não a todos os bens que a compõem, seja ela 

absoluta ou relativa, conforme o testador determine a impossibilidade de venda a quem quer 

que seja ou apenas restrinja algumas formas ou pessoas. Poderá ainda estabelecer que seja 

vitalícia, quando tem por termo final a morte do titular, já que não poderá ser transmitida aos 

herdeiros do bem gravado; ou que seja temporária, quando o disponente fixar uma data final 

para o ônus, como por exemplo, a maioridade do herdeiro.39 

O herdeiro, percebendo que a herança vem com gravame, pode renunciar, desde 

que não seja em favor de determinada pessoa, o que se considera cessão, caracterizando, assim, 

fraude à disposição.  

Registre-se que o bem gravado de inalienabilidade está fora do comércio, não se 

admitindo que incida sobre ele o usucapião, justamente para se evitar fraude e simulação, já 

que seria muito fácil simular o abandono da propriedade para que outro preenchesse o requisito 

do prazo e conseguisse obtê-la. Os bens gravados podem ser sub-rogados em outros por 

iniciativa da parte, mediante autorização judicial, e será nula qualquer alienação que não seja 

nesses termos. 

A cláusula de inalienabilidade abrange, necessariamente, ainda que no silêncio do 

disponente, as de impenhorabilidade e incomunicabilidade, conforme ditames do art. 1.911 do 

CC. Já o art. 1.668, em seu inciso I, determina a exclusão da comunhão de todos aqueles “bens 

doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar”. 

Conclui-se, a partir da leitura dos artigos citados, que o gravame da 

incomunicabilidade impede que o bem integre o patrimônio comum do beneficiário casado sob 

                                                           
39 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 174. 
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o regime da comunhão de bens, assegurando que não faça parte da partilha em caso de divórcio. 

Ou seja, trata-se de garantia contra as incertezas do futuro no que se refere à pessoa com quem 

irá casar ou conviver.40 

A cláusula de incomunicabilidade é precaução contra possíveis desmandos do outro 

cônjuge. Salienta-se que essa cláusula tem maior eficácia quando vem acompanhada da 

determinação de que os bens da legítima incomunicável serão administrados pelo cônjuge 

herdeiro. Inclusive, essa prerrogativa estava prevista no art. 1.723 do CC/1916, mas não foi 

repetida no Código de 2002 (art. 1.848), no entanto, pode ser incluída pelo testador, já que não 

existe proibição legal para a imposição.41  

Carlos Alberto Dabus Maluf assegura ainda que: 

Por intermédio da cláusula de incomunicabilidade dos bens da legítima e da 

disposição testamentária que outorga a administração dos bens ao cônjuge herdeiro, 

ficam afastados da comunhão os bens por esses herdados. No tocante às rendas de tais 

bens, ficam excluídos da ingerência do outro cônjuge.42 

Ocorrendo a dissolução do casamento por morte, se o cônjuge sobrevivente é 

meeiro, não herdará o bem gravado de incomunicabilidade. No entanto, se não é meeiro, herda 

o bem em concorrência com os descendentes ou ascendentes, conforme o caso. Conclui-se, 

portanto, que a cláusula de incomunicabilidade não tem o condão de privar o cônjuge do direito 

hereditário que lhe cabe, conforme inteligência do art. 1.829, incs. I a III, do Código Civil. 

Para ser válida a cláusula de incomunicabilidade perante terceiros, exige a lei que 

o ato seja levado a registro perante o Cartório de Registro Civil e na Junta Comercial, conforme 

disposição do art. 979 do Código Civil de 2002. 

Além das cláusulas apresentadas e das consequentes dificuldades de sua eleição, 

importante analisar outra importante restrição que pode sofrer o direito de testar: a proibição de 

conversão dos bens da legítima em bens de outra espécie. 

 

2.3.1.2 Proibição de conversão dos bens da legítima em bens de outra espécie 

 

A cláusula de conversão dos bens da legítima em bens de outra espécie era facultada 

ao testador no Código Civil de 1916, mas foi revogada pelo Código de 2002, apesar de ainda 

                                                           
40 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. 

4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 52. 
41 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Da cláusula de incomunicabilidade no Código Civil de 2002. In: SIMÃO, 

José Fernando et al. (Org.). Direito de Família no novo milênio: estudos em homenagem ao professor Álvaro 

Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 233-240, p. 234. 
42 MALUF, op. cit., 2006, p. 53. 
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ser possível nos casos de testamentos elaborados sob o Código de 1916. 

Essa cláusula permitia que o testador transformasse bens móveis em imóveis, ou 

vice-versa; que imóveis rurais fossem convertidos em urbanos, e assim por diante, cabendo ao 

testamenteiro cuidar da conversão. Tanto o testador como qualquer interessado poderiam 

ajuizar ação de obrigação de fazer na busca dessa conversão. 

Há divergência doutrinária quanto ao momento que essa conversão deve ser feita, 

se após a homologação do esboço de partilha ou se antes da partilha. Porém, o importante é que 

a cláusula de conversão não pode desequilibrar a legítima. 

Assim, atesta-se que mesmo diante da inclusão das disposições testamentárias no 

Código de 2002, que aparentemente facilitam ao autor da herança destinar seu patrimônio de 

acordo com suas vontades e anseios, esse direito, como visto, é excessivamente limitado. Além 

da obrigatoriedade de resguardar a metade do patrimônio aos herdeiros necessários, há as 

demais restrições que pode sofrer a legítima, as quais, embora subsistam à necessidade do 

Estado de proteger a família, acabam por inibir o uso da sucessão testamentária.43 

 

2.3.2 Posições do cônjuge e do companheiro na ordem de sucessão hereditária  

 

Importante observar os aspectos relativos aos regimes de casamento, em vista da 

imposição de limites e da identificação efetiva da participação de cada cônjuge no patrimônio 

do casal, na medida em que, no que tange à ordem de vocação hereditária na sucessão legítima, 

a posição jurídica do cônjuge sobrevivente, em concorrência com os descendentes, deve ser 

apurada a partir das prescrições dos arts. 1.829 e 1.830 do CC.   

A sucessão legítima defere-se na ordem apresentada no art. 1.829 do CC:  

Art. 1.829. [...] I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, 

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

da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único)44; 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. 

Segundo os ditames do art. 1.845 do Código Civil de 2002, o cônjuge tornou-se 

herdeiro necessário, ao lado dos descendentes e dos ascendentes. Assim, ao cônjuge caberá, 

necessariamente, a metade dos bens da herança (legítima), na falta de descendentes e 

                                                           
43 Art. 1.789, CC – “Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança.”.  
44 Registre-se a incorreta referência, no inciso I, ao art. 1.640 do CC, parágrafo único, posto que o art. 1.641 é 

que alinha as hipóteses em que o regime da separação de bens se torna obrigatório, no casamento. 
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ascendentes. O cônjuge ainda ocupa a terceira posição na ordem de vocação hereditária, após 

os descendentes e os ascendentes. Contudo, em certos casos, o cônjuge herdará em concorrência 

com os descendentes ou com os ascendentes. 

Ressalte-se que ao cônjuge supérstite foi garantido o direito real de habitação, 

previsto no art. 1.831 do Código Civil de 2002, o qual não lhe proíbe de contrair novo enlace, 

fato criticado pela doutrina, já que não é razoável o cônjuge habitar vitaliciamente imóvel 

pertencente aos filhos do inventariado, vindo a casar novamente e a estender esse beneplácito 

a sua nova prole e ao seu novo consorte. 

Acrescente-se que o direito real de habitação deve ser deferido mesmo que haja 

vários imóveis destinados à residência, bastando que o cônjuge sobrevivente afete um deles. É 

necessário o registro da habitação, que também não é tributável. 

Finalmente, não havendo descendentes, ascendentes e cônjuge, são chamados a 

suceder os parentes colaterais, posicionados em quarto lugar na ordem de vocação hereditária. 

O parentesco colateral somente se torna possível a partir do segundo grau, entre irmãos, do 

terceiro grau, entre tio e sobrinho, e do quarto grau, entre primos. Aqui, a regra também é o 

grau mais próximo excluir o mais remoto, salvo a hipótese do direito de representação, que 

reconhece direito aos filhos do irmão pré-morto, ou seja, aos sobrinhos do falecido. 

A ordem de preferência entre os colaterais foi estabelecida no art. 1.843 do Código 

Civil, o qual determina que na ausência de irmãos sejam chamados a suceder primeiramente os 

sobrinhos, e somente na ausência destes sejam chamados os tios e, por fim, os primos. 

Por força do art. 1.851 do CC, 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”. 

Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça, e os outros descendentes, por cabeça ou 

por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau (art. 1.835, CC). 

O legislador, no art. 1.829 do Código Civil, visando à proteção do cônjuge 

sobrevivente, determina que concorre com o descendente do autor da herança se com ele for 

casado sob o regime da separação convencional de bens ou da participação final dos aquestos, 

ou, ainda, pelo regime da comunhão parcial, desde que o falecido tenha deixado bens 

particulares. 

No artigo em comento, embora a intenção do legislador tenha sido a proteção do 

cônjuge sobrevivente, tornando-o herdeiro quando não existirem bens decorrentes de meação, 

o fez de forma muito confusa, ensejando certamente a presença de momentos em que a 

jurisprudência deverá aparar arestas.  
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No entanto, com certeza, a maior dificuldade de interpretação do art. 1.829, I, do 

CC, reside justamente na hipótese do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. A 

concorrência hereditária do cônjuge com descendentes, conforme esclarece Euclides de 

Oliveira, ocorre apenas quando “no casamento sob o regime da comunhão parcial, houver bens 

particulares, porque sobre estes é que ocorrerá o direito sucessório concorrente, da mesma 

forma que se dá no regime da separação convencional de bens”.45 

Cabe registrar que caso a concorrência ocorra com descendentes comuns ao casal, 

o sobrevivente deve receber quinhão igual ao atribuído aos que sucedem por cabeça, reservando 

para si a quarta parte do quinhão sobre a qual recai a concorrência, mas se vier a ocorrer apenas 

com descendentes do falecido, não há reserva mínima, receberá igual aos filhos do autor da 

herança.46 

Quanto aos ascendentes, concorrerão com o cônjuge sobrevivente, sem qualquer 

ressalva a respeito do regime de bens, sendo a herança dividida em três partes iguais caso a 

concorrência seja com ambos os ascendentes, e dividida ao meio caso concorra o cônjuge com 

apenas um ascendente, conforme art. 1.837 do Código Civil. 

Importante observar que quando a concorrência do cônjuge sobrevivente se der com 

parentes em segundo grau (avós), o cônjuge sobrevivente ficará com metade da herança. 

Em referência à concorrência no caso de separação convencional de bens, verifica-

se que aos consortes é concedido liberdade de autodeterminação em vida, porém, essa é retirada 

com o advento da morte, transformando a sucessão em uma espécie de proteção previdenciária, 

já que é garantida a incomunicabilidade de bens entre os consortes casados no regime da 

separação de bens quando do divórcio, porém, pelo evento morte, os bens acabam por se 

comunicar, posto que o cônjuge é herdeiro necessário (art. 1.829, I, CC). 

 

2.3.3 Regimes de casamento e os limites decorrentes do pacto antenupcial  

 

Estabelece o art. 1.639 do CC que “é licito aos nubentes, antes de celebrado o 

casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver”. 

A família matrimonial é um modelo familiar clássico, decorrente de uma instituição 

de ordem pública, o casamento, o qual se reveste de solenidade. Este deve observar uma série 

de requisitos e inscrição no registro civil, sendo cinco os regimes de bens existentes na 

                                                           
45 OLIVEIRA, Euclides de. Direito de herança. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108. 
46 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 145. 
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legislação brasileira: (1) comunhão universal; (2) comunhão parcial; (3) participação final nos 

aquestos; (4) separação total de bens (convencional); e (5) separação total de bens (obrigatória). 

Dois são os regimes legais no Brasil: o da comunhão parcial, que é o regime legal 

por aplicação supletiva da lei, sempre que não houver convenção ou se a que existir não for 

reputada válida; e o obrigatório, da separação absoluta de bens, sempre que presentes as 

hipóteses do art. 1.641 do CC. 

Com base na autonomia privada, há também a possibilidade de os nubentes e 

companheiros optarem por regimes híbridos ou atípicos, que não correspondem aos modelos 

da comunhão universal, comunhão parcial, separação absoluta e participação final nos aquestos, 

salvo nas hipóteses especiais em que o regime da separação é imposto compulsoriamente. 

Registra-se, todavia, conforme pontuam Cristiano Farias e Nelson Rosenvald, “que 

os efeitos pessoais do casamento estão desatrelados dos regimes de bens, salvaguardando a 

proteção da pessoa humana”. Desse modo, qualquer que seja o regime eleito, os direitos e 

deveres recíprocos entre os consortes são mantidos (art. 1.566, CC).47 

Segundo Cibele Pinheiro Marçal Tucci, o direito de família é bipartido em dois 

grandes blocos: o direito pessoal de família e o direito patrimonial de família. Compõem o 

direito pessoal de família a capacidade para o casamento, os direitos e deveres dos cônjuges, 

tais como o dever de fidelidade recíproca, de mútua assistência material e imaterial, enfim todas 

as relações dotadas de carga de pessoalidade e, portanto, esse ramo do Direito muito mais se 

aproxima dos direitos da personalidade e dos direitos da pessoa, distanciando-se do Direito das 

Obrigações e das coisas.48 

Já o Direito Patrimonial de Família compõe-se de normas pertinentes ao regime de 

bens do casamento e da união estável, ao usufruto e à administração dos bens dos filhos, aos 

alimentos, e de normas de natureza patrimonial relacionadas ao exercício da tutela e da curatela. 

Para Cibele Tucci, o direito patrimonial de família apresenta grande semelhança 

com o instituto do Direito das Obrigações e o Direito das Coisas, explicando que “o regime de 

bens do casamento não deixa de ser uma forma de aquisição da propriedade. O usufruto dos 

bens dos filhos não difere do usufruto encontrado no direito das coisas. A obrigação de 

alimentar é uma modalidade da obrigação de dar”.49 Todavia, em vista dos princípios do Direito 

                                                           
47 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Disposições gerais dos regimes de bens e pacto 

antenupcial. In: SIMÃO, José Fernando et al. (Org.). Direito de Família no novo milênio: estudos em 

homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 183-200, p. 188. 
48 TUCCI, Cibele Pinheiro Marçal. Aspectos patrimoniais do Direito de Família no Brasil. Revista Nacional de 

Direito de Família e Sucessões, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 37-57, jul./ago. 2014, p. 40. 
49 Ibid., p. 41. 
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de Família, em especial do princípio da autonomia privada, da isonomia e da comunhão plena 

de vida, esses institutos foram destacados para o Livro IV do Código Civil brasileiro, compondo 

o Direito Patrimonial de Família. 

O regime de bens decorre do princípio da autonomia privada dos nubentes e 

companheiros para estipulação do regime econômico do casamento e da união estável, exceto 

no caso de imposição legal, conforme expressão do art. 1.641 do Código Civil50.  

O art. 226, § 5º, da CF/88 assegura o princípio da isonomia entre homem e mulher, 

garantindo igualdade dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal. 

Por fim, o princípio da comunhão plena de vida tem relevância na seara do Direito 

Patrimonial de Família na medida em que informa todas as questões relacionadas ao regime 

econômico da família e à gestão conjunta da sociedade conjugal, tais como restrições ao poder 

de disposição de bens, à assunção de dívidas e ao usufruto dos bens dos filhos.  

 

2.3.3.1 Regime de bens 

 

Quanto ao modo de organizar e distribuir a titularidade sobre as massas 

patrimoniais, os regimes de bens podem ser classificados em regimes de comunhão e de 

separação de bens. 

No regime de comunhão universal só existe o patrimônio comum, salvo exceções 

previstas no art. 1.688 do CC51. Todos os bens adquiridos na constância do casamento, ou 

mesmo os bens que os cônjuges ganharam (por doação) ou receberam em herança serão bens 

comuns e pertencerão 50% ao marido e 50% à esposa. 

No regime da comunhão parcial coexistirão três massas patrimoniais: a dos bens 

particulares do marido, a dos bens particulares da mulher e a dos bens comuns, pertencentes a 

ambos. No que se refere ao patrimônio comum, embora não haja um condomínio entre os 

cônjuges e companheiros regido pelo Direito das Coisas, há um estado de indivisão, não tendo 

nenhum dos cônjuges direito particular sobre ela, massa, nem sobre os elementos que a 

                                                           
50 Art. 1.641. – “É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I – das pessoas que o contraírem 

com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; II – da pessoa maior de 70 (setenta) 

anos; (Redação dada pela Lei 12.344, de 2010); III – de todos os que dependerem, para casar, de suprimento 

judicial.”. 
51 Art. 1.668. – “São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de 

incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do 

herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, 

salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações 

antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens 

referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.”. 
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integram. Se ambos resolverem alienar ou onerar o bem comum, só podem fazê-lo em conjunto, 

salvo suprimento judicial, conforme os termos dispostos no art. 1.648 do CC. Esclareça-se que 

os bens comuns, adquiridos na constância do casamento, mesmo que em nome de apenas um 

dos cônjuges, pertencerão a ambos, nos termos do art. 1.660, I, do CC, e, assim, a divisão 

também ocorrerá na proporção de 50% para cada um dos cônjuges. 

O regime da separação final nos aquestos se define por ser uma formação de massas 

particulares incomunicáveis durante o casamento e de massas comunicáveis na hora da 

dissolução do casamento. Na vigência do casamento, a administração do patrimônio é 

particular, enquanto no momento da dissolução do casamento, cada cônjuge é credor da metade 

do que o outro adquiriu onerosamente na constância do casamento. Transforma os cônjuges em 

sócios de ganhos futuros, conforme previsão do art. 1.674.52 

No regime da separação de bens (absoluta) só há patrimônios particulares dos 

cônjuges, que não se confundem entre si, qualquer que seja a causa e a data de aquisição dos 

bens.  

Será imposto o regime da separação legal ou obrigatória de bens quando presente 

uma das causas suspensivas do casamento, descritas no art. 1.523 do Código Civil53; em 

situações envolvendo cônjuges com idade superior a setenta anos; e para os que dependem de 

suprimento judicial para casar, caso dos menores de 16 anos (art. 1.520 do Código Civil).  

O regime da separação convencional de bens, por seu turno, é aquele que decorre 

da autonomia privada dos cônjuges. 

Conforme o art. 1.640 do Código Civil, é indispensável o pacto antenupcial quando 

os nubentes querem adotar o regime da comunhão universal, o da participação final nos 

aquestos, o da separação convencional ou ainda na adoção de regime híbrido, que mescla os 

regimes previstos no Código Civil. 

O pacto não é necessário quando as partes pretendem se casar pelo regime da 

comunhão parcial ou nos casos da separação obrigatória, pois ambos decorrem de lei. 

                                                           
52 Art. 1.674. – “Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, 

excluindo-se da soma dos patrimônios próprios: I - os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se 

sub-rogaram; II - os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão (à título gratuito) ou liberalidade; III - as 

dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o 

casamento os bens móveis.”. 
53 Art. 1.523. – “Não devem casar: I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer 

inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por 

ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade 

conjugal; III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; IV 

- o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa 

tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas 

contas.”.  
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2.3.3.2 A aplicabilidade da Súmula nº 377 do STF: não locupletamento ilícito de um dos 

cônjuges em relação ao outro 

 

Importante esclarecer que no regime da separação legal, depois de muito debate, 

especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece nas Cortes brasileiras a 

conclusão da incidência da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “no 

regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”, 

por se presumir que os bens foram adquiridos com esforço comum, visando evitar 

locupletamento ilícito de um dos cônjuges em relação ao outro. 

Quanto ao regime da separação convencional de bens, o tema sobre a viabilidade 

ou não de uma sociedade de fato é de grande debate nas Cortes Superiores brasileiras, existindo 

decisões nos dois sentidos no mesmo Superior Tribunal de Justiça.54 

Os julgamentos que admitem a divisão de alguns bens entendem que essa é possível 

desde que provado o efetivo esforço patrimonial comum, ao contrário da interpretação que tem 

sido dada à Súmula nº 377 do STF para o regime da separação legal de bens. Assim, se seguida 

a última interpretação, de divisão de alguns bens, a qual se entende ser a mais adequada, cabe 

ao cônjuge o ônus de provar que o bem foi adquirido por sua contribuição patrimonial efetiva.  

Repise-se que prevalecendo a solução de divisão, somente deve compor a sociedade 

de fato aqueles bens e rendimentos adquiridos por esforço comum dos cônjuges, cabendo a 

prova a quem alega o direito no caso concreto. Não há uma simples meação, pois a solução se 

dá no campo do Direito das Obrigações, especialmente com a regra que veda o enriquecimento 

sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.55  

                                                           
54 Entendendo pela não comunicação de bens, com um voto vencido: "A cláusula do pacto antenupcial que 

exclui a comunicação dos aquestos impede o reconhecimento de uma sociedade de fato entre marido e mulher 

para o efeito de dividir os bens adquiridos depois do casamento. Precedentes" (STJ. REsp nº 404.088/RS. 

Recurso Especial 2001/0163483-7. Relator(a): Ministro Castro Filho. Relator(a) p/ Acórdão: Ministro 

Humberto Gomes de Barros. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 17/04/2007. Publicação: DJ 

28/05/2007 p. 320 RDDP vol. 54 p. 140 RIOBDCPC vol. 48 p. 149 RIOBDF vol. 45 p. 21). Porém, em 

sentido contrário, colaciona-se: "O regime jurídico da separação de bens voluntariamente estabelecido é 

imutável e deve ser observado, admitindo-se, todavia, excepcionalmente, a participação patrimonial de um 

cônjuge sobre bem do outro, se efetivamente demonstrada, de modo concreto, a aquisição patrimonial pelo 

esforço comum, caso dos autos, em que uma das fazendas foi comprada mediante permuta com cabeças de 

gado que pertenciam ao casal" (STJ. REsp nº 286.514/SP. Recurso Especial 2000/0115904-6. Relator(a): 

Ministro Aldir Passarinho Junior. Órgão Julgador: Quarta Turma. Julgamento: 02/08/2007. Publicação: 

22/10/2007, p. 276).  
55 Art. 884, CC – “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver 

por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 

restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.”. 
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Segundo Flávio Tartuce, essa divisão não se trata propriamente de meação, regida 

pelo Direito de Família, mas de divisão de acordo com o que cada uma das partes efetivamente 

auxiliou na aquisição onerosa. Os bens que compõem essa sociedade de fato devem ser 

divididos de acordo com os esforços e contribuições patrimoniais de cada um dos cônjuges. 

Exemplifica o autor que se um imóvel foi adquirido com 70% de contribuição de uma parte e 

30% de contribuição da outra, assim deve ser partilhado.56  

Esse entendimento pode também se basear nas disposições relacionadas à sociedade 

em comum. Conforme o art. 986 do Código Civil, "enquanto não inscritos os atos constitutivos, 

reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, 

observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade 

simples". Acrescente-se a regra estabelecida no art. 988 da mesma Lei, segundo o qual "os bens 

e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum".  

Ademais, o direito de propriedade do cônjuge é garantido pela Constituição Federal 

brasileira, conforme previsão constante do seu art. 5º, inciso XXII. Assim, diante da proteção 

do direito de propriedade, deve ser reconhecida a existência de um condomínio de fato entre os 

cônjuges, nos termos do que estabelecem os arts. 1.314 a 1.322 do Código Civil brasileiro. 

Quanto à aplicação da Súmula STF nº 377, Otavio Luiz Rodrigues Junior, 

analisando a jurisprudência do STJ, aponta os seguintes desdobramentos57:  

a) nas uniões estáveis o regime da separação é aplicável, porém se permite a 

comunicação dos bens adquiridos na constância da união estável, com a comprovação do 

esforço comum;58  

b) quanto à dissolução do casamento pela morte dos cônjuges, tem-se que, 

“estabelecido o regime de separação de bens mediante pacto antenupcial, inviável o pedido de 

meação formulado pelo cônjuge supérstite”, no entanto, “a existência de sociedade de fato, de 

natureza comercial, entre marido e mulher casados sob o regime de separação de bens 

estabelecido em pacto antenupcial depende de exame casuístico”;59 

                                                           
56 TARTUCE, Flávio. Sociedade de fato na separação convencional de bens. Migalhas, 29 jun. 2016. Disponível 

em: <http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI241475,51045Sociedade+de+fato+na+sepa 

racao+convencional+de+bens>. Acesso em: 29 jun. 2017. 
57 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Limites da intervenção judicial na separação de bens. Revista 

Consultor Jurídico, 10 out. 2012. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2012-out-10/direito-

comparado-limites-intervencao-judicial-separacao-bens>. Acesso em: 24 fev. 2017. 
58 STJ. REsp nº 646.259/RS. Recurso Especial 2004/0032153-9. Relator(a): Ministro Luis Felipe Salomão. 

Órgão julgador: Quarta Turma. Julgamento: 22/06/2010. Publicação: DJe 24/08/2010 RDDP vol. 91 p. 168 

RJTJRS vol. 282 p. 95 RSTJ vol. 220 p. 467 RT vol. 904 p. 215.  
59 STJ. REsp nº 689.703/AM. Recurso Especial 2004/0131459-2. Relator(a): Ministro Luis Felipe Salomão, 

Órgão julgador: Quarta Turma. Julgamento: 20/04/2010. Publicação: DJe 27/05/2010. 
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c) prevalece a autonomia privada quanto à escolha dos cônjuges e quanto ao modo 

de disposição do seu patrimônio comum. Portanto,  

[...] se o casal firmou pacto no sentido de não ter patrimônio comum e, se não requereu 

a alteração do regime estipulado, não houve doação de um cônjuge ao outro durante 

o casamento, tampouco foi deixado testamento ou legado para o cônjuge sobrevivente, 

quando seria livre e licita qualquer dessas providências, não deve o interprete da lei 

alcançar o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, concorrendo com 

os descendentes, sob pena de clara violação ao regime de bens pactuado;60 

d) quando a aquisição do acervo patrimonial advier de esforço comum, admite-se a 

comunicação de bens no Brasil, mesmo que o casamento tenha ocorrido no exterior sob o 

regime da separação de bens, desde que a maior parte dos bens estejam no Brasil;61 e 

e) excluída a comunicação dos aquestos por cláusula de pacto antenupcial, fica 

impedido o reconhecimento de sociedade de fato entre marido e mulher para efeito de partilhar 

os bens adquiridos depois do casamento.62  

Assim, de acordo com a jurisprudência do STJ, verifica-se que o exame de situações 

específicas excepcionais é que tem determinado a não observância do pacto antenupcial. Mas, 

em regra, mantém-se a Súmula STF nº 377 exclusivamente para o regime da separação legal de 

bens, sendo a prova do esforço comum dispensada, já que resta presumida a contribuição dos 

cônjuges ao patrimônio durante o casamento. Quanto à separação convencional de bens, em 

regra não há comunicação de aquestos, apesar de em algumas situações específicas o tribunal 

ter afastado a regra.  

 

2.3.3.3 Pacto antenupcial 

 

Independentemente da existência dos regimes de casamento, a lei possibilita a 

instituição, por meio de escritura pública, do pacto antenupcial personalizado, desde que não 

contrarie as especificações previstas em lei e atenda aos interesses de ambas as partes, 

prestando-se a defender patrimônio presente e futuro de cada um. Também se faculta aos noivos 

estabelecer questões de ordem existencial, como encargos específicos de ordem espiritual ou 

deveres domésticos. Trata-se dos efeitos da autonomia privada. 

                                                           
60 STJ. REsp nº 992.749/MS. Recurso Especial 2007/0229597-9. Relator(a): Ministra Nancy Andrighi. Órgão 

julgador: Terceira Turma. Julgamento: 01/12/2009. Publicação: DJe 05/02/2010 RSTJ vol. 217 p. 820. 
61 STJ. REsp nº 123.633/SP. Recurso Especial 1997/0018091-3. Relator(a): Ministro Aldir Passarinho Junior. 

Órgão julgador: Quarta Turma. Julgamento: 17/03/2009. Publicação: DJe 30/03/2009. 
62 STJ. REsp nº 404.088/RS. Recurso Especial 2001/0163483-7. Relator(a): Ministro Castro Filho. Relator(a) p/ 

Acórdão: Ministro Humberto Gomes de Barros. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 17/04/2007. 

Publicação: DJ 28/05/2007 p. 320 RDDP vol. 54 p. 140 RIOBDCPC vol. 48 p. 149 RIOBDF vol. 45 p. 21. 
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Com propriedade, Caio Mário da Silva Pereira ressalva que embora o regime da 

comunhão parcial não dependa de pacto, “o cônjuge que trouxer para o casamento valores que 

pretende preservar deverá precaver-se, por via de escritura pública antenupcial,”63 assim 

formalizando os valores que não se comunicam.  

Cristiano Chaves de Farias esclarece que serão tidas por não escritas as cláusulas 

prejudiciais aos direitos recíprocos dos consortes ou nocivas aos interesses dos filhos, posto que 

o pacto antenupcial não comporta cláusula que afronte a dignidade de um dos nubentes ou os 

seus direitos e garantias fundamentais, ou afronte disposições absolutas de lei.64 

Nesse sentido, serão nulas, por exemplo, as cláusulas de dispensa de dever de 

assistência mútua ou a renúncia ao direito de pleitear a dissolução do casamento, assim como 

disposições nupciais afastando o direito à herança, garantido pelo art. 1.829 do CC aos 

cônjuges, já que viola a regra do art. 426 da lei substantiva, o qual estabelece ser nulo o contrato 

que tenha por objeto a herança de pessoa viva. 

O pacto antenupcial, também chamado de convenção antenupcial ou contrato 

nupcial, é um contrato de casamento que diz respeito ao patrimônio familiar. Não é um contrato 

como os outros. Ele constitui um pacto de família, no sentido de fixar o estatuto patrimonial da 

nova família que vai nascer, possibilitando concluir que se trata de contrato acessório ao 

casamento. 

Orlando Gomes, ao definir o pacto, afirma tratar-se de acordo contratual, em vista 

da celebração do futuro casamento, regulando relações de caráter patrimonial presente e futuro 

dos cônjuges, inclusive o patrimônio empresarial. Trata-se de negócio jurídico especial do 

Direito de Família, não tem a mesma natureza dos regulados no Livro das Obrigações.65 

No entanto, compreende-se que o acordo é parte constitutiva do contrato; enquanto 

o contrato conduz à ideia de composição de interesses conflitantes, o acordo, em sentido 

técnico, designa a ideia de interesses convergentes e paralelos. Identifica-se que há acordos que 

não são contratos, como o casamento, a adoção, os consórcios, etc.66  

Há doutrinadores, entre os quais se pode citar Pontes de Miranda67, que defendem 

a tese de que o pacto antenupcial é um negócio jurídico de Direito de Família, uma figura que 

                                                           
63 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 22. ed. atualizada por Tânia 

da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 246.  
64 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Disposições gerais dos regimes de bens e pacto 

antenupcial. In: SIMÃO, José Fernando et al. (Org.). Direito de Família no novo milênio: estudos em 

homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 183-200, p. 191. 
65 GOMES, Orlando. Direito de Família. 12. ed. revista e atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de 

Janeiro: Forense, 2000, p. 177. 
66 GOZZO, Débora. Pacto Antenupcial. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 32. 
67 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. v. 8, p. 229. 
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fica entre o contrato de Direito das Obrigações, ou seja, o contrato de sociedade, e o casamento 

como irradiador de efeitos, citando como características o pessoalismo; o formalismo (será nulo 

se não for feito por escritura pública); o ser nominado, ou seja, previsto em lei; e o ser legítimo.  

Por fim, cabe destacar que o Código Civil italiano designa o pacto como convenção, 

conforme se verifica no seu art. 159 e seguintes68. E assim também o faz o Código Civil 

português, em seu art. 1.698 e seguintes, designando que “Os esposos podem fixar livremente, 

em convenção antenupcial, o regime de bens do casamento, quer escolhendo um dos regimes 

previstos neste código, quer estipulando o que a esse respeito lhes aprouver, dentro dos limites 

da lei.”. 

A partir do exposto, Debora Gozzo69, analisando as três ideias de definição da 

natureza jurídica do pacto antenupcial, quais sejam, acordo, convenção e negócio jurídico de 

Direito de Família, chega à conclusão de que o pacto antenupcial é um negócio jurídico de 

Direito de Família, já que todas as características apontadas nele se encontram presentes, 

esclarecendo que: 

O Pacto é um ato jurídico (latu sensu) pessoal. Só os nubentes podem ser partes. É 

formal, sendo indispensável a escritura pública. Nominado, isto é, previsto em lei. E, 

por último, legítimo (típico), pois os nubentes têm a sua a sua autonomia limitada pela 

lei e não podem, consequentemente, estipular que o pacto produzirá efeitos diversos 

daqueles previstos pela norma jurídica. 

Embora a doutrina tenha equiparado os termos contrato, pacto e convenção, quando 

se busca precisar a natureza jurídica de um instituto, deve-se procurar o termo científico mais 

adequado a sua categoria. 

Veja-se que o pacto tem conteúdo patrimonial, mas pode também clausular outras 

matérias. Por isso se diferencia de um contrato, que abarca somente objeto de natureza 

patrimonial.70 

Os casais podem inclusive optar por mesclar o regime de casamento ou criar regime 

próprio, podendo combinar com a redação do contrato e/ou estatuto social da empresa. O 

cônjuge empresário poderá estabelecer que quotas ou ações que foram ou que vierem a ser 

integralizadas com recursos exclusivos do trabalho de um dos nubentes não serão partilhadas 

                                                           
68 Art. 163, CC Italiano - “Modifica delle convenzioni: Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o 

successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone 

che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. [...]” 
69 GOZZO, Débora. Pacto Antenupcial. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 34. 
70 NEVES, Rubia Carneiro. Meios protetivos da dissipação do patrimônio empresarial por algumas relações de 

família: cláusula de incomunicabilidade, acordo de convivência e pacto antenupcial. In: COELHO, Fabio 

Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 351-375, p. 368.  
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com o outro, sob qualquer aspecto, seja referente aos frutos e rendimento da dita participação 

societária, ou no aspecto patrimonial.71 O pacto poderá clausular, ainda, sobre a existência de 

filhos de um casamento ou relacionamento anterior.  

Pode-se afirmar, também, que o pacto antenupcial é um negócio jurídico de Direito 

de Família condicionado à celebração do casamento, condição fruto de imposição legal e não 

da vontade dos particulares. Os seus efeitos só se produzem após a celebração do casamento, 

não retroagem à data do pacto, portanto, o casamento não pode ser considerado uma condição 

suspensiva.  

Quanto aos requisitos de validade do pacto antenupcial, sabe-se que deve conter 

sujeito capaz e legitimado para praticá-lo, forma adequada, objeto lícito e possível, sob pena de 

ser considerado ato viciado. E, dependendo da intensidade do vício, ele será nulo ou anulável. 

O fato de uma cláusula do negócio ser anulável ou nula não significa que todo o 

pacto também o seja. Segundo Débora Gozzo, embora ele constitua uma unidade, é divisível. 

“Cada cláusula pode ser analisada isoladamente, não só quanto a sua validade, mas, também, 

quanto a sua eficácia.”72 Ou seja, conforme entendem Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, 

de acordo com o sedimentado no art. 184 do CC, que determina a redução parcial do negócio 

jurídico, “a mácula que incide sobre uma cláusula do pacto antenupcial não contamina a 

convenção como um todo, devendo ser aproveitadas as demais clausulas da avença”.73 

A invalidade do pacto antenupcial não contagia o casamento, que não depende do 

pacto para se realizar. Haverá um regime de bens a regrar aquela união, como dispõe o art. 

1.640 da lei civil: “Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos 

bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.”. 

Sendo decretada a nulidade do pacto, o regime de bens a vigorar no matrimônio 

será o legal, entendendo-se que os nubentes casaram sem pacto antenupcial. Os efeitos da 

sentença são ex tunc, ou seja, retroagem à data da celebração das bodas. 

Esclareça-se que a invalidade e a ineficácia atuam em campos separados, elas não 

se confundem. Não havendo casamento o pacto se torna ineficaz e não nulo. 

                                                           
71 NEVES, Rubia Carneiro. Meios protetivos da dissipação do patrimônio empresarial por algumas relações de 

família: cláusula de incomunicabilidade, acordo de convivência e pacto antenupcial. In: COELHO, Fabio 

Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 351-375, p. 370. 
72 GOZZO, Débora. Pacto Antenupcial. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 93. 
73 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Disposições gerais dos regimes de bens e pacto 

antenupcial. In: SIMÃO, José Fernando et al. (Org.). Direito de Família no novo milênio: estudos em 

homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 183-200, p. 192. 
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O ato jurídico que estiver viciado pela nulidade absoluta não produz efeitos, muito 

embora possa ser convertido em outro negócio jurídico, desde que presentes os elementos 

fáticos necessários ao novo empreendimento. 

O ato nulo é o ato que ofende princípios básicos da ordem jurídica. Em referência 

ao pacto antenupcial, tem-se que além das hipóteses do art. 166 do CC74, há as previstas no art. 

1.653 do CC, segundo o qual “É nulo o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, 

e ineficaz se não lhe seguir o casamento.” Registre-se que seu vício pode ser alegado por 

qualquer interessado e é imprescritível. 

Optando os cônjuges pela adoção de pacto antenupcial, deverão atentar que 

somente produzirá efeitos contra terceiros após a sua averbação pelo oficial do registro de 

imóveis do domicilio dos cônjuges, além de obrigatoriamente constar do próprio assento do 

casamento. 

A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, determina, no inciso I do art. 167, que 

seja procedida a averbação do pacto “nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais 

pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento”. 

Com isso se tem a chamada publicidade do negócio jurídico pactício ante terceiros. Ele se torna 

oponível erga omnes, embora a falta do registro não o deixe defeituoso, apenas não será válido 

contra terceiros. 

Para os cônjuges empresários é também necessário que o pacto seja averbado 

perante a Junta Comercial do domicílio da empresa e, em tendo filiais, perante a Junta 

Comercial de cada uma das unidades da federação onde funcionar a empresa, conforme disposto 

no art. 979 do Código Civil de 2002.75 

Dessa forma, embora o pacto seja eficaz entre os pactuantes desde o momento do 

casamento, a produção de efeitos contra terceiros só acontece após a inscrição do negócio no 

Cartório de Registro de Imóveis ou na Junta Comercial, no caso de algum dos cônjuges ser 

comerciante. 

Acaso o casamento não se realize, o pacto “caduca”. Porém, essa caducidade só 

abrange aquilo que concerne ao regime de bens. Todas as cláusulas que a ele forem estranhas, 

                                                           
74 Art. 166, CC – “É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for 

ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for 

ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere 

essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar 

nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.”. 
75 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.915 do Código 

Civil. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 119. 



45 

 

como o contrato de sociedade estabelecido entre os nubentes, por exemplo, não serão atingidas 

pela ineficácia decorrente da não celebração do casamento.76 

No Direito brasileiro, porém, é de se esclarecer, não existe o estabelecimento de 

prazo legal para os nubentes se casarem após a pactuação e, consequentemente, tornarem o 

pacto eficaz. O prazo é indeterminado, condicionado a que nesse ínterim, nenhum dos 

pactuantes contraia casamento com outrem ou faleça, posto que, desse modo, o pacto também 

caducaria. 

Debora Gozzo explica que, independentemente da existência de algum prazo a ser 

cumprido em razão de exigência de lei, nada impede que seja estipulada, no instrumento 

pactício, cláusula com prazo para realização do casamento, sob pena de caducidade do 

instrumento.77  

Caio Mario defende, ainda, que na falta de termo expresso, um dos nubentes possa 

promover a decretação de nulidade caso entenda que já se passou tempo razoável para o 

casamento.78 

A partir do ano de 2003, o pacto realizado por menor de idade exige a concordância 

do responsável como condição para sua validade. Nessa senda, registra Carlos Roberto 

Gonçalves que o mero consentimento dos pais para que o casamento se realize “não dispensa a 

intervenção do representante legal para celebração do aludido pacto”79. Isso significa dizer que 

os menores entre 16 e 18 anos de idade precisam do consentimento dos pais para contrair 

matrimônio, e também da assistência deles para celebrar o pacto antenupcial válido. No caso 

de faltar a intervenção dos genitores na celebração do pacto, prevalecerá o regime da comunhão 

parcial. 

Os menores de 16 anos de idade, cujo casamento depende de suprimento judicial 

de idade, ou aqueles entre 16 e 18 anos, que obtiveram suprimento judicial para casar (porque 

os pais eram mortos ou ausentes ou não anuíram ao matrimônio), ficam submetidos ao regime 

da separação obrigatória.80  

 

                                                           
76 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. v. 8, p. 261-262. 
77 GOZZO, Débora. Pacto Antenupcial. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 111. 
78 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 22. ed. atualizada por Tânia 
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2.3.4 A modificação de regime de bens e o pacto pós-nupcial  

 

Mediante o princípio da mutabilidade relativa tornou-se possível, a partir de pedido 

justificado por ambos os cônjuges e sentença judicial, modificar o regime de bens na constância 

do casamento, ato anteriormente vedado. 

São requisitos para modificação do regime de bens, conforme art. 1.639 do CC: 1) 

pedido formulado por ambos os cônjuges; 2) autorização judicial, em procedimento de 

jurisdição voluntária; 3) indicação do motivo relevante; 4) inexistência de prejuízo de terceiro 

e dos próprios cônjuges.  

A modificação do regime somente é possível se ambos os cônjuges aquiescerem ao 

pedido, não havendo possibilidade sequer do suprimento de vontade no caso de algum deles 

não desejar a mudança. Se o regime foi escolhido por ambos os cônjuges, somente pela vontade 

dos dois poderá ser alterado, atendendo ao disposto no art. 734 do novo CPC.81 

Deferido o pleito modificativo por sentença, devem ser expedidos “mandados de 

averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja 

empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins” (CPC, art. 734, § 

3º). 

A exigência de que os consortes apresentem motivo justificado para mudança do 

regime atenta contra a dignidade humana, a intimidade e a vida privada, como registra grande 

parcela da doutrina, aqui representada por Débora Gozzo, para quem é nítida a 

inconstitucionalidade da exigência, asseverando que a obrigação de justificar o pedido autoriza 

interferência demasiada no âmbito familiar.82 

O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a indicação do 

pedido pode ser genérica, não devendo o magistrado ser rigoroso com o esclarecimento dessa 

motivação.83 

                                                           
81 Art. 734. – “A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser 

requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que 

justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. § 1o Ao receber a petição inicial, o juiz determinará 

a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, 

somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do edital. § 2o Os 

cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da 

alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros. § 3o Após o trânsito em julgado da 

sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e, caso qualquer 

dos cônjuges seja empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.”. 
82 GOZZO, Débora. O procedimento judicial de alteração do regime de bens. In: ASSIS, Araken de et al. 

(Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 376-387, p. 380-381.  
83 STJ. REsp nº 1.119.462/MG. Recurso Especial 2009/0013746-5. Relator(a): Ministro Luis Felipe Salomão. 

Órgão julgador: Quarta Turma. Ac. Unân. Julgamento: 26/12/2013. Publicação: DJe 12/03/2013.  
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Esclareça-se que para modificação do regime não há tempo mínimo exigido. 

Preenchidos os requisitos legais, ainda que passados poucos meses do casamento, poderá ser 

requerida a modificação. 

Considerando o art. 1.639, § 3º, do Código Civil, verifica-se que não expressa 

qualquer informação a respeito da necessidade da lavratura de pacto antenupcial: "É admissível 

a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os 

cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.". 

Com essa razão, entende-se que bastaria a petição inicial para expor o conteúdo 

almejado e a sentença para validá-lo. Nesse sentido, vem a jurisprudência entendendo pela 

dispensa da lavratura de escritura pública de pacto antenupcial para ajuizamento de ação de 

modificação de regime. Desde que satisfeitos os requisitos da petição inicial, a relevância na 

fundamentação apresentada e a inexistência de prejuízo a terceiros, desnecessário qualquer 

outro documento 84.  

Quanto à necessidade de lavratura de pacto pós-nupcial, também não há previsão 

legislativa, bem como não se encontra justificativa, posto que já é obrigatório decisão judicial 

autorizando a mudança do regime. Entende-se que a própria decisão já deveria definir como 

seria o novo regime, vigente a partir de então. Inclusive, já há acórdãos que dispensam a 

necessidade de lavratura de pacto, justamente corroborando esse entendimento de que a própria 

decisão judicial pode fixar os parâmetros do novo regime de bens.85 

Entretanto, o que tem ocorrido na maioria dos casos é a mera autorização judicial 

para a alteração, deixando que as próprias partes definam o novo regime que melhor lhes atenda, 

por meio de escritura pública. Assim, mesmo com a omissão do artigo de lei, os oficiais de 

registro notarial já fazem a lavratura de pacto pós-nupcial para cumprir sentenças judiciais 

extraídas de processos de Ação de Modificação de Regime de Bens. 

Em síntese, os pactos realizados após a modificação do regime de casamento, 

denominados pacto pós-nupcial ou modificativo, teriam a mesma funcionalidade do pacto 

antenupcial. 

 

                                                           
84 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO 

REGIME DE BENS. O art. 1.639, § 2º, do Código Civil não exige a apresentação de escritura pública de pacto 

antenupcial para o ajuizamento da demanda, pois satisfeitos os requisitos ali previstos, a relevância na 

fundamentação apresentada e a inexistência de prejuízo a terceiros, desnecessário qualquer outro documento. 

RECURSO PROVIDO (TJ-RS. AI nº 70065323495/RS. Agravo de Instrumento. Relator(a): Des. Liselena 

Schifino Robles Ribeiro. Julgamento: 18/06/2015. Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível. Publicação: DJ 

22/06/2015). 
85 TJ-RS. AC nº 70006423891/RS. Apelação Cível. Relator(a): Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves. 

Julgamento: 13/08/2003. Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível.  
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2.3.5 Reconhecimento de União Estável e Acordo de Convivência 

 

Quanto aos companheiros, reconheceu o art. 226, § 3º, da Constituição de 1988 a 

união estável entre o homem e a mulher86 como entidade familiar, regulamentada pela Lei nº 

8.971, de 29 de dezembro de 1994, e pela Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. Mais 

recentemente, o Código Civil de 2002 instituiu título próprio denominado Da União Estável, 

embora não tenha deixado expressa revogação dos dispositivos das duas leis anteriores. 

Houve restrição de direitos conquistados no passado, inclusive o direito de 

habitação, mas a orientação jurisprudencial não tem sido essa. Em maio de 2017, foram 

julgados dois Recursos Extraordinários (REs), de nºs 646.721 e 878.694, ambos com 

repercussão geral reconhecida, entendendo pelo afastamento de diferenças entre os direitos 

sucessórios de cônjuges e companheiros, inclusive em uniões homoafetivas. 

O direito da companheira e do companheiro foi traçado no art. 1.790 do CC, entre 

as disposições gerais, local no mínimo estranho, fora da ordem de vocação hereditária. Contudo, 

o dispositivo deixa claro que a participação do convivente na herança será sob a modalidade de 

direito de propriedade e não mais como usufruto. 

Enquanto o cônjuge exclui da sucessão os parentes colaterais do falecido (art. 1.829, 

III), o companheiro sobrevivente só participa da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável, e concorre até com os parentes colaterais do 

defunto, a quem cabe, mesmo que distantes - um tio-avô, por exemplo -, 2/3 da herança.   

Embora o texto legal só tenha aludido aos filhos do falecido, certamente a melhor 

interpretação é no sentido de que abrange os demais descendentes do extinto (netos, bisnetos, 

trinetos, etc.), conforme pondera Caio Mario da Silva Pereira. Se assim não for, os parentes 

mais remotos (netos, bisnetos, etc.) acabariam por enquadrar-se entre os demais sucessíveis.87  

O art. 1.790 dispõe que o convivente participará da sucessão do outro, quanto aos 

bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes:  

[...] I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por 

lei for atribuída ao filho; II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, 

tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; III - se concorrer com outros 

parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; IV - não havendo parentes 

sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 

                                                           
86 O Supremo Tribunal Federal, desde 2011, decidiu equiparar as relações entre pessoas do mesmo sexo às 

uniões estáveis entre homens e mulheres. 
87 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 22. ed. atualizada por Tânia 

da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 141. 
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A norma não está tratando de meação. Não importa o regime de bens objeto da 

opção pelos companheiros, os conviventes concorrerão em qualquer dos regimes escolhido para 

reger a união estável, diferentemente do que acontece nas regras do casamento, conforme as 

ressalvas do artigo. Ressalte-se que sobre os bens particulares, pertencentes com exclusividade 

ao falecido convivente, não há nem direito meatório, nem direito sucessório. 

No caso de concorrer com filhos comuns, o companheiro viúvo terá direito 

sucessório como uma cabeça a mais, dividindo igualmente com os filhos a herança. Ou seja, se 

o falecido deixou a viúva e mais dois filhos, que também são dela, os bens adquiridos durante 

a convivência serão divididos por três partes. Se deixou três filhos, a divisão será por quatro 

partes e assim sucessivamente. 

Na hipótese de o falecido deixar descendentes somente seus, originários de outros 

relacionamentos, o direito à herança da companheira corresponderá à metade da quota que 

couber a cada um dos filhos. Assim, se ele deixar um filho, ela receberá 1/3 dos bens adquiridos 

onerosamente na constância da união (já excluída a meação), enquanto o filho terá 2/3. Se 

deixar dois filhos exclusivamente seus, a companheira terá direito a 1/5 dos bens adquiridos 

onerosamente e cada um dos filhos terá 2/5. Em resumo, cada filho terá direito a duas vezes a 

quota que couber ao companheiro sobrevivo. 

Observe-se, porém, que o legislador não tratou da situação híbrida quanto à 

condição dos filhos do falecido (comuns e exclusivos), com os quais deva concorrer o 

convivente supérstite, dessa forma, comentando o art. 1.790 do Código Civil, Giselda Hironaka 

e Junqueira de Azevedo apresentam as quatro principais propostas doutrinárias na tentativa de 

compor os dispositivos do Código Civil no tocante à sucessão de filhos (comuns ou exclusivos) 

em concorrência com o convivente sobrevivente.88  

A primeira proposta, defendida pela maioria dos doutos, dentre eles Caio Mário89 e 

Sílvio de Salvo Venosa,90 identifica os descendentes como se todos fossem filhos comuns, 

aplicando o inciso I do art. 1.790. Desse modo, a divisão patrimonial obedeceria à simples regra 

de igualar os filhos comuns, tratando-os como se fossem comuns a ambos os conviventes. Essa 

solução parece ser a mais razoável e equânime, portanto, filia-se a essa corrente, porém, cabe 

                                                           
88 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). Parte especial: 

direito das sucessões: artigos 1.784 a 1.856. In: COMENTÁRIOS ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2007. 

v. 20, p. 60.  
89 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 22. ed. atualizada por Tânia 

da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 140. 
90 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. v. 7.p. 154.  
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registrar a advertência de Giselda Hironaka e Junqueira de Azevedo91, apontando que essa 

solução simplista fere na essência o espírito do legislador do Código Civil, que quis dar 

tratamento diferenciado às hipóteses de concorrência do convivente sobrevivo com os 

descendentes do de cujus de um ou de outro grupo (comuns e exclusivos). Acrescente-se que, 

nesse caso, o convivente sobrevivente acabaria por ser privilegiado, na medida em que 

participaria da herança recebendo parte absolutamente equivalente às quotas atribuíveis aos 

descendentes de qualquer grupo. 

Ainda assim, inclina-se a adotar a solução mais favorável ao companheiro, partilha 

por cabeça, em igualdade de condições para todos os coerdeiros (para todos aqueles chamados 

por direito próprio), levando em conta, especialmente, a circunstância de o Código de 2002 não 

ter reservado, em benefício do convivente, a quota mínima deferida ao cônjuge, na hipótese de 

descendência comum (art. 1.832, parte final).Observa-se que se for muito elevado o número de 

descendentes, a participação do companheiro na herança poderá se tornar diminuta, 

especialmente pelo fato de que a fração que vier a lhe ser atribuída incidirá apenas sobre os 

bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 

Uma segunda proposta defende a identificação dos descendentes como se todos 

fossem filhos exclusivos do autor da herança, aplicando-se, nesse caso, apenas o inciso II do 

art. 1.790. Aqui, os filhos seriam privilegiados em detrimento do convivente sobrevivo, que 

seria tido, sob todos os aspectos, como não ascendente de nenhum dos herdeiros, recebendo 

apenas a metade do que aqueles herdariam. 

Na terceira proposta, defende-se a composição dos incisos I e II pela atribuição de 

uma quota e meia ao companheiro sobrevivente. Assim, entregar-se-iam quotas iguais aos filhos 

(comuns e exclusivos), o que atenderia ao comando do art. 1.834 do CC (descendentes da 

mesma classe devem ter os mesmos direitos relativamente à herança de seu ascendente), e uma 

quota e meia ao convivente sobrevivente, que atenderia ao comando dos incisos I e II do art. 

1.790. No entanto, essa proposta ainda não parece atender ao espírito do legislador, já que não 

abrange as diferentes variáveis de concorrência do convivente sobrevivo com descendentes de 

um e de outro grupo (comuns ou exclusivos), já que a quota do convivente concorrente foi 

retirada do monte-mor a todos eles atribuível, sem que se atentasse à diferença entre os filhos. 

Por fim, apresenta-se a quarta proposta, compreendendo a composição dos incisos 

I e II pela subdivisão proporcional da herança segundo a quantidade de descendentes de cada 

                                                           
91 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). Parte especial: 

direito das sucessões: artigos 1.784 a 1.856. In: COMENTÁRIOS ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2007. 

v. 20, p. 61. 
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grupo. A seguir, introduzir-se-ia em cada uma dessas sub-heranças a concorrência do 

convivente, conforme incisos I e II do art. 1.790, respectivamente. Depois disso, somar-se-iam 

as quotas do convivente supérstite, obtidas em cada uma dessas sub-heranças, formando o 

quinhão a ele cabível. O problema dessa proposta é não atender ao art. 1.834 do CC, já que 

ficariam desproporcionais os quinhões entre os filhos de um grupo e outro. 

Para a hipótese de não haver descendentes, no caso de o companheiro concorrer 

com outros parentes sucessíveis (pais, irmãos, tios, sobrinhos, primos-irmãos, tios-avós), 

aplica-se o inciso III do art. 1.790. Nesse ponto, em que parece estar a maior contradição do 

sistema, a lei garante ao convivente sucessível um terço da herança, portanto, força a divisão 

dos outros dois terços entre os colaterais. 

Por fim, cabe examinar a regra contida no inciso IV do art. 1.790. No caso de o 

companheiro morrer sem nenhum parente sucessível, o companheiro supérstite terá direito à 

totalidade da herança. Duas teorias explicam o que vem a ser essa totalidade da herança: a 

primeira indica que ela abrange os bens comuns, enquanto os particulares pertencem ao Estado 

(herança vacante), de acordo com interpretação do caput do art. 1.790 do CC. Já a segunda 

teoria, com base no art. 1.844 do CC, esclarece que ficam com a companheira todos os bens, 

particulares e comuns, sendo essa a interpretação que se entende proporcional ao dispositivo 

legal. Desse modo, pensar em contrário é impor grave prejuízo ao companheiro, por excesso de 

apego ao legalismo.  

Outro problema se apresenta quanto ao limite de testar do de cujus: seria ou não o 

companheiro herdeiro necessário? Entende-se que não pode o intérprete da lei restringir-se à 

literalidade do art. 1.845 do CC: “são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e 

o cônjuge”. Conforme pontua Caio Mário, “cabe ao intérprete, a missão de identificar, no 

sistema da lei, outros elementos capazes de confirmar ou desmentir aquela declaração”.92 

Especialmente diante da garantia constitucional atribuída à união estável (CF, art. 

226, § 3º), a interpretação que se apresenta mais justa e coerente é reconhecer a qualidade de 

herdeiro necessário ao convivente. Note-se que, se assim não se fizer, poderá o convivente 

sobrevivo ser completamente excluído da herança: bastará o testador dispor irrestritamente de 

seus bens, sem contemplá-lo. Ademais, pode não se ter constituído patrimônio comum, sobre o 

qual devesse incidir meação do sobrevivente. E assim, com o exercício dessa irrestrita liberdade 

de testar, poderá ficar comprometida a própria sobrevivência do mais próprio dos seus 

familiares. 

                                                           
92 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: direito de família. 22. ed. atualizada por Tânia 

da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 148.  
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Quanto aos regimes de bens, o art. 1.725 do CC estabelece que “na união estável, 

salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, 

o regime da comunhão parcial de bens”.93 

Na opinião de José Fernando Simão, embora haja divergência quanto ao alcance da 

expressão no que couber do artigo mencionado, “acertada é a aplicação à união estável de todas 

as regras específicas da comunhão parcial de bens, ou seja, os artigos 1.658 a 1.666 do CC, mas 

não a aplicação das regras gerais dos regimes de bens (arts. 1.639 a 1.657).” Exemplifica o 

referido autor que os bens adquiridos por fato eventual na constância da união estável, os frutos 

dos bens comuns ou dos particulares, também produzidos na constância, pertencem a ambos os 

companheiros em comunhão.94  

Conclui também José Fernando Simão que se descarta a aplicação do regime de 

separação obrigatória se a convivência se iniciou antes dos 60 anos95 de ambos os 

companheiros. Seria injusta a restrição, pois o casal de companheiros pode ter amealhado 

patrimônio por toda a vida em comum, devendo ser aplicado o regime da comunhão parcial de 

bens no que couber, sendo válido, ainda, o contrato de união estável em que se estabeleçam 

regras diversas (de comunhão universal de bens ou mesmo de separação total).96 

O acordo de convivência presta-se a estabelecer direitos e deveres entre os 

conviventes com pretensão de formar família, mas que não contraíram matrimônio. Possibilita 

regulamentar a aquisição de bens, antes e durante a união. Esse acordo é também conhecido 

                                                           
93A título ilustrativo, visando elucidar a necessidade e importância do acordo de convivência, traz-se exemplo 

analisado por Flávio Tartuce, o qual registra que, com a separação de fato, os amantes podem ser alçados à 

condição de companheiros, surgindo uma entidade familiar nos termos do art. 226, § 3º, da CF/88 - tome-se  

situação de separação de fato de cônjuges o desaparecimento do amor e do afeto, ainda que permaneçam 

vivendo sob o mesmo teto, seja por questões financeiras ou outros motivos, embora já se relacionando com 

outras pessoas. Nesse caso, assevera o autor que: “os antigos amantes, passam a ter direito a uma participação 

patrimonial, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, aplicando-se no que couber e na falta de contrato entre 

eles, o regime da comunhão parcial de bens. A princípio, quanto aos bens adquiridos na constância da união 

estável, haverá direito a meação. Obviamente aqui surgirão alguns problemas no tocante aos bens adquiridos 

no período em que havia a quebra do afeto entre os cônjuges. Quem terá direito em relação a esses bens? A 

esposa ou a companheira? Pode-se até defender a tese da concorrência patrimonial, apesar das grandes 

controvérsias que podem surgir principalmente guiadas por discursos de moralidade social. Uma delas se 

refere à data do início da cessação do afeto, para que a partir de então esteja configurada a separação de fato” 

(TARTUCE, Flávio. Separados pelo Casamento: um ensaio sobre o concubinato, a separação de fato e a união 

estável. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, Porto Alegre, v. 8, ano 10, p. 58-76, 

fev./mar. 2009, p. 65). 
94 SIMÃO, José Fernando. Efeitos patrimoniais da união estável - Álvaro Vilaça Azevedo – um homem à frente 

de seu tempo. In: SIMÃO, José Fernando et al. (Org.). Direito de Família no novo milênio: estudos em 

homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 343-370, p. 358.  
95 Com o advento da Lei nº 12.344/2010, o limite de idade foi alterado para 70 (setenta) anos. 
96 SIMÃO, op. cit., p. 368. 
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como contrato particular de assistência mútua e convivência comum, ou simplesmente 

convenção entre os conviventes, ou, ainda, contrato de convivência solidária.97  

O referido acordo poderá assumir a forma particular ou pública, mas deverá ser 

escrito e claro quanto à manifestação da vontade das partes, dispondo sobre a forma de partilha 

dos bens e obrigações do casal, dentre outras questões relevantes, implicando, portanto, efeitos 

pessoais e patrimoniais. 

Admite-se que o acordo seja celebrado sem a presença de duas testemunhas, 

contudo é aconselhável preencher essa formalidade para que tenha força de título executivo 

extrajudicial, nos termos do art. 582, II, do Código de Processo Civil.98 

Ademais, verifica-se pelo disposto no art. 221 do Código Civil, que  

[...] o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja 

na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais 

de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a 

respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. 

O acordo somente será válido contra terceiros após registrado perante o Registro 

Público, mas é importante esclarecer que há posição contrária na doutrina, entendendo que 

como o contrato de convivência não está elencado na Lei de Registros Públicos (art. 167, II, da 

Lei nº 6.015/73), não poderá ser averbado nos registros referentes a imóveis. 

No entanto, ressalta-se que os atos praticados pelos registradores imobiliários são 

aqueles elencados exaustivamente pelo citado art. 167, além dos definidos pela legislação 

específica, conforme disposto pelo art. 128, parágrafo único, da mesma Lei.99 

Entende-se que não permitir o registro ou averbação configurará a diminuição do 

valor do Tabelionato de Notas que lavrou o contrato de união estável, e prejudicadas estarão as 

partes e os terceiros. Serão gerados graves e injustificados prejuízos aos companheiros, já que 

o eventual direito de meação deixará de ser reconhecido perante o Registro imobiliário, além 

de negada a proteção constitucional ao instituto.100 

 

                                                           
97 NEVES, Rubia Carneiro. Meios protetivos da dissipação do patrimônio empresarial por algumas relações de 

família: cláusula de incomunicabilidade, acordo de convivência e pacto antenupcial. In: COELHO, Fabio 

Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 351-375, p. 364. 
98 Ibid., p. 365. 
99 Art. 128. – “No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: [...] Parágrafo único. Caberá ao 

Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro 

ofício.”.  
100 SIMÃO, José Fernando. Efeitos patrimoniais da união estável - Álvaro Vilaça Azevedo – um homem à frente 

de seu tempo. In: SIMÃO, José Fernando et al. (Org.). Direito de Família no novo milênio: estudos em 

homenagem ao professor Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2010. p. 343-370, p. 366. 



54 

 

2.4 PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO POR MEIO DO TESTAMENTO E AS HIPÓTESES 

QUE PODEM JUSTIFICAR O SEU USO REDUZIDO  

 

Esclarecidas as posições do cônjuge e do companheiro na ordem de sucessão 

hereditária, bem como as restrições à liberdade de testar, identifica-se que o testamento é um 

instrumento clássico e, por vezes, eficaz para o planejamento sucessório, havendo situações em 

que o futuro autor da herança não precisa de mais do que isso. Todavia, por suas condicionantes 

e limitações, o testamento não se presta para certas metas e contextos. Assim, importante 

analisar as hipóteses que podem justificar o reduzido uso da sucessão testamentária no direito 

brasileiro.  

 

2.4.1 Aspectos solenes para a validade do testamento  

 

Como já exposto, o testamento é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa dispõe 

sobre a sua própria sucessão, que apresenta as seguintes características: (1) personalíssimo, (2) 

unilateral, (3) gratuito, (4) formal, (5) de última vontade, (6) revogável (7) se torna perfeito e 

acabado no momento em que o testador declara a sua vontade e, por fim, (8) tem eficácia causa 

mortis. Ou seja, não ocorrendo a revogação do testamento ou rompimento, o documento será 

válido e produzirá todos os efeitos a partir da morte do testador. 

Destacadas as características gerais do testamento, ressalta-se a que mais gera 

discussão: a exigência das formalidades, muitas vezes excessivas, e cuja inobservância implica 

nulidade do documento. 

Os arts.1.862 e 1.886 do Código Civil observam as formas de testamento admitidas 

no ordenamento brasileiro - particular, público e cerrado, além dos especiais, marítimo, 

aeronáutico e militar -, cada qual com suas solenidades indispensáveis. A necessidade do 

respeito às formalidades excessivas acaba colocando em risco a própria vontade do testador. 

O excesso de formalidades impostas pela legislação, tais como a eleição da forma 

testamentária prescrita em lei, afasta a possibilidade de se eleger modelo não previsto no Código 

Civil, assim como aquelas previstas no art. 1.900 do CC, que considera nula a disposição que 

institua herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que ele disponha, também por 

testamento, em benefício do testador, ou de terceiro; que se refira a pessoa incerta; que favoreça 

a pessoa incerta; que deixe a arbítrio do herdeiro, ou de outrem, fixar o valor do legado; que 

favoreça a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, seu cônjuge ou companheiro, ou seus 
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ascendentes e irmãos; as testemunhas do testamento; o tabelião, civil ou militar, ou comandante 

ou escrivão, perante quem se fizer; em favor de pessoas não legitimadas a suceder. 

Destaca Carlos Roberto Gonçalves que a inclusão do cônjuge supérstite no rol dos 

herdeiros necessários, passando a concorrer com os herdeiros das classes descendentes e 

ascendentes, e a fazer parte da terceira classe, com exclusividade, “reduziu ainda mais a 

probabilidade das pessoas elaborarem testamento, uma vez que uma das principais razões era 

privilegiar o cônjuge supérstite”.101 Já Sílvio de Salvo Venosa acredita que com as modificações 

trazidas pelo Código de 2002 na ordem de vocação hereditária, especialmente por conta do 

imbróglio causado pelo legislador quanto à sucessão do cônjuge e do convivente, bem como a 

questão da reprodução assistida após a morte do pai ou da mãe, o testamento ganha nova 

força.102 

Zeno Veloso considera a redução do número de testemunhas de cinco para três pelo 

legislador importante alteração nas regras do testamento particular, embora questione as razões 

de não serem somente duas, como ocorre no testamento público e no cerrado, haja vista que 

entende que não é o número de testemunhas que dá garantia e autenticidade ao ato.103 

No que diz respeito à sucessão de famílias empresárias, verifica-se que o método 

usual de sucessão, por meio do testamento, nem sempre é capaz de evitar os conflitos, haja vista 

que não é possível prever o comportamento de cada sucessor. O testamento poderá dispor 

quanto à transmissão das quotas de uma empresa, mas não quanto à posição dos herdeiros 

dentro da mesma. Alguns poderão tentar intervir na empresa, causando desordem, ou ainda, 

tentarão liquidar a sua parte, acarretando a perda do poder de controle que a família exercia até 

então. De um modo ou de outro, há instabilidade, que sempre gera prejuízo para a gestão da 

empresa. 

Observa-se que nas empresas geridas pela família, especialmente quando o de cujus 

era o administrador, advindo sua morte, é comum haver a transposição dos conflitos familiares 

para o seio da sociedade empresarial, com reflexos negativos nas atividades desenvolvidas e 

consequentemente nos resultados econômicos.  

A sucessão de quotas, por exemplo, acarreta ao herdeiro o direito de sócio na 

organização, possibilitando-lhe deliberar sobre questões afetas à sociedade. No entanto, podem 

                                                           
101 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 7, p. 42. 
102 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 7, p. 192. 
103 VELOSO, Zeno. Do testamento particular. In: SIMÃO, José Fernando; BELTRÃO, Silvio Romero (Coord.). 

Direito Civil: estudos em Homenagem a José de Oliveira Ascensão. São Paulo: Atlas, 2015. p. 282-304, p. 

285. 



56 

 

não ser desejados pelos sócios remanescentes, tampouco terem aptidão para o exercício de 

cargos em eventual diretoria ou conselhos existentes.104 

Não obsta, no entanto, conforme pontuam Gladston e Eduarda Mamede, a que as 

famílias empresárias usem o testamento como “instrumento para simplesmente seccionar a 

convivência, atribuindo a uns a participação em sociedades, ao passo que a outros são 

destinados bens que serão titularizados individualmente”.105 

Todavia, em sendo adotado esse procedimento, orienta-se que sejam repetidas as 

cláusulas do contrato/estatuto social da sociedade familiar no testamento, visando garantir que 

as disposições de última vontade do futuro autor da herança sejam cumpridas por completo. 

Observa-se que quando ocorre a morte do gestor da empresa sem um planejamento 

prévio do processo de sucessão, a administração do negócio tende a ser transferida ao 

inventariante, criando uma situação bastante danosa para a sociedade empresarial, porquanto à 

disputa já travada pela divisão de bens corriqueiramente se alia a disputa pela administração da 

empresa, tornando ainda mais litigioso o inventário. 

Além dos entraves já discorridos, há ainda as dificuldades que surgem quando a 

herança é recebida por filho ou filha casada pelo regime da comunhão de bens, em que esses 

bens, seja por falecimento do cônjuge, ou por dissolução da sociedade conjugal, passam a 

pertencer à pessoa estranha à família, muitas vezes colocando em risco a continuidade da 

empresa, por despreparo da administração empresarial, demonstrando a ineficiência do atual 

modelo de sucessão testamentária. 

 

2.4.2 Aspectos processuais para o cumprimento do testamento  

 

O cumprimento do testamento se dará necessariamente em juízo e a partilha de bens 

somente é homologada após o pagamento de todos os impostos (incidentes sobre a transmissão 

de bens e sobre a propriedade, inclusive os eventualmente em atraso antes da morte do autor da 

herança), bem como das custas judiciais. Nessa medida, caso os herdeiros não possuam recursos 

financeiros próprios suficientes para pagar os custos fiscais e processuais referentes ao 

cumprimento do testamento e à homologação da partilha no processo de inventário, assim como 

renda própria suficiente para se manterem enquanto aguardam o trâmite processual, o 

                                                           
104 CARVALHO, Tomás Lima de; PAZ, Leandro Alves. A utilização estratégica do planejamento jurídico na 

organização e gestão do patrimônio familiar. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 3, n. 11, p. 95-

123, set./out. 2015, p. 105. 
105 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Planejamento Sucessório: introdução à arquitetura 

estratégica - patrimonial e empresarial – com vistas à sucessão causa mortis. São Paulo: Atlas, 2015, p. 115. 
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testamento mostrar-se-á bastante desvantajoso em relação aos demais mecanismos de 

planejamento sucessório.  

Assim, a falta de liberdade do autor da herança pelo excesso de formalismo exigido 

para o testamento, o problema da demora processual nas sucessões judiciais, a alta carga 

tributária incidente e a possibilidade de disputas entre os herdeiros e, ainda, os problemas 

inerentes à capacidade de determinado herdeiro na gestão de patrimônio do falecido, entre 

outros, têm levado as famílias empresárias a, apoiadas na liberdade negocial, ao invés de 

elaborar testamento, adotar as regras do Direito Empresarial para contornar os problemas 

advindos do modelo padrão sucessório brasileiro. 

Pontua-se que mesmo com as inovações introduzidas no ordenamento jurídico pelo 

novo Código de Processo Civil autorizando o inventário extrajudicial, foram mantidos pelo 

legislador formalismos excessivos, que acabam por contribuir para a maior morosidade da 

partilha, bem como dificultam a fruição dos bens, ocasionando corriqueiramente um desgaste 

emocional na família. 

Acrescente-se que é possível o inventário extrajudicial, diretamente em cartório, 

nos moldes estabelecidos pelo art. 610 do novo Código de Processo Civil106 quando inexistir 

interesse de incapaz ou disposição de última vontade, e aqui, verifica-se uma injustificada 

imposição legislativa no que se refere ao testamento, já que para o seu cumprimento impõe-se 

a homologação judicial, garantindo a idoneidade da declaração de vontade. Portanto, parece 

factível apenas a vedação da via administrativa para inventário e partilha quando há interesse 

de incapaz, em face da indisponibilidade de seus interesses. 

Flávio Tartuce entende que a mera existência de declaração de última vontade não 

parece justificar a vedação ao uso da via cartorária e, em sagaz crítica ao art. 610 do novo CPC, 

sugere que a exigência deverá ser mitigada.107 

Os diplomas legais que exigem a inexistência de testamento para que a via 

administrativa do inventário seja possível devem ser mitigados, especialmente nos 

casos em que os herdeiros são maiores, capazes e concordam com esse caminho 

facilitado. Nos termos do art. 5º da Lei de Introdução, o fim social da Lei n. 11.441/07 

foi a redução de formalidades, devendo essa sua finalidade sempre guiar o intérprete. 

                                                           
106 Art. 610, CPC – “Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 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 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.”. 
107 TARTUCE, Flávio. O novo CPC e o Direito Civil: impactos, diálogos e interações. São Paulo: Método, 

2015, p. 483. 
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Resta aos interessados, com vistas à diminuição das formalidades, além de 

celeridade e economia, invocar a cláusula geral dos negócios processuais atípicos (art. 190, 

nCPC) para negociar o procedimento a ser utilizado no caso de existência do testamento. Tal 

procedimento é denominado de autorregulamentação do procedimento, realizado por ato das 

partes diretamente interessadas no deslinde da causa, adaptando-o às suas necessidades, com 

racionalização de tempo, de atos e de despesas, conforme entendimento de Tereza Arruda 

Alvim Wambier, Maria Lucia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério 

Licastro Torres de Mello108. 

Cristiano Chaves, por sua vez, explica, por meio de exemplo, que  se possibilita aos 

herdeiros e interessados invocar a cláusula geral de negociação e, desde que todos sejam 

maiores e capazes, por não lhes ser possível a via cartorária, em razão da existência do 

testamento, adaptar o procedimento de inventário, “estabelecendo uma fase preliminar de 

homologação do testamento deixado pelo falecido, viabilizando seu cumprimento, para, de 

imediato, no mesmo procedimento  (sem a necessidade de uma nova petição inicial, pagamento 

de custa etc), já obter a partilha dos bens transmitidos.”109 Porém, continuarão as partes 

interessadas sujeitas à decisão judicial. 

Nesse contexto, impossível não concluir que mesmo diante das possibilidades de 

mitigação das exigências legislativas multicitadas, em vista das inovações do novo Código de 

Processo Civil, identifica-se que a sucessão testamentária, embora a princípio possa suprir as 

necessidades de determinada família para o planejamento sucessório, impõe aos herdeiros 

procedimento judicial para a efetivação da partilha, sem dúvidas muito mais moroso que o 

inventário extrajudicial. 

Registre-se, ainda, que as relações familiares se tornam cada vez mais complexas e 

o Judiciário passou a abrigar novos arranjos de família, decorrentes das transformações sociais, 

para os quais não há previsão específica na legislação. Evidenciam-se as dificuldades dos 

processos sucessórios diante dos recasamentos, das famílias monoparentais, das uniões 

homoafetivas com filhos, da paternidade ou maternidade socioafetivas. Afere-se que a falta de 

leis específicas para cada caso demonstra a necessidade de um planejamento sucessório, não só 

como medida de economia, mas especialmente de proteção de patrimônio e resguardo dos 

direitos individuais de cada herdeiro. 

                                                           
108 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Código de Processo Civil: artigo por 

artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 351. 
109  FARIAS, Cristiano Chaves de. O cumprimento de testamento no novo código de processo civil e a 

possibilidade de adaptação procedimental (cláusula geral negocial) do inventário. Revista de Doutrina e 

Jurisprudência: RDJ, Brasília, v. 106, n. 2, p. 322-329, jan./jun. 2015, p. 328. 
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Leonardo Netto Parentoni destaca que a família é um tipo societário lato sensu, em 

vista dos pontos em comum com as relações societárias, pontuando que o aspecto econômico 

nas relações familiares, embora não seja o fator primordial, como se apresenta nas relações 

societárias, não deixa de ser componente de relevo. O autor demonstra que a relevância em 

questão não se traduz pelo traço patrimonial, mas sim pela gradação desse traço, apresentando 

como ponto comum a junção de pessoas diferentes com um objetivo comum.110 Considera 

assim que resta justificada, pelo aspecto patrimonial, a necessidade de constituição de 

alternativas para adequação das relações patrimoniais da família, especialmente em se tratando 

de família empresária.111 

Fica claro que a vedação quanto à destinação patrimonial limita as possibilidades 

de melhor gerenciamento do patrimônio e, consequentemente, dificulta a perpetuação dos 

negócios familiares. Observa-se que seguindo a forma ordinária de administração de bens e da 

sociedade, utilizando o procedimento comum de sucessão adotado pelo Código Civil, famílias 

acabaram perdendo seus vínculos afetivos, resultado do inconformismo com a divisão do 

patrimônio herdado, portanto, faz-se necessário inovar e, dentro dos limites da autonomia 

privada, apropriar-se das regras do Direito Empresarial como remédio de prevenção. Com isso, 

a demanda sucessória passou a ser objeto de estudo do Direito Empresarial, tendo como base o 

conceito de autonomia privada para o planejamento jurídico – sucessório, patrimonial, 

tributário, etc. 

 

 

 

 

                                                           
110  PARENTONI, Leonardo Netto. Desconsideração da personalidade jurídica: aplicação às empresas 

familiares. In: COELHO, Fabio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos 

jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 241-271, p. 242. 
111 Roberta Nioac Prado assim define empresa familiar: “(i) a empresa familiar é aquela que se identifica com 

uma família há pelo menos duas gerações, pois é a segunda geração que, ao assumir a propriedade e a gestão, 

transforma a empresa em familiar; (ii) é familiar quando a sucessão da gestão está ligada ao fator hereditário; 

(iii) é familiar quando os valores institucionais e a cultura organizacional da empresa se identificam com os 

da família; (iv) é familiar quando a propriedade e o controle acionário estão preponderantemente nas mãos de 

uma ou mais famílias” (PRADO, Roberta Nioac. Empresas familiares: governança corporativa, governança 

familiar e governança jurídica. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 20). 



60 

 

3 PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO POR MEIO DA HOLDING FAMILIAR  

 

A constituição de sociedade holding de caráter familiar pode oferecer vantagens 

para a efetivação do planejamento patrimonial e empresarial com vistas à sucessão causa 

mortis.  

Assim, para análise e reflexão do uso da holding como instrumento de planejamento 

e proteção contra a dissipação do patrimônio empresarial em decorrência de relações familiares, 

apresentam-se, neste capítulo,  o conceito e as espécies de holding, seus objetivos e vantagens, 

bem como abordam-se os dois tipos societários que melhor atendem às necessidades da holding 

familiar, as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, apresentando sua tipologia e as 

principais características que podem determinar a estratégia de opção. 

Na continuidade, evidencia-se que o planejamento patrimonial familiar e sucessório 

possibilita criar medidas eficientes de governo de empresas, sem as quais dificilmente as 

empresas familiares alcançarão a segunda geração de herdeiros. 

 

3.1 CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE HOLDING 

 

Conforme disposto na Lei das Sociedades Anônimas, em seu art. 2º, é possível que 

a sociedade invista seu patrimônio em ações ou quotas de outras sociedades e, desse modo, em 

seu objeto social deverá constar expressamente a atividade de participação no capital social de 

outras empresas, o que configura hipótese de holding. 

Registre-se, porém, que a holding não é um tipo societário, tampouco apresenta 

uma natureza jurídica predeterminada, tratando-se de sociedade que detém participação 

societária de outras sociedades, controlando-as ou não. 

A melhor estruturação societária dependerá das demandas individuais e, por mais 

que alguns tipos societários tenham a maior preferência do mercado, não quer dizer que os 

demais não possam ser utilizados. 

Na prática, segundo Gladston Mamede e Eduarda Mamede, a utilização da holding 

é mais ampla do que define seu conceito originário, ela é usada não só para controlar outras 

sociedades, mas também para controlar um patrimônio, podendo ser composta por bens móveis 

e imóveis, investimentos financeiros e propriedade industrial (marcas e patentes), exercendo o 

controle sobre esses bens.112 

                                                           
112 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico 

e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 6. 
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A holding é uma sociedade cujo capital social pode deter participações societárias 

de outras pessoas jurídicas, como cotista ou acionista. Nas palavras de Prado, Costalunga e 

Krischbaum113, é uma sociedade formalmente constituída, com personalidade jurídica, cujo 

capital social, ou ao menos parte dele, é subscrito e integralizado com participações societárias 

de outra(s) pessoa(s) jurídica(s). 

O objetivo da holding é ser um elo entre o empresário e a família e o seu grupo 

patrimonial. Dentre os benefícios da holding familiar, está o de organizar o patrimônio familiar, 

bem como preparar os herdeiros para a sucessão da empresa familiar. 

 

3.1.1 Espécies de Holding 

 

É importante diferenciar a sociedade holding pura da sociedade holding impura 

(operacional). Elas têm funções diferentes - as sociedades operacionais são as de atividade 

empresarial (fins lucrativos), focadas em problemas externos, concorrência e mercado em que 

atuam, enquanto a holding tem a função de participar dessas sociedades operacionais. Ela se 

concentra na produtividade das empresas que controla, e não no produto que oferecem.114 

Partindo-se do conceito originário, a doutrina jurídica apresenta diferentes espécies 

de holding, sendo mais usuais as de controle, as de participações, as puras e as patrimoniais. 

A holding de controle e a de participação diferenciam-se à medida que a holding de 

controle detém quotas e/ou ações de outras sociedades em montante suficiente para exercer o 

poder de controle, e a holding de participação apenas participa nos títulos societários.115  

Quanto ao poder de controle, só se pode compreender seu significado distinguindo-

se o conceito de controle para as sociedades anônimas e as sociedades limitadas. Nas sociedades 

limitadas, conforme o Código Civil de 2002, são necessários no mínimo três quartos do capital 

social para que os sócios exerçam o poder de controle, enquanto nas sociedades anônimas, em 

regra, o controle é exercido pela maioria absoluta do capital social votante.  

Quanto às holdings de participação, conforme disposição legal contida no art. 243, 

§ 1º, da LSA, tem-se que podem configurar apenas uma relação de coligação com as outras 

                                                           
113 PRADO, Roberta Nioac; COSTALUNGA, Karime; KIRSCHBAUM, Deborah. Sucessão familiar e 

planejamento societário II. In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos 

Diniz de (Coord.) Direito societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 278-301, p. 279. 
114 REDECKER, Ana Claudia; BONDAN, Heloisa Korb. A holding familiar como instrumento de efetivação do 

planejamento sucessório. Revista Jurídica, São Paulo, v. 63, n. 447, p. 45-92, jan. 2015, p. 49. 
115 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico 

e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 9. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 15. 
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empresas, quando delas participarem com 10% ou mais do capital social, sem controlá-las. 

Gladston Mamede e Eduarda Mamede asseguram que uma holding não precisa 

necessariamente exercer o poder de controle ou apenas obter participação societária minoritária. 

Simultaneamente, ela pode ter participação minoritária em uma sociedade e controlar outra.116  

A holding será denominada mista quando o seu objeto social envolver, além da 

participação societária em outras empresas, a realização de determinada atividade produtiva, 

seja produção e circulação de bens ou prestação de serviços.117 

Finalmente, quanto à holding patrimonial ou imobiliária, pode-se definir que foge 

ao conceito original de holding, já que é constituída originariamente para ser proprietária de 

determinado patrimônio, podendo ser bens móveis ou imóveis, porém, sem deter participação 

societária de outras empresas, portanto, diferenciando-se da holding pura. Essa espécie auxilia 

na divisão e organização do patrimônio familiar, sendo, por conseguinte, a mais importante para 

fins de planejamento de empresa familiar.118 

Operacionaliza-se cumprindo as seguintes etapas: 1) elabora-se contrato/estatuto 

social descrevendo os imóveis exatamente como estão descritos na matrícula dos imóveis; 2) 

requer-se a certidão de imunidade na prefeitura para integralização dos imóveis (nos casos de 

sociedade com finalidade apenas de participação); 3) leva-se o contrato para averbar no RGI, 

acompanhado da mesma documentação exigível para registro de uma compra e venda de 

imóvel. Por fim, promove-se a alteração contratual com cessão de quotas/ações. 

Conforme definem Prado, Costalunga e Kirschbaum119, a maior relevância na 

constituição da holding patrimonial é centralizar determinados bens e evitar o condomínio de 

bens indivisíveis, conforme se expõe a seguir: 

Tal espécie de sociedade pode ser interessante na hipótese de duas ou mais pessoas 

físicas serem proprietárias ou herdeiras de vários bens imóveis, ou de um importante 

acervo de obras de arte, por exemplo, e tenham a intenção de centralizar a gestão de 

tais ativos e evitar o condomínio de bens indivisíveis, ou de difícil divisão, e cuja 

administração costuma oferecer maior complexidade do que uma sociedade 

devidamente constituída. 

                                                           
116 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico 

e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 15-16. 
117 Ibid., p. 15-16. 
118 REDECKER, Ana Claudia; BONDAN, Heloisa Korb. A holding familiar como instrumento de efetivação do 

planejamento sucessório. Revista Jurídica, São Paulo, v. 63, n. 447, p. 45-92, jan. 2015, p. 52. 
119 PRADO, Roberta Nioac; COSTALUNGA, Karime; KIRSCHBAUM, Deborah. Sucessão familiar e 

planejamento societário II. In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos 

Diniz de (Coord.) Direito societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 278-301, p. 282. 
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Se comparada ao condomínio, a holding, por ser uma empresa, leva vantagens, já 

que permite a tomada de decisões por determinados quóruns para alienação de imóveis, 

evitando a exigência de decisão unânime, à qual o condomínio é condicionado, de acordo com 

o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil. A pessoa física que recebe imóvel em 

condomínio depende da unanimidade dos condôminos para a sua alienação, bem como da 

outorga uxória dos cônjuges daqueles que forem casados, enquanto se o imóvel for recebido 

pela holding, a alienação somente dependerá da liberação dos sócios concernentes ao quórum 

previsto contratualmente, o qual pode ser fixado conforme suas preferências.120 

Acrescentam ainda José Henrique Longo et al., quanto às vantagens da holding 

familiar, que 

[...] uma holding pode também significar a união de herdeiros pela concentração das 

participações individualmente minoritárias, as quais, juntas, formam um grupo 

economicamente forte que pode tomar o controle societário para a preservação do 

negócio.121 

Assim, incluindo a holding na estrutura do patrimônio, é possível destacar as 

seguintes características: a) instituição de regras específicas quanto ao relacionamento entre os 

sócios que a compõem; b) concentração de votos do grupo; e c) isolamento de eventuais 

conflitos, constituídos, especialmente, pelo grupo familiar. 

 

3.1.2 Objetivos da Holding familiar  

 

A ideia de constituição de holding familiar para o planejamento patrimonial e 

sucessório é pautada pelos muitos benefícios que a mesma pode trazer, tanto no sentido de 

organizar o patrimônio familiar como no sentido de preparar os herdeiros para a sucessão da 

empresa familiar. 

Trata-se de sociedade patrimonial criada com a participação do fundador e seus 

descendentes. Conforme bem explicam Redecker e Bondan:122 

 

 

                                                           
120  LONGO, José Henrique et al. Sucessão familiar e planejamento tributário II. In: PRADO, Roberta Nioac; 

PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Org.). Direito societário: estratégias 

societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 302-341, p. 305. 
121  Ibid., p. 304. 
122  REDECKER, Ana Claudia; BONDAN, Heloisa Korb. A holding familiar como instrumento de efetivação do 

planejamento sucessório. Revista Jurídica, São Paulo, v. 63, n. 447, p. 45-92, jan. 2015, p. 80. 
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Constituída a sociedade, integraliza-se o capital dessa sociedade com todo o 

patrimônio do genitor, seja em quotas ou ações de outras empresas das quais é sócio, 

seja em bens móveis ou imóveis. Recomenda-se que o patrimônio do fundador que 

não esteja diretamente envolvido na empresa familiar seja objeto de criação de uma 

holding patrimonial para gestão de bens para evitar o comprometimento deste 

patrimônio com a holding operacional. 

Observa-se que entre os benefícios da constituição da sociedade holding está a 

facilidade de se promover a transferência da herança para a sociedade constituída e de os 

herdeiros receberem em doação as quotas ou ações da holding criada.  

Orienta-se, no entanto, que as quotas sejam gravadas com cláusulas de 

incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, assegurando proteção contra 

terceiros, evitando que as relações familiares provoquem efeitos nefastos às relações 

empresariais, bem como seja mantido o usufruto vitalício do doador, de modo a garantir, além 

da participação nos lucros, seu direito de voto e administração da empresa.123, 124, 125 

Segundo Gladston e Eduarda Mamede, o recurso às estruturas societárias tem o 

condão de fazer uma contenção “para os” e “dos” conflitos familiares:  

Contenção para os conflitos familiares, na medida em que atribui-se [sic] a uma 

sociedade holding o controle da empresa ou grupo de empresas; assim, afastam-se os 

eventuais conflitos familiares do ambiente de produção. Os conflitos familiares ficam 

confinados à holding, expressando-se ali, sob a forma de conflitos societários, ou seja, 

sob a forma de conflitos que merecem a regência legal das normas do Direito 

Societário, disciplina do Direito Empresarial.126 

Dessa forma, as controvérsias passam a se resolver dentro da holding, as sociedades 

controladas passam a ser geridas pela pessoa jurídica controladora.  

 

                                                           
123  Sobre o usufruto societário e a necessidade de promover uma adequada regulação contratual da relação entre 

as partes, Rubia Neves assegura que a doação de quotas ou ações feita em sua totalidade pelo fundador da 

empresa familiar para os herdeiros faz com ele se exima de nulidade legal se a doação for feita com reserva 

de usufruto, garantindo para o doador o direito de votar, de participar da divisão de lucros, de continuar 

administrando a organização empresária, reduz o imposto (ITCMD) e ainda permite a vantagem de impor 

cláusulas restritivas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, sem as restrições inerentes 

ao processo sucessório via testamento. Na situação de ter sido confeccionado o testamento, tais cláusulas só 

valem se houver sido aposta justa causa no testamento e só recai sobre os bens da legítima. (NEVES, Rubia 

Carneiro. Meios protetivos da dissipação do patrimônio empresarial por algumas relações de família: cláusula 

de incomunicabilidade, acordo de convivência e pacto antenupcial. In: COELHO, Fabio Ulhoa; FÉRES, 

Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 351-375, p. 

360). 
124  Como preceitua o art. 1.911 do Código Civil, “a cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de 

liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade”. 
125 O Código Civil, no art. 979, prevê que “além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no Registro 

Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação, 

herança ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade”.  
126 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Planejamento Sucessório: introdução à arquitetura 

estratégica - patrimonial e empresarial – com vistas à sucessão causa mortis. São Paulo: Atlas, 2015, p. 123. 
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Por seu turno, faz também uma contenção dos conflitos familiares, pois o regime 

jurídico societário foi desenvolvido para atender aos desafios da convivência entre os 

indivíduos, evitando que as inevitáveis desavenças eventuais possam pôr em risco a 

organização produtiva. O contrato social ou o estatuto social, conforme o tipo 

societário, bem como os pactos parassociais têm o condão de regulamentar o 

comportamento dos sócios e das pessoas que desempenham função no âmbito da(s) 

sociedade(s).127 

Observa-se que com a constituição da holding, os eventuais conflitos das relações 

interpessoais passam a ser evitados, diante do novo parâmetro para o comportamento 

individual. 

Com a criação da sociedade de participação (holding pura) para a integralização 

dos bens da família, todos os herdeiros passam a ser sócios, ou seja, passam a ter a mesma 

condição, o que implica receber a participação nos lucros de acordo com a participação no 

capital social, independentemente da função desempenhada. Em contrapartida, nas sociedades 

operacionais, os sócios/herdeiros que demonstrem aptidão para atuar na sociedade poderão por 

ela ser contratados e remunerados por esse trabalho, passando a ser amparados pelas regras do 

Direito Empresarial (administradores societários recebem pro labore) ou do Direito do 

Trabalho, caso trabalhem no nível operacional, como engenheiros, advogados, dentre outros.  

 

3.1.3 Tipologia da Holding e Governo de Empresas: cláusulas relevantes para 

constituição/alteração contratual ou estatutária  

 

O tipo contratual a ser adotado pela holding familiar dependerá das necessidades da 

família. Poderá ser uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima de capital fechado ou, 

ainda, algum dos outros tipos societários previstos no Código Civil. Quanto a sua natureza 

jurídica, poderá ser uma sociedade simples ou uma sociedade empresária. 

Nesse contexto, importa, além da definição do quadro societário, a previsão, dentro 

do ato constitutivo e pactos parassociais, das questões relevantes, como deliberação dos sócios, 

direito de preferência, possibilidade de exclusão extrajudicial de sócio, cláusulas de apuração 

de haveres em caso de sucessão, separação, divórcio ou dissolução de união estável, bem como 

regras sobre administração e procedimentos para prestação de contas, podendo ser fixado o 

preço ou a forma de precificação das ações/quotas. 

O Governo de Empresa constitui sistema pelo qual a empresa é dirigida e 

monitorada, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, 

                                                           
127 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Planejamento Sucessório: introdução à arquitetura 

estratégica - patrimonial e empresarial – com vistas à sucessão causa mortis. São Paulo: Atlas, 2015, p. 124. 
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diretoria e conselho fiscal. Seu objetivo é otimizar o desempenho das empresas. Ela aumenta a 

harmonia entre seus sócios, melhorando a eficiência e a imagem no mercado. 

Conforme ressaltam Gladston e Eduarda Mamede, a engenharia sucessória pode 

envolver medidas atuais, como estabelecer reformas nos contratos e estatutos sociais das 

sociedades envolvidas e, em função da nova estrutura construída, melhor alocar bens e 

herdeiros.128 

O planejamento patrimonial pressupõe uma profissionalização da gestão da 

empresa familiar, posto que o fundador deixa de exercer o comando pleno, passando a definir 

regras de conduta à administração e buscar sucessores capacitados a substituí-lo. 

Pode, ainda, concentrar sociedades, criar uma estrutura multisocietária, constituir 

novas sociedades ou mesmo alterar o tipo societário para facilitar a administração, conduzindo 

a empresa a resultados mais satisfatórios. 

Devem ser criadas regras claras de sucessão na gestão e nas políticas de 

remuneração de trabalho e capital. Políticas claras de distribuição de dividendos e de 

remuneração de todos os executivos, compreendidas e aceitas pelos demais familiares e sócios, 

controladores e minoritários. 

Identifica-se, assim, que a  holding é instrumento hábil para o planejamento 

sucessório, na medida em que viabiliza a organização do processo de transição do patrimônio, 

levando em conta, entre outros aspectos, o ajuste de interesses entre os herdeiros na 

administração dos bens, a redução de custos com eventual processo de inventário e partilha de 

bens e também a conscientização acerca do impacto tributário de cada uma das várias opções 

de organização de patrimônio antes da transferência, de maneira a reduzir o seu custo.129 

Desse modo, considerando-se o contexto estratégico para o planejamento 

societário, debruça-se, na continuidade, sobre as características dos dois tipos societários mais 

utilizados para a constituição de sociedades brasileiras, sociedade limitada e sociedade anônima 

de capital fechado, identificando as vantagens de cada um. 

Examinam-se aspectos da tipologia das sociedades. Inicia-se pelas regras de 

constituição, buscando, essencialmente, permitir ao fundador obter a resposta sobre os custos 

de sua opção. Em seguida, aborda-se a forma de deliberações sociais, a fim de avaliar o custo 

                                                           
128 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Planejamento Sucessório: introdução à arquitetura 

estratégica - patrimonial e empresarial – com vistas à sucessão causa mortis. São Paulo: Atlas, 2015, p. 115. 
129 PRADO, Roberta Nioac; COSTALUNGA, Karime; KIRSCHBAUM, Deborah. Sucessão familiar e 

planejamento societário II. In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos 

Diniz de (Coord.) Direito societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 278-301, p. 281. 
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do controle societário. Ato continuo, analisa-se o modo como se divide o capital da sociedade, 

por ser a forma como o investimento se estrutura, passando-se, na sequência, a investigar as 

responsabilidades dos sócios e acionistas e, por fim, as regras de desinvestimento, com apuração 

do que seja devido ao sócio. 

 

3.1.3.1 A forma de constituição e deliberações da sociedade limitada e da sociedade anônima 

 

A sociedade limitada se constitui por intermédio da elaboração de um contrato 

social pelos sócios130, enquanto a sociedade anônima de subscrição particular do capital, por 

meio de estatuto, pode fazer-se por deliberação dos subscritores em assembleia geral ou por 

escritura pública, conforme estabelecido no art. 88 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Caso a forma escolhida for a de assembleia geral, deverá ser entregue à assembleia o projeto 

do estatuto, assinado em duplicata por todos os subscritores do capital, e as listas ou boletins 

de subscrição de todas as ações.131 

Já para os casos de opção pela escritura pública, será ela assinada por todos os 

subscritores, e conterá a qualificação dos  subscritores;  o estatuto da companhia; a relação das 

ações tomadas pelos subscritores e a importância das entradas pagas; a transcrição do recibo do 

depósito referido no número III do art. 80 da Lei nº 6.404/76; a transcrição do laudo de avaliação 

dos peritos, caso tenha havido subscrição do capital social em bens; e a nomeação dos primeiros 

administradores e, quando for o caso, dos fiscais. 

A princípio, identifica-se que a constituição da sociedade anônima envolve maiores 

formalidades que a da limitada, e, por consequência, maiores custos, como se verá.  

Para a constituição da sociedade limitada, os sócios elaboram um contrato social, 

tendo o art. 1.054 do CC disposto o que deverá conter primordialmente no contrato. Porém, o 

parágrafo único do art. 1.053 do CC prevê que a limitada poderá ser regida supletivamente pelas 

regras da sociedade anônima, ao invés de pelas regras da sociedade simples. Assim, exige-se 

                                                           
130 “Têm capacidade para constituírem sociedade por quotas de responsabilidade limitada, as pessoas que forem, 

plenamente capazes ou não estiverem, por razão de oficio, cargo ou nacionalidade, impedidas de adquirir o 

status de sócio em empresas comerciais”. Quanto à subscrição de quotas por menor, embora se admita, desde 

que o capital esteja totalmente integralizado, verifica-se um risco, na medida em que “podem os sócios, em 

maioria, votarem o aumento do capital social sem integraliza-lo imediatamente, assim o menor encontrar-se-á 

em situação insegura, visto como ficaria, em caso de falência, responsável pela integralização das quotas não 

liberadas. Motivo que leva a aconselhar o afastamento do menor das sociedades por quotas. Ver: TEIXEIRA, 

Egberto Lacerda. Das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. 2. ed. São Paulo: Quatier 

Latin, 2006, p. 47. 
131  Em vista das rigorosas exigências da lei para a validade da assembleia de constituição da sociedade anônima, 

sua ata, uma vez registrada, equipara-se à escritura pública. Ver: FRAGOSO, Daniella M. N. R. Sociedades 

por Ações: constituição. São Paulo: Atlas, 2008, p. 142. 
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dos sócios a escolha, no contrato social, da legislação à qual as suas atividades estarão 

submetidas supletivamente, tendo a doutrina majoritária recomendado a aplicação subsidiária 

da Lei das Sociedades Anônimas, por trazer maior segurança jurídica, já que poderá aproveitar 

toda a jurisprudência e doutrina usada antes da mudança do Código Civil. 

O contrato social possui vários requisitos de validade, inerentes a todas as relações 

contratuais, a saber: agentes capazes, objeto lícito e forma legal. 

Esclareça-se que inclusive o menor poderá ser sócio de sociedade limitada, 

devendo, no entanto, estar devidamente assistido, ou representado, e o capital social estar 

totalmente integralizado, não podendo exercer a administração da sociedade. 

Não há norma que impeça que a titularidade de quotas ou ações seja conferida a 

incapazes, desde que seu patrimônio pessoal não corra riscos, passando a figurar como quotistas 

nas sociedades limitadas e acionistas nas sociedades anônimas. O incapaz pode receber quotas 

ou ações por doação, por herança, ou adquiri-las, sendo, inclusive, em alguns países, um 

costume presentear os filhos com ações de companhias abertas, como forma de preparação da 

maturidade financeira.132 

Além dos requisitos gerais de constituição, relativos à regularidade dos contratos, 

que podem ser realizados por instrumento particular ou público - em ambos os casos, visados 

por advogado133, nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme 

previsto em seu art. 1º, § 2º -, devem ser observados também os requisitos especiais, como a 

contribuição dos sócios para a formação do capital social, o qual se materializa por meio da 

subscrição de determinada importância a esse título, consistente no compromisso de destinar 

futuramente determinado valor, seja mediante numerários ou bens, transferindo-o de seu 

patrimônio pessoal para o patrimônio conjunto da sociedade. Ocorre a integralização quando o 

mesmo é totalmente quitado pelo sócio, na proporção de sua subscrição. 

Cada sócio assume uma quota, ou diversas, proporcionais a sua participação perante 

o capital destinado à sociedade, nos termos do art. 1.055 do Código Civil. 

Registre-se que não se admite que a integralização ocorra por meio da prestação de 

serviços, buscando, assim, evitar fraude às relações de trabalho. 

É exigida a pluralidade de sócios em sua constituição, havendo exceção, por 

                                                           
132 MAMEDE, Gladston. Direito societário: Sociedades Simples e Empresárias. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 33. 
133 Há exceção aberta pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e prevê tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às 

sociedades como tal qualificadas, permitindo que os contratos sociais não sejam visados por advogados, 

conforme dispõe o seu art. 9º, § 2º: “Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o 

disposto no § 2º do art. 1º da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994.”. 
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período não superior a 180 dias, conforme disposto no art. 1.033, inciso IV, do Código Civil, 

por motivo de falecimento ou alienação de quotas de capital social, sob pena de dissolução da 

sociedade. 

Quanto a esse ponto, embora pareça questionável, o art. 977 do Código Civil admite 

a ocorrência de sociedades maritais, desde que o regime de bens não seja o de comunhão 

universal, ou de separação obrigatória. 

A justificativa para essa restrição é que no caso da comunhão universal, se não fosse 

proibida pela legislação a sociedade entre os cônjuges nesse regime, haveria uma confusão 

patrimonial, vez que ambos os cônjuges possuem um condomínio indivisível sobre o 

patrimônio do casal, portanto, acabariam sócios deles mesmos. Já na separação obrigatória, a 

sociedade poderia ser utilizada como forma de fraudar o regime.134 

No que concerne à sociedade anônima de capital fechado, sua constituição se 

assemelha à das sociedades contratuais, em que há a subscrição particular das ações, ou seja, 

cujos títulos não são oferecidos a todo o mercado indistintamente, não se submetendo ao 

controle da Comissão de Valores Mobiliários. 

Sua constituição se dá pela elaboração de um instrumento particular (representado 

pela ata de assembleia) ou de escritura pública, tendo a Lei nº 6.404/76, em seus arts. 80 e 81, 

disposto os requisitos preliminares a serem obrigatoriamente cumpridos, ou seja, na sociedade 

anônima o legislador não deixou margem para os acionistas escolherem a forma de constituição. 

Sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei, a sociedade não pode ser registrada e, 

assim, somente após verificados os requisitos, será feita a convocação dos subscritores para a 

assembleia de constituição, por meio da imprensa, ou por carta, no caso da anônima fechada.  

Ressalte-se que somente após o cumprimento das formalidades de arquivamento e 

publicação dos atos constitutivos a sociedade anônima poderá entrar em funcionamento, 

acrescentando-se que, para o pleno funcionamento da companhia, devem ser atendidas às 

prescrições de Direito Tributário, Previdenciário, Trabalhista, Ambiental e Administrativo 

relacionadas à implantação e operação de novas atividades empresariais. 

Acrescente-se, ainda, que na sociedade anônima é necessário que o número inicial 

                                                           
134  Giselda Maria Fernandes, juntamente com parte significativa da doutrina, entende ser inconstitucional o art. 

977 do CC, alegando ser incompreensível o legislador civil fazer essa opção de restringir a constituição de 

sociedade a apenas certos tipos de regime matrimonial, uma vez que fere princípios constitucionais 

consagrados, como o da liberdade de associação, o da livre iniciativa, o da isonomia, o da autonomia privada 

e até mesmo o da dignidade da pessoa humana. As posições indignadas da doutrina resultaram no projeto de 

lei do Senado nº 611, de 2011, para alteração do art. 977 do CC, facultando aos cônjuges contratar sociedade 

independentemente do regime de bens adotado no casamento (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 

Novaes. Direito de Família e Direito Empresarial. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de 

Direito das Famílias. 2. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2016, p. 76-100, p. 79).  
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de pessoas a constitui-la subscreva todo o capital social, porém, por se tratar de subscrição 

particular, são dispensadas as publicações do projeto do estatuto e de apelo ao público para 

subscrição do capital, fato que contribui para praticamente igualar o custo financeiro para a 

constituição das duas sociedades em exame. 

Quanto às deliberações sociais, percebe-se que são absolutamente semelhantes os 

regimes de convocação, instalação e deliberação nas assembleias em ambas as sociedades - 

nesse ponto, uma não tem vantagem sobre a outra. Impõe-se, no entanto, registrar que o fato de 

o Código Civil estabelecer quórum diversificado para uma série de deliberações, complica 

desnecessariamente a gestão da sociedade limitada.  

O conceito de controle societário das limitadas foi modificado. Hoje, conforme 

dispõe o art. 1.071, V e o art. 1.076, I, ambos do Código Civil, para qualquer alteração do 

contrato social, independentemente da matéria, o quórum será de no mínimo três quartos (75%) 

do capital social. Em suma, o que antes era possível controlar com 50% mais uma quota, hoje 

requer, no mínimo, uma participação equivalente a 75% do capital social.135 

Destaca-se que na limitada pode não haver assembleia quando tenha até dez sócios, 

conforme art. 1.072 do CC, devendo, nesses casos, o contrato social estipular como a reunião 

será realizada. Entretanto, em caso de omissão no contrato social, prevalecerá a regra da 

assembleia, ainda que a composição do quadro societário não ultrapasse dez sócios. 

Se a escolha recair sobre Reunião, é importante que já na constituição se defina a 

forma de convocação, seja por carta registrada, com aviso de recebimento, ou qualquer outra 

forma na qual os sócios se declarem por escrito cientes do local, hora e ordem do dia, conforme 

ditames do art. 1.072, § 3º, do CC. Caso contrário, não tendo a declaração por escrito de 

qualquer sócio, ter-se-á de publicar, como se assembleia fosse, os editais de convocação, de 

acordo com o art. 1.072, § 6º, do CC. 

A Convocação para a assembleia de sócios será realizada por meio da imprensa, 

devendo dar ciência inequívoca aos sócios da data, hora, local e relação das matérias a serem 

tratadas, conforme disposição do art. 1.152 do CC. 

A assembleia deverá iniciar seus trabalhos contando com a presença de titulares de 

três quartos do capital social, em primeira convocação, de acordo com os ditames do art. 1.074 

do CC e, no caso de o quórum não ser atingido, em segunda convocação, poderá a assembleia 

funcionar com qualquer número de quórum, e será presidida pelos sócios presentes. 

                                                           
135 REDECKER, Ana Claudia; BONDAN, Heloisa Korb. A holding familiar como instrumento de efetivação do 

planejamento sucessório. Revista Jurídica, São Paulo, v. 63, n. 447, p. 45-92, jan. 2015, p. 56. 
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As deliberações serão tomadas pelos votos dos sócios contados de acordo com a 

participação no capital social. 

Na sociedade anônima, de acordo com disposição do art. 289 da LSA, da mesma 

forma como acontece na limitada, a convocação para a assembleia geral será realizada por meio 

da imprensa, devendo dar ciência inequívoca aos sócios da data, hora, local e relação das 

matérias a serem tratadas. 

Porém, permite-se à companhia com menos de vinte sócios e patrimônio líquido 

inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) fazer a convocação por anúncio entregue a 

todos os acionistas contra recibo, dispensada sua publicação, sendo para essas também 

dispensada a publicação dos documentos exigidos pelo art. 133 da LSA, o que muito reduz os 

custos de manutenção da sociedade anônima fechada. 

Poderá, ainda, o acionista com 5% (cinco por cento) ou mais do capital social ser 

convocado por telegrama ou carta, desde que tenha solicitado essa providência à companhia. 

De acordo com o art. 129 da LSA136, as deliberações serão aprovadas por maioria 

absoluta. Algumas deliberações, porém, estabelecem quórum qualificado para aprovação, são 

as matérias constantes no art. 136 da LSA, as quais exigem, para aprovação, 50% (cinquenta 

por cento) do capital votante da companhia.137 

 

3.1.3.2 Aspectos da participação dos sócios no capital social e possibilidades de distribuição 

de lucros 

 

O capital social da limitada é dividido em quotas, conforme prescrito pelo art. 1.055 

do CC, formado por bens e direitos destacados do patrimônio dos sócios em proveito da 

                                                           
136 Art. 129. – “As deliberações da assembléia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por 

maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. § 1º O estatuto da companhia fechada 

pode aumentar o quorum exigido para certas deliberações, desde que especifique as matérias. § 2º No caso de 

empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, a assembléia 

será convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; se permanecer o empate e 

os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, no 

interesse da companhia.”. 
137  Quanto a conflito entre acionistas, esclarece Cunha que “procurou a lei cuidar dos casos crônicos de conflito, 

de modo a criar maior estabilidade jurídica nas relações internas e mesmo externas da sociedade. No caput do 

art. 115, da LSA, a lei prescreveu que o direito de voto deve ser exercido no interesse da companhia, definiu 

o voto abusivo (‘o voto exercido com o fim de causar dano a companhia ou a outros acionistas, ou obter para 

si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte ou possa resultar, prejuízo para a companhia 

ou para outros acionistas’) e considerou o voto praticado com abuso de poder como ilícito civil, implicando 

obrigação de indenizar, na forma do disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.” (CUNHA, Rodrigo 

Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas sociedades anônimas: hierarquia e conflitos. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007, p. 255). 
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sociedade. Registre-se, porém, que o Código Civil não regulou a forma de avaliação dos bens, 

dando margem às fraudes nesse campo. 

A obrigação do sócio fica vinculada até o total do capital social não integralizado, 

apesar de restrita ao valor de suas quotas. Do mesmo modo, cabe-lhe o direito de participar da 

partilha na dissolução da empresa, na mesma proporção de sua participação no capital social.138 

A primeira obrigação dos sócios ao constituir a sociedade limitada é fazer sua 

contribuição ao capital, pela integralização das quotas sociais, por isso é importante que se 

estipule no contrato um limite para referida integralização. Caso não seja cumprida, será o sócio 

remisso excluído compulsoriamente da sociedade, podendo ainda os sócios remanescentes 

cobrarem juros legais pelo inadimplemento daquele. 

As limitadas possuem natureza híbrida, podem ser sociedades de pessoas ou de 

capital, dependendo das restrições quanto à transferência de quotas sociais. No entanto, é 

inegável que a affectio societatis é fator relevante nas sociedades limitadas - verifica-se que a 

manutenção da confiança entre os sócios é fator de extrema importância para o cumprimento 

do seu objeto social. 

A definição da natureza de uma sociedade limitada é feita pela consulta ao que os 

seus sócios contrataram sobre cessão de quotas, impenhorabilidade e repercussão da morte 

deles. Se, no contrato social, estabeleceu-se que a venda das quotas sociais depende da 

autorização de todos os sócios, foi intenção deles formar uma sociedade de pessoas; na hipótese 

contrária, prevendo o instrumento que a venda não fica condicionada à anuência dos demais 

componentes da sociedade, é esta de capital.139 

Se no contrato social, por exemplo, consta a apuração dos haveres para o caso de 

falecimento de qualquer dos sócios, foi ela contratada como sociedade de pessoas; se, em vez 

disso, consta a continuação da sociedade mediante o ingresso do sucessor, a vontade dos sócios 

foi a de constituir uma limitada de capital.140 

Ressalte-se que a consequência prática advinda da definição da sociedade como 

intuito personae ou de capital, além da livre transmissão já explicada, é a penhora das quotas 

ou das ações por dívidas pessoais do sócio. 

                                                           
138  LOPES, Idevan César Rauen. Empresa e exclusão do sócio: de acordo com o novo Código Civil. Curitiba: 

Juruá, 2008, p. 86. 
139  MOREIRA, Ricardo Guimarães. Sociedade limitada ou anônima fechada? O novo dilema dos 

empreendedores nacionais. Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro - RDM, São 

Paulo, v. 43, n. 133, p. 32-77, jan./mar. 2004, p. 64. 
140  Segundo José Waldecy Lucena, “sociedade por ações são também de pessoas, porquanto, segundo afirmam 

os que não admitem qualquer distinção, toda sociedade é ao mesmo tempo de capital de pessoas. Nem se 

olvide que, na companhia fechada, o intuito personae domina sua constituição e funcionamento”. Ver: 

LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Limitadas. 5. ed. São Paulo: Renovar, 2003, p. 56. 
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Segundo o art. 1.026 do CC de 2002141, permite-se a penhora de quotas mesmo nos 

casos em que o contrato social tenha cláusula de preferência de venda a outros sócios, 

entendimento inclusive da jurisprudência mesmo antes da inovação do CC. Observe-se, porém, 

que o direito do credor é meramente patrimonial, cessando tão logo se encontre o débito solvido, 

podendo ele ainda executar a participação nos lucros que caberia ao sócio executado. 

Poderá também ocorrer a transferência de quotas a pessoas estranhas ao quadro 

societário, caso não haja discordância de sócios que representem mais de um quarto do capital 

social, vigorando, portanto, a liberdade de cessão a qualquer sócio ou terceiro, em caso de 

omissão do contrato social.142 

Identifica-se, assim, que a natureza jurídica da sociedade assume grande 

importância na escolha do tipo societário e na redação do contrato social.  

Conforme certificam João Luis Nogueira Matias e Davi Mendes, outro fator 

relevante a ser considerado quanto às sociedades de pessoas é a questão da  exclusão do sócio 

incapaz quando representar um risco à continuidade da sociedade, ato que não é possível na 

generalidade dos casos, mas “apenas  nas  sociedades  limitadas  que  são  sociedades de  pessoas  

e  somente  quando  houver  por parte do sócio incapaz um dever de colaboração em relação à 

empresa que, não mais exercido por conta da incapacidade, represente um risco à preservação 

desta”. Em complemento, sugerem o aprimoramento do tratamento legislativo da matéria, 

explicitando, na redação do art. 1.030 do Código Civil de 2002, que o ali previsto só é aplicável 

em havendo risco à continuidade da empresa.143 

Importante identificar que possibilitar à sociedade anônima de capital fechado o 

exercício da função de holding familiar implicará o desenvolvimento de algumas regras 

específicas pelos sócios que retirem a essência das sociedades anônimas, justamente a livre 

cessão de ações. Embora as de capital fechado não disponibilizem suas ações no mercado de 

capitais, faz-se necessário o estabelecimento de outras restrições, como de transferência de 

ações a terceiros, a fim de manter o poder de controle, o que poderá ser feito por meio de pacto 

parassocial. Vê-se, assim, que mediante a aplicação do princípio da autonomia privada, 

                                                           
141  O art. 1.026 do CC dispõe que “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do 

devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar 

em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da 

quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da 

execução, até noventa dias após aquela liquidação.”. 
142  MATIAS, João Luis Nogueira. A natureza híbrida da sociedade limitada como elemento definidor de sua 

regência subsidiária e supletiva. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 9, ano 3, p. 185-

205, out./dez. 2016, p. 192. 
143  MATIAS, João Luis Nogueira; MENDES, Davi Guimarães. A exclusão de sócio incapaz na sociedade 

limitada: análise à luz do princípio da função social da empresa. R. Jur. FA7, Fortaleza, v. 13, n. 2, p. 13-23, 

jul./dez. 2016, p. 21. 
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possibilita-se, por meio de cláusulas dispostas no estatuto social, tornar a sociedade por ações 

uma sociedade intuito personae.  

Nesse mesmo sentido, Roberta Nioac Prado et al.144 esclarecem que há uma 

tendência de aceitação da sociedade anônima fechada como sociedade intuito personae quando 

presente a affectio societatis, encaixando-se assim nos parâmetros de uma holding familiar. 

Na sociedade anônima, o capital social é dividido em ações, sendo formado por 

bens e direitos destacados do patrimônio dos sócios, vedada a contribuição que consista em 

serviços (art. 7º, LSA). 

Quanto à avaliação dos bens que ingressarão na sociedade, é minuciosamente 

regulada pelo art. 8º da Lei da Sociedade Anônima145, o que evita as fraudes geradas nas 

limitadas, nas quais a lei deixou a critério dos sócios essa indicação dos valores de avaliação, 

sendo muitas vezes indicado capital fictício.  

A quitação do valor das ações subscritas pode ser efetuada por outrem, posto que o 

bem oferecido não precisa ser de propriedade do subscritor, pode pertencer a terceiro que 

concorde com a sua transferência para a sociedade.146 

Sendo indicados e aceitos bens imóveis para a integralização de ações, sua 

incorporação à companhia não exige escritura pública, conforme preleciona o art. 89 da Lei nº 

6.404/76, bastando que se leve ao Registro de Imóveis a ata da assembleia que aprovou a 

incorporação. 

Acrescente-se que para o aumento de capital, de acordo com o art. 170, § 3º, da Lei 

                                                           
144  PRADO, Roberta Nioac et al. Determinantes estratégicas na escolha do tipo societário: LTDA. ou S.A? In: 

PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Direito 

societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

23-100. (Série GVlaw), p. 32. 
145 Art. 8º da Lei nº 6404/76 - “A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, 

nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos 

fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, 

pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. § 1º Os peritos ou a empresa 

avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos 

elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão 

presentes à assembléia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. 

§ 2º Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da 

companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva 

transmissão. § 3º Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, 

ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. § 4º Os bens não poderão ser incorporados ao 

patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. § 5º Aplica-se à assembléia 

referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 115. § 6º Os avaliadores e o subscritor responderão 

perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação 

dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, 

a responsabilidade dos subscritores é solidária.”. 
146  MAMEDE, Gladston. Direito societário: Sociedades Simples e Empresárias. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 319.  



75 

 

nº 6.404/76, aplicam-se igualmente as regras sobre a incorporação de bens imóveis. 

Destaque-se que a obrigação de integralizar é voluntariamente assumida, 

decorrendo da subscrição de ações. A integralização se fará de acordo com o disposto no 

estatuto ou no boletim de subscrição, mas, sendo omissos esses, cabe aos órgãos de 

administração fazer a chamada mediante avisos publicados na imprensa. 

Em referência ao acionista em mora com sua obrigação de integralizar o capital, 

denominado acionista remisso, fica facultado à companhia executá-lo pelas importâncias 

devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial. A 

companhia ainda poderá, ao invés da execução, escolher vender as ações na Bolsa de Valores, 

por conta e risco do acionista, ou seja, vende-se a qualquer preço as ações não integralizadas. 

Destaque-se que, nesse caso, a Bolsa de Valores é apenas um ambiente propício encontrado 

pelo legislador para a solução da inadimplência do acionista, independentemente de se tratar de 

companhia aberta. 

Importante ainda destacar a possibilidade de criação de tipos diferentes de ações na 

sociedade anônima (ordinárias, preferenciais e de fruição), e a grande importância dessa 

faculdade para o planejamento sucessório, posto que possibilita ao patriarca optar por transferir 

a seus herdeiros apenas ações preferenciais sem direito de voto, fixando dividendos mínimos 

ou fixos, o que não se admite nas limitadas, já que não existe previsão de tipos diferentes de 

quotas147. 

Ressalte-se que o fundador(a) até poderia fazer a doação da nua-propriedade da 

totalidade de suas ações, reservando para si o usufruto vitalício desses bens, e definir se o direito 

de voto seria do nu-proprietário ou do usufrutuário, porém deve ser esclarecido o inconveniente 

de que as doações são irrevogáveis, concebendo apenas duas exceções, por ingratidão do 

donatário ou por inexecução do encargo (CC, art. 593).  

Ademais, em termos de vantagens na escolha pela sociedade anônima, importante 

registrar que na distribuição de dividendos em prejuízo ao capital social, os sócios da limitada 

se obrigam a repor, não se atribuindo essa responsabilidade somente ao administrador e ao 

fiscal, como ocorre nas sociedades anônimas, que salvo quando os acionistas agirem de má-fé, 

não são obrigados à devolução. 

                                                           
147  Embora as juntas comerciais venham sistematicamente indeferindo o registro de alterações contratuais de 

sociedades limitadas que deliberam pela criação de quotas preferenciais, ainda que com direito a voto, há 

doutrinadores que entendem pela possibilidade de a sociedade limitada criar quotas preferenciais, nesse 

sentido leciona GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sociedade por Quotas – Quotas Preferenciais. 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 94, p. 28-34, abr./jun. 

1994, p. 28.  
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3.1.3.3 Da limitação de responsabilidade dos sócios e acionistas  

 

Tanto a sociedade anônima como as limitadas proporcionam aos seus sócios a 

limitação de suas responsabilidades. Ocorre que na sociedade limitada, todos os sócios 

respondem de forma solidária enquanto o capital social não for totalmente integralizado,148 

inclusive aquele que tenha efetuado o pagamento integral de sua quota, ao mesmo tempo que 

também respondem solidariamente pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, 

pelo prazo de cinco anos (CC, art. 1.052 e 1.055, § 1º).149 

Na sociedade anônima a solidariedade referida não se apresenta, sendo cada sócio 

responsável somente pelas ações que subscreveu ou adquiriu, e mais, a responsabilidade pela 

exata estimação dos bens conferidos ao capital social é dos avaliadores e do subscritor (LSA, 

art. 8º, § 6º). 

A administração da sociedade anônima, em regra, é feita por dois órgãos, Conselho 

de Administração e Diretoria, mas as fechadas podem ser administradas apenas pela Diretoria, 

destacando-se que os membros não precisam ser residentes no País, podendo ser acionistas ou 

não. 

O administrador não sócio deverá ser aprovado na assembleia por maioria absoluta 

e seu termo de posse ou sua renúncia deverão ser averbadas no Registro Público das Empresas 

Mercantis, observados os requisitos de Lei, da mesma forma que o legislador dispôs para a 

limitada. 

Seja o administrador sócio ou não, deve respeito e lealdade no exercício da função. 

Ademais, dele se exige a boa técnica e a especialização da função, cabendo-lhe desenvolver seu 

trabalho em conformidade com as regras técnicas de administração, tendo inclusive sido 

                                                           
148  Modesto Carvalhosa assevera que mesmo após a integralização do capital social, a limitação da 

responsabilidade não é absoluta, apresentando-se as seguintes exceções à limitação de responsabilidade dos 

sócios: (i) Responsabilidade por perdas e danos, e, portanto, pessoal e ilimitada, do sócio que participar de 

deliberação sobre operação em que tenha interesse conflitante com o da sociedade, a qual seja aprovada 

graças ao seu voto (art. 1.010, § 3º, do CC). (ii) Responsabilidade ilimitada, porém não solidária, de todos os 

sócios que aprovarem deliberação infringente do contrato social ou da lei (art. 1.080 do CC). (iii) 

Responsabilidade do sócio na qualidade de administrador da sociedade limitada (art. 1012; art. 1015; art. 

1016; art. 1017; art. 1158, § 3º). Ver: CARVALHOSA, Modesto; AZEVEDO, Antônio Junqueira de 

(Coord.). Parte especial: direito das sucessões: artigos 1.052 a 1.195. In: COMENTÁRIOS ao código civil. 

São Paulo: Saraiva, 2005. v. 13, p. 18.  
149  Muito importante a definição do prazo para a integralização, posto que quando o capital não está 

integralizado, entre outros riscos, há divergência na doutrina sobre o meio processual adequado para que os 

credores exijam os seus créditos com vistas à parte faltante do capital. Alguns, como Carvalhosa, entendem 

que é preservado o benefício de ordem, primeiro é executada a sociedade e depois o sócio, já outros, como 

Fábio Ulhoa, entendem que não é possível, no mesmo processo, a extensão da execução do patrimônio da 

sociedade para o patrimônio particular dos sócios, posto que a natureza dos sócios é subsidiária, posição a 

que se filia Itamar Gaino. Ver: GAINO, Itamar. Responsabilidade dos Sócios na Sociedade Limitada. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 18-19. 
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superado o modelo clássico do bom pai de família, sendo considerado ato de abuso de poder de 

controle a indicação de administradores inaptos, técnica ou moralmente.150, 151 

Atente-se que a regência da sociedade limitada no Código Civil enseja o 

reconhecimento e a proteção de interesses alheios aos dos sócios. No âmbito interno, as normas 

de regência permitem a proteção ao sócio minoritário, impondo-se a fixação de regras que 

impeçam o exercício abusivo da administração e, por consequência, a opressão dos sócios 

minoritários. Dentre as normas limitantes, destacam-se a admissão da profissionalização da 

gestão da sociedade limitada, com a eleição de administradores não sócios, sendo atribuídos 

deveres específicos ao administrador, e a larga fiscalização da administração da sociedade pelos 

sócios, o que amplia a proteção aos minoritários, permitindo-se, caso entendam necessário, 

constituir conselho fiscal para auxílio na função de fiscalização.152      

Registre-se, porém, que sem deixar de reconhecer a autonomia da pessoa jurídica, 

alguns dispositivos legais deixam expresso ora a responsabilidade solidária, ora a 

responsabilidade subsidiária, ora a responsabilidade pessoal de terceiros.153 Não há que se 

confundir hipóteses legais de responsabilidade dos sócios ou administradores com a 

desconsideração da personalidade jurídica. Não é preciso desconsiderar a pessoa jurídica, 

porque, mesmo considerada, a responsabilidade do sócio emerge por força do preceito legal. 

                                                           
150  Defendendo a não superação do paradigma do bom pai de família aponta-se RIBEIRO, Renato Ventura. 

Dever de diligência dos administradores de sociedades. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 246, para 

quem “[...] a melhor interpretação é da análise do caso concreto. Se o administrador não é profissional, sua 

conduta deve ser apurada com base no padrão do homem médio, do bom pai de família. Sendo administrador 

profissional, deve ser exigida a diligência de ‘um homem de negócios’”. 
151 Atente-se em que configura ato de abuso do poder de controle a indicação de administradores sabidamente 

inaptos, técnica ou moralmente, na forma prevista na letra d do § 1º do art. 117 da Lei nº 6.404/76, o que 

demonstra contradição com a admissão absoluta do critério do “bom pai de família”. 
152  MATIAS, João Luis Nogueira; DIÓGENES, Cristiane Pinheiro. As restrições ao exercício abusivo da 

administração das sociedades limitadas como forma de proteção aos sócios minoritários. Revista Brasileira 

de Direito Empresarial, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 24-41, jul./dez. 2016, p. 39.  Disponível em: <http://www. 

indexlaw.org/index.php/direitoempresarial/article/view/1280/pdf>. Acesso em: 12 nov. 2017. 
153  Nas situações a seguir não se cogita da desconsideração da pessoa jurídica. Não há nenhuma forma jurídica 

que deva ser desprezada pelo juiz. A lei prevê as consequências jurídicas, sem necessidade de 

desconsideração. Não há lacuna jurídica, nem lacuna axiológica. O Direito fornece o meio legal que previne 

o abuso ou a fraude, cumprindo-se o fim ou valor juridicamente tutelado: 1) A Lei do Sistema Financeiro 

(Lei nº 4.595/64, art. 34) veda determinadas operações com seus administradores e pessoas jurídicas de cujo 

capital eles participem. Também a Lei nº 7.492/86, no art. 17, dispõe de forma semelhante. 2) No Código 

Tributário Nacional, o abuso do representante legal induz a responsabilidade pessoal (art. 135) e a 

responsabilidade subsidiária (art. 133, II, 134). 3) O art. 6º da Lei da Sonegação Fiscal (Lei nº 4.729/65) trata 

da responsabilização penal de "todos os que, direta ou indiretamente ligados à mesma, de modo permanente 

ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a prática da sonegação fiscal." 4) A Lei de usura 

(Decreto nº 22.626/33), no art. 13, parágrafo único, também trata da responsabilidade penal: "Serão 

responsáveis como coautores (...) em se tratando de pessoa jurídica, os que tiverem qualidade para 

representá-la". 5) A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/76), para evitar prejuízos aos sócios 

minoritários, ao mercado imobiliário, etc., contempla situações de responsabilidade pessoal, solidária ou 

subsidiária de terceiros (arts. 115 a 117, 233, 242).  
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A Desconsideração independe do tipo de estrutura societária e de suas regras 

particulares de responsabilização patrimonial, já que se fundamenta em requisitos formais 

estabelecidos pelo art. 50 do CC, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 

 

3.1.3.4 Regras de desinvestimento (o direito de retirada do sócio/acionista)  

 

A sociedade limitada permite que o sócio controlador exclua judicialmente sócios 

minoritários do quadro social, quando tal possibilidade estiver expressamente prevista no 

contrato social, assim como as razões que justificam a exclusão por justa causa (arts. 1.085, 

1.086, 1.030 e 1.031 do CC).154 

Na sociedade por ações, por outro lado, a exclusão de sócio minoritário por 

controlador não é permitida e as hipóteses de retirada do sócio minoritário por dissenso 

encontram-se expressa e taxativamente previstas nos arts. 136 e 137 da Lei nº 6.404/76.155 

Verifica-se que na limitada há meios de dificultar o desligamento do sócio pela 

alienação da participação societária, aos quais se contrapõe a plena acessibilidade do sócio ao 

direito de retirada. 

Há duas formas de o sócio se desligar da sociedade por manifestação de vontade, 

uma por alienação da participação societária (negócio bilateral) e outra pelo exercício do direito 

de retirada (declaração unilateral), cabendo ao sócio, no caso concreto, analisar se tem condição 

de optar pela alienação voluntária ou pelo direito de recesso. 

Nas limitadas, observa-se o incentivo aos sócios de se valerem do exercício do 

direito de retirada; nesse caso, o valor a ser recebido dependerá da forma da retirada: se 

conseguir um comprador, sócio ou não, receberá o valor de mercado. Mas o sócio desligante 

não tem condição de impor preço de venda, já quando simplesmente se retira, conforme 

disposição do art. 1.031, do CC, receberá o valor patrimonial de sua participação, desde que 

não haja previsão contratual em contrário, podendo haver restrição nas hipóteses verificadas no 

art. 1.057 do CC. Portanto, nas sociedades limitadas, há meios de se dificultar o desligamento 

do sócio pela alienação da participação societária, contrapondo-se a livre acessibilidade do 

sócio ao direito de retirada. 

                                                           
154  Ademais, na limitada constituída por prazo indeterminado, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade 

mediante notificação aos demais, nos termos do art. 1.029 do Código Civil.  
155  PRADO, Roberta Nioac et al. Determinantes estratégicas na escolha do tipo societário: LTDA. ou S.A? In: 

PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord.). Direito 

societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

23-100, p. 91. 
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Nas anônimas, também é previsto o direito de retirada como negócio unilateral de 

saída de sociedade. Porém, em razão da sua natureza capitalista, a lei incentiva a saída do sócio 

mediante negócio bilateral, restringindo as hipóteses de direito de dissidência.156 Conforme o 

art. 137 da LSA, “a aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao 

acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas 

ações (art. 45)”.157 Dessa maneira, em relação a essa se consagra a ampla circulação das ações 

e se reduzem as hipóteses do direito de retirada como meio de desligamento dos sócios por 

vontade própria.  

Esclareça-se que o valor patrimonial é encontrado pela divisão do patrimônio 

líquido da companhia pelo número de ações emitidas. Já o valor econômico consiste no valor 

que um investidor racional pagaria pela ação ou quota. O reembolso de participação societária, 

calculado com base no patrimônio líquido da sociedade, normalmente acaba no Judiciário, para 

apuração do crédito, adiando a solução da pendência. 

Importante pontuar que, na sociedade anônima, a livre transferência das 

participações societárias é a regra geral, porém, pode o estatuto social limitar sua circulação, 

outorgando direito de preferência aos acionistas, desde que não impeça a negociação das 

ações.158 

Veja-se que todas as sociedades anônimas, abertas ou fechadas, são sempre de 

capital, justo porque, mesmo nas fechadas, nas quais se impõe limitação à circulação das ações, 

não se impede a negociação. As limitações abrangidas na limitação excepcional dizem respeito, 

basicamente, à possibilidade de o estatuto assegurar o direito de preferência aos demais 

acionistas, em igualdade de condições, na alienação de ações a terceiros estranhos ao quadro de 

sócios. 

                                                           
156  MOREIRA, Ricardo Guimarães. Sociedade limitada ou anônima fechada? O novo dilema dos 

empreendedores nacionais. Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro - RDM, São 

Paulo, v. 43, n. 133, p. 32-77, jan./mar. 2004, p. 70. 
157 Art. 136. – “É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com 

direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam 

admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre: I - criação de ações 

preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais 

classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; II - alteração nas 

preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, 

ou criação de nova classe mais favorecida;  III - redução do dividendo obrigatório;  IV - fusão da companhia, 

ou sua incorporação em outra; V - participação em grupo de sociedades (art. 265);  VI - mudança do objeto 

da companhia; IX - cisão da companhia; [...]” 
158  O art. 36 da LSA dispõe que “o estatuto da companhia fechada pode impor limitações à circulação das ações 

nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o 

acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas”. 
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As restrições legais mencionadas podem causar desconforto nas sociedades 

familiares, devido a sua natureza personalíssima, já que uma das premissas dessas sociedades 

é impedir a entrada de terceiros sem a anuência dos demais sócios, no entanto, como bem 

explicado por Sergio Botrel159, referido dispositivo não abrange os pactos parassociais, podendo 

esse problema ser resolvido por meio do acordo de acionistas, exigindo-se, apenas, que a 

totalidade de acionistas anuam ao acordo, sendo ainda salutar incluir neste que os herdeiros e 

sucessores também estarão vinculados ao que foi acordado.  

Do mesmo modo, podem os acionistas convencionar, em pactos parassociais, os 

procedimentos a serem seguidos em caso de morte, separação, divórcio ou dissolução de união 

estável, podendo ser fixado o preço ou a forma de precificação das ações. 

Na limitada, por outro lado, somente se houver previsão no contrato social, o sócio 

não poderá ceder livremente sua quota a outro sócio, ou a terceiro (art. 1.057 do CC).160 

Sendo omisso, o sócio poderá ceder sua quota a outro, sem anuência dos demais. E 

poderá transferi-las a estranhos, se não houver oposição de mais de um quarto do capital social. 

Nada obsta, até mesmo pela natureza personalíssima das sociedades familiares, que 

o próprio contrato social estabeleça a necessidade da anuência de todos os sócios quando se 

tratar da venda de quotas para terceiros, e preveja a liquidação das mesmas, fixando critérios 

de apuração no próprio contrato, em caso de morte, separação, divórcio ou dissolução de união 

estável. 

Atente-se que no caso de morte de sócio liquida-se sua quota, salvo se os sócios 

remanescentes e os herdeiros entrarem em acordo pelo qual os últimos substituem o de cujus 

(art. 1.028, III, CC).  

Observa-se na jurisprudência nacional que o maior problema enfrentado após a 

morte de quotista é justamente a precificação e avaliação dos haveres. Nesse sentido, o ponto 

primordial a ser estabelecido é o compromisso dos sócios de seguir um sistema de contabilidade 

                                                           
159 Não se pode admitir que o art. 36 da LSA seja objeto de interpretação extensiva para abranger, também, os 

pactos parassociais. Desse modo, diante da inexistência de vedação legal, nada impede que se estabeleça, em 

acordo de acionistas, que a transferência das ações para terceiros só poderá ser válida e eficazmente 

contratada se houver anuência da totalidade dos acordantes. É de notar que o desiderato destas cláusulas só é 

alcançado se a totalidade dos acionistas aderir ao acordo de acionistas (o qual somente vincula as partes). 

Ver: BOTREL, Sergio. Mecanismos de profissionalização e preservação da empresa familiar. In: COELHO, 

Fabio Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 

2014. p. 377-394, p. 386. 
160 “O caráter supletivo das normas alusivas às sociedades limitadas perpassa o texto do código civil e se 

manifesta expressamente em diferentes e fundamentais pontos da relação intrasocietária. A função da 

legislação é subsidiar o aplicador quando diante de uma lacuna no contrato social.” Entendimento esposado 

por PIMENTA, Eduardo Goulart. Análise econômica do direito e a regulamentação das sociedades 

empresárias brasileiras: entre a autonomia de vontade e a estrita legalidade. Revista de Direito Mercantil, 

industrial, econômico e financeiro - RDM, São Paulo, n. 142, ano 45, p. 66-79, jan./jun. 2006, p. 75.  
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em conformidade com os preceitos da legislação comercial, de modo a oferecer a transparência 

dos princípios contábeis, com acesso fácil por qualquer dos sócios.161 

E mais, além da grande importância da escolha da metodologia da apuração de 

haveres, buscando sempre critérios de justiça e transparência, de modo a refletir a realidade 

econômica da empresa quando do falecimento do sócio, é importante, nas limitadas,  estabelecer 

regra de pagamento tendo em vista não prejudicar o bom andamento da empresa e garantir a 

sua continuidade, recomendando-se, portanto, um prazo de pagamento mais flexível do que o 

estabelecido pelo art. 1.031 do CC, posto que 90 (noventa dias) apresenta-se muito nocivo à 

empresa. 

Quanto ao ponto em exame, conclui-se que a sociedade anônima atende melhor aos 

interesses de um possível investidor, já que na limitada as possibilidades de restrição de 

circulação das quotas são maiores, podendo tornar o minoritário refém dos sócios 

remanescentes, ou de um irrisório valor patrimonial, obrigando o sócio retirante a ingressar em 

juízo na busca de um correto valor. 

Assim, concorda-se com Ricardo Guimarães Moreira quando ele assevera que a 

escolha do tipo societário no Brasil ultrapassa a esfera jurídica, trata-se muito mais de uma 

questão econômica e administrativa-gerencial.162 

Porém, após o comparativo entre as principais características de cada sociedade, 

confere-se que a sociedade anônima possui um processo muito mais simples de cessão das 

ações, sem exigência de alteração de estatuto social, e, embora essa livre transferência possa 

sofrer limitações, por cláusulas dispostas no estatuto social ou em pactos parassociais, não 

podem impedir o direito de recesso, sob pena de configuração de abuso de direito (art. 187 do 

Código Civil).  

Já a sociedade limitada possui regras que implicam muita rigidez para a alteração 

do quadro de sócios e o eventual ingresso de terceiros, ou seja, sempre que houver uma alteração 

na condição da sociedade, tal como a cessão de quotas, será imprescindível a modificação do 

                                                           
161 Se a regra contratual escolhida for de apuração dos haveres pelo patrimônio líquido, a empresa deve manter 

seu balanço patrimonial atualizado, de forma a refletir a realidade das empresas, e caso a opção seja pela 

liquidação da participação societária com base no valor econômico da empresa, o contrato deverá prever a 

metodologia de avaliação, além de indicar uma lista tríplice de possíveis avaliadores a serem escolhidos para 

realizar e/ou auditar a empresa. Ver: PRADO, Roberta Nioac; VILELA, Renato. Falecimento de cotista da 

sociedade limitada: dissolução parcial como regra geral e as alternativas via cláusulas contratuais de 

planejamento sucessório – boas práticas de governança corporativa. In: COELHO, Fabio Ulhoa; FÉRES, 

Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 425-444, p. 

439. 
162  MOREIRA, Ricardo Guimarães. Sociedade limitada ou anônima fechada? O novo dilema dos 

empreendedores nacionais. Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro - RDM, São 

Paulo, v. 43, n. 133, p. 32-77, jan./mar. 2004, p. 74. 
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contrato social, além da observação do quórum previsto em lei ou contrato social (anuência de 

75% do capital social, ou ainda, por liberdade contratual, aumentar a exigência para a 

unanimidade dos sócios). Além de, havendo penhora de quotas, via de regra, não se permitir 

que o adquirente ingresse na sociedade sem a anuência dos demais sócios. 

Acrescente-se, ainda, que visando contornar alguns quóruns legais, e estabelecer 

regras de proteção do patrimônio empresarial familiar, podem e devem ser feitos acordos de 

quotistas e acionistas prevendo restrições à livre circulação de ações e quotas, ao exercício do 

direito de preferência e à previsão de cláusulas de saída (nas quais outro sócio compra a 

participação e não a própria sociedade, descapitalizando-se), conforme será visto a seguir. 

 

3.2 ACORDOS DE ACIONISTAS E DE QUOTISTAS: CLÁUSULAS RELEVANTES 

 

A constituição da holding tem também a finalidade de proteção do patrimônio 

empresarial contra a dissipação em decorrência de relações familiares, sendo possível eleger, 

além das cláusulas no contrato social ou no estatuto social com esse fim, pactos parassociais. 

A submissão dos familiares ao ambiente societário acaba por atribuir regras à 

convivência familiar, relativas aos aspectos patrimoniais e negociais, tendo os parentes que 

atuar como sócios, respeitando os limites não apenas da lei, mas do contrato e estatuto social.163 

Roberta Nioac Prado ressalta as vantagens da constituição da holding de controle 

da sociedade operacional como medida de solução para os problemas de gestão e controle das 

empresas familiares, esclarecendo que esta pode “vetar a entrada de terceiros, cônjuges e 

companheiros, na empresa familiar, bem como pode estabelecer a forma de apuração de seus 

respectivos quinhões em casos de divórcios ou falecimentos”.164 

Caso a opção seja de doação de participação societária para os familiares, destaca-

se que podem ser evitados e/ou reduzidos os riscos de transmissão, seja em virtude de ato 

voluntário, ou mesmo de divórcio e dissolução de união estável, com a estipulação das cláusulas 

de inalienabilidade165, incomunicabilidade e impenhorabilidade, bem como com os acordos de 

convivência e pactos antenupciais. 

                                                           
163  BOTREL, Sergio. Mecanismos de profissionalização e preservação da empresa familiar. In: COELHO, Fabio 

Ulhoa; FÉRES, Marcelo Andrade (Coord.). Empresa Familiar: estudos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 377-394, p. 380. 
164  PRADO, Roberta Nioac. Planejamento jurídico sucessório. In: PRADO, Roberta Nioac (Coord.). Aspectos 

relevantes da empresa familiar: governança e planejamento patrimonial sucessório. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 21-59, p. 39. 
165  Conforme disposto no art. 1.911 do Código Civil, “a cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato 

de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade”. 
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Nessa medida, tornam-se absolutamente necessários, especialmente nas sociedades 

familiares, os instrumentos internos, não importa a denominação que a eles se atribua - 

regimento interno, código de ética, código de boa governança, etc. -, dada a sua extrema 

importância para que os parentes possam estabelecer um ambiente de boa convivência, bem 

como possam garantir o domínio sobre a empresa. 

O pacto parassocial é de suma importância para a holding familiar, porquanto, 

conforme será visto, possibilita o poder de controle da família sobre a empresa, podendo dispor, 

dentre muitas determinações essenciais ao planejamento patrimonial e sucessório, o momento 

de os herdeiros entrarem na sociedade, as condições de entrada, o trabalho a ser desenvolvido, 

os requisitos de seleção de familiares, as condições de saída e os poderes de gestão, devendo 

conter, para sua validade, a assinatura não só dos acordantes, mas dos seus cônjuges e herdeiros 

legais com maioridade, já que acordos somente são válidos entre os signatários. 

Na Lei das Sociedades Anônimas, é previsto o pacto parassocial no art. 118, o qual 

dispõe que “os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para 

adquiri-las, exercício do direito de voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela 

companhia quando arquivados na sua sede”. 

Esse instrumento vem também sendo usado pelas sociedades limitadas, por força 

da adoção da aplicação supletiva das regras da Lei das Sociedades Anônimas, conforme 

disposição do parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil, já que não há previsão legal de 

pacto parassocial para as sociedades limitadas no Código Civil. 

A liberdade de contratação do pacto parassocial é lastreada no art. 5º, II, da 

Constituição da República e, de forma indireta, o art. 997, parágrafo único, do Código Civil 

também reconhece sua aplicabilidade166. O acordo de quotistas será válido sempre que respeitar 

a lei e o contrato social, conforme entendimento unânime da doutrina. 

Será importante estabelecer prazo de duração para os pactos, posto que não existem 

convenções permanentes, salvo contrário, será um contrato indeterminado, que possibilitará a 

resilição unilateral por um dos contratantes. 

Importante observar que não há necessidade de publicação dos pactos parassociais, 

mas necessariamente devem ser aprovados por número de sócios correspondente ao quórum 

exigido para deliberação daquela matéria. 

                                                           
166 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico 

e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 9. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 153. 
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O fato de não se exigir a publicação facilita o estabelecimento de regras mais 

delicadas, como a da sucessão entre os familiares, e os requisitos para a contratação de parentes 

para a empresa. 

Já quanto à eficácia do pacto perante terceiros, esclarece-se que somente terá 

eficácia o acordo de acionistas após ser averbado nos livros de registro e nos certificados das 

ações, se emitidos. Da mesma maneira ocorre nas sociedades limitadas. 

Entretanto, nas sociedades anônimas, o acionista que não votar de acordo com os 

termos do pacto, terá o seu voto como não proferido pela mesa de assembleia, como corolário 

do disposto no art. 118 da LSA, que determina a eficácia do acordo de acionista arquivado na 

sede da companhia, obrigando a própria empresa a observar o ajuste, enquanto no caso das 

sociedades contratuais não se terá tal eficácia, exigindo-se uma atuação positiva da sociedade 

na execução do acordo parassocial.167 

Em suma, o acordo de quotistas, tal qual o de acionistas, poderá prever cláusulas 

concernentes ao relacionamento dos sócios em casos de impasses, eleger formas para a entrada 

e saída de novos sócios, mesmo que em decorrência sucessória ou matrimonial. Os pactos 

parassociais apresentam-se como medida de proteção ao patrimônio da empresa familiar em 

complemento às cláusulas dos contratos e estatutos sociais. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES NA ESTRATÉGIA SOCIETÁRIA DE SE 

OPTAR POR SOCIEDADE LIMITADA OU SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL 

FECHADO  

  

Primeiro, recomenda-se ponderar quanto à estrutura das sociedades. Observa-se que 

embora seja muito mais utilizada na prática brasileira a sociedade limitada, com o advento do 

Código Civil de 2002 houve um acréscimo de complexidade na estrutura dessas sociedades 

                                                           
167  Mamede esclarece que a execução do acordo de sócios pode ser posta em dois planos diversos. O primeiro 

diz respeito apenas à sociedade anônima quando o ajuste parassocial seja arquivado na sede da companhia e 

tenha por objeto: 1) a compra e venda de ações, 2) a preferência para adquiri-la, 3) o exercício do direito a 

voto ou do poder de controle. Nesses casos a execução faz-se pelas regras do art. 118 da LSA. Em segundo 

lugar, a obrigação do presidente da assembleia geral ou do órgão colegiado de deliberação da companhia de 

não computar o voto proferido com infração de acordo de acionista devidamente arquivado. Noutro plano, 

colocam-se três casos em que o pacto não se beneficia dessas formas específicas de execução, sendo 

necessário recorrer às regras gerais que disciplinam a execução de obrigação de fazer, são eles: 1) o acordo 

de acionista que tenha por objeto temas estranhos ao rol anotado no caput do art. 118 da LSA; 2) o acordo de 

acionista não arquivado na sede da companhia; e 3) o acordo de quotistas, nas sociedades contratuais 

(MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens: planejamento 

jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 9. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 

157). 
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(notadamente no que respeita aos quóruns cogentes para determinadas deliberações - art. 1.072 

do CC), bem como o estabelecimento de competências exclusivas para reunião ou assembleia 

de sócios (arts. 1.071 e s. do CC) e a administração da sociedade (arts. 1.060 e s. do CC). 

Percebe-se que são absolutamente semelhantes os regimes de convocação, instalação e 

deliberação nas assembleias em ambas as sociedades, no entanto, cabe registrar que o 

estabelecimento de quórum diversificado para uma série de deliberações nas limitadas, 

complica desnecessariamente a sua gestão.  

Como segundo ponto, deve-se refletir quanto aos aspectos de participação societária 

e participação de lucros. 

Verifica-se, quanto ao custo do controle societário, que na sociedade limitada, 

quando se trata de empresa de maior porte, o custo é praticamente inviável, posto que nas 

limitadas, atualmente, para o controle absoluto, é preciso ser titular de no mínimo 75% do seu 

capital social. Já nas sociedades anônimas é possível o exercício desse poder de controle 

absoluto com a titularidade de 50% do capital votante. 

Quanto às possibilidades de distribuição de lucros, identificou-se que se a opção for 

uma estrutura mais complexa, é possível nas sociedades por ações fechadas a criação de classes 

distintas de ações ordinárias (com direito a voto) e preferenciais (sem direito a voto), prevendo 

para cada classe distintos direitos políticos, patrimoniais e de fiscalização (arts. 15 e 19 da Lei 

nº 6.404/76). Já nas sociedades limitadas essa opção não é possível, não há previsão de quotas 

distintas, apenas se admite que o contrato social preveja que os lucros serão distribuídos entre 

os sócios, em proporção diferente da sua participação societária (arts. 1.007 e 1.008 do CC). 

O terceiro ponto a analisar é a questão da limitação da responsabilidade dos sócios. 

Na sociedade por ações, a responsabilidade dos sócios restringe-se ao preço das ações subscritas 

e não integralizadas, independentemente de o restante do capital social estar ou não 

integralizado. Portanto, é uma responsabilidade mais restrita do que na sociedade limitada, na 

qual a responsabilidade dos sócios é solidária até a completa integralização do capital social.  

Deve-se considerar os limites à circulação de quotas e de ações. Para tanto, atesta-

se que na sociedade limitada há larga possibilidade de se estabelecer limites à circulação das 

quotas, seja na transmissão causa mortis, sucessão legítima ou testamentária, vetando a entrada 

de herdeiros no quadro social, seja em casos de separação e divórcio, no que respeita aos direitos 

de meação do cônjuge (arts. 1.027 e 1.028 do CC) e, ainda, nos atos inter vivos, compra e venda, 

permuta, cessão gratuita, onerosa, dentre outras, e no que se refere aos direitos de credores (art. 

1.026 do CC). Já nas sociedades por ações, mesmo nas fechadas, nem sempre se afiguram tão 

amplas as possibilidades de limites à circulação das ações, posto que devem respeitar o disposto 
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no art. 36 da Lei nº 6.404/76. No entanto, os acordos de acionistas podem resolver esse fator, 

exigindo-se, apenas, que a totalidade de acionistas anuam ao acordo, bem como seus cônjuges 

e herdeiros.  

Sopesadas todas as características relacionadas e constituída a holding, poderá 

passar-se a organizar o processo de transição do patrimônio, ajustando os interesses dos 

herdeiros na administração dos bens, aproveitando a presença do fundador da empresa como 

agente facilitador na solução dos conflitos. 

 

3.4 PARTILHA EM VIDA   

 

Após integralizados os bens da família na holding familiar, a sucessão se fará nas 

quotas ou ações dessa sociedade, e não mais nos bens particulares ou nas participações 

societárias da sociedade operacional, entretanto, cabe ao fundador decidir se a transferência 

será feita antes ou após a morte. 

Para fins sucessórios, repise-se, a doação de ascendente a descendente, ou de um 

cônjuge a outro não poderá exceder à parte que o doador poderia dispor em testamento, no 

momento da liberalidade, sob pena de nulidade (art. 544 do CC). A partilha em vida é a divisão 

antecipada da herança, regulada pelo art. 2.018 do Código Civil, não podendo prejudicar a 

legítima dos herdeiros necessários. 

A transmissão de bens ainda em vida é feita por contrato de doação. Trata-se de 

contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens 

para o de outra (art. 538 do CC). Porém, é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte 

ou renda suficiente para a subsistência do doador (art. 548 do CC). Registre-se que como se 

trata de um contrato, não basta a vontade do doador, é preciso que o donatário também concorde 

com a doação. 

Os bens compreendem imóveis, móveis (objetos de arte, veículos, etc.), 

investimentos financeiros, participações societárias, etc. A doação em vida esvazia o inventário, 

evitando o processo de partilha, o que não ocorre na partilha post mortem, feita por meio do 

testamento, o qual exige cumprimento judicial. 

Atente-se, porém, para a desvantagem da irreversibilidade do contrato de doação 

(salvo por ingratidão do donatário, se este atentar contra a vida do doador), fato que não ocorre 

com o testamento, já que poderá ser modificado quantas vezes o autor da herança desejar. A 

doação somente poderá ser contestada pelos demais herdeiros, caso não respeitada a legítima. 
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No entanto, o procedimento da doação, quando se trata de ato coletivo, ou seja, 

envolvendo não só o autor da herança, mas também os herdeiros presuntivos, leva vantagem 

em vista da participação dos herdeiros na destinação dos bens e alcança resultados econômicos 

e emocionais muito mais satisfatórios, evitando conflitos familiares. 

A doação poderá ser feita em forma de subvenção periódica, que não ultrapassa a 

vida do donatário, mas extingue-se morrendo o doador, salvo se esse não dispuser de outra 

forma, conforme disposto no art. 545 do Código Civil. 

Poderá, ainda, ser estipulada pelo doador uma regra de reversão dos bens ao seu 

patrimônio, se sobreviver ao donatário, porém, é ilícito estipular cláusula de reversão em favor 

de terceiro (art. 547 do CC). 

De acordo com o art. 551 do CC, nos casos de doações em comum a mais de uma 

pessoa, salvo disposição em contrário, entende-se distribuída entre elas por igual. 

Assim, ao doar bens, como parte do planejamento sucessório, é possível instituir o 

usufruto em favor do doador e/ou de terceiros. O usufruto trata-se de direito real sobre coisa 

alheia, regulado pelos arts 1.390 a 1.411 do CC. De acordo com o Código, o usufrutuário tem 

direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos da coisa. 

José Henrique Longo et al. ressaltam que é comum, em planejamentos sucessórios, 

os pais procederem à transferência da nua-propriedade das participações para os filhos, 

mantendo para si o usufruto e salvaguarda do poder político (direito de voto) e o poder 

econômico (recebimento de dividendos e juros sobre o capital).168  

Gladston e Eduarda Mamede, quanto às regras de constituição do usufruto, 

esclarecem que: 

[...] rege-se pelas regras gerais da cessão de participação societária, razão pela qual 

submete-se mesmo às limitações aplicáveis às sociedades intuito personae ou, nas 

sociedades limitadas, à regra do art. 1.057 do Código Civil, nas quais se submete à 

possibilidade de oposição de titulares de mais de um quarto do capital social, na 

omissão do contrato. Nas sociedades intuito pecúnia, trata-se de media livre. Por isso, 

a sociedade deverá acatá-la reconhecendo a existência de um acionista cuja 

titularidade está despida dos direitos que lhe decorriam e de um usufruidor de ações, 

que legitimamente titularizará as faculdades decorrentes da ação que usufrui.169 

Observe-se que nas sociedades por ações, o usufruto deverá ser averbado no livro 

de registro de ações nominativas, caso não seja escritural, hipótese na qual a averbação será 

                                                           
168  LONGO, José Henrique et al. Sucessão familiar e planejamento tributário II. In: PRADO, Roberta Nioac; 

PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Org.). Direito societário: estratégias 

societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 302-341, p. 306.  
169 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico 

e econômico do patrimônio e da sucessão familiar. 9. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 133. 
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feita nos livros da instituição financeira depositária. Nas sociedades contratuais, como o 

usufruto não interfere na composição societária, não há exigência de alteração contratual, mas 

é relevante que os demais sócios sejam cientificados, bem como seja averbada no Registro 

mercantil da sociedade. Atente-se, porém, em que se o usufruto for constituído por meio de 

doação, será indispensável a alteração do contrato social, constando como sócio o donatário. 

No mesmo documento deve ser verificada a eventual previsão de direito de preferência para a 

transferência dos títulos societários, além de atenção para as hipóteses relativas a cônjuge, 

companheiro ou descendente. Em suma, o instituto do usufruto rege-se pelas regras dos arts. 

1.390 a 1.411 do CC, mas pode ter limitações lícitas dispostas no seu ato de constituição. 

Esclareça-se que pela renúncia ou pela morte, entre outras formas, extingue-se o 

usufruto, fazendo com que o nu-proprietário passe a ter a propriedade integral das participações 

e, por consequência, adquira o direito de voto e de percepção de frutos e rendimentos. 

Nessa medida, pelas previsões de Direito Empresarial, é possível realizar um 

planejamento estratégico com o intuito de contornar os pontos negativos encontrados na forma 

sucessória prevista pelo Código Civil brasileiro. Identifica-se que por meio da sociedade de 

participações, a sucessão do patrimônio e das empresas poderá ser decidida em vida, sob a 

liderança do (a) fundador(a). Possibilita-se preparar a sucessão, testando a futura administração. 

O titular dos bens, pautado pelas regras lícitas prescritas na lei, poderá, por força de 

um planejamento sucessório, realizar: a) a prevenção das disputas entre os herdeiros, 

destinatários do patrimônio; b) a redução dos custos para transferência de patrimônio; c) a 

organização do patrimônio, demarcando com clareza o ativo familiar do empresário; e d) o 

ajuste de interesses entre os nubentes e a respectiva prole. 

Esclareça-se que, embora o objeto de estudo do presente trabalho seja o 

planejamento sucessório por meio da holding familiar, não há obrigatoriedade de se optar por 

um só mecanismo ou instrumento para o planejamento da sucessão causa mortis. Além do 

testamento, instituto específico do direito sucessório, pode ser necessário o uso de instrumentos 

não jurídicos, mas financeiros, como fundos de investimento e planos de previdência, bem 

como dos instrumentos societários e do trust170.  

                                                           
170  Segundo Tomás Olcese, o trust pode ser entendido, de modo simplificado, como a relação jurídica pela qual 

certo patrimônio é administrado por um titular formal (trustee) em benefício de um terceiro (beneficiary) ou 

de um determinado fim, que também é titular de direitos reais sobre o mesmo patrimônio e recebe uma 

proteção jurídica especial. Explica o autor que o sistema da Common law, por meio da equity, tem 

desenvolvido o instituto do trust de tal forma que ele  hoje  possa  abarcar  tanto  negócios  de  garantia,  

como ocorre com o trust receipt, quanto fins de administração patrimonial, a exemplo do que sucede com as 

modalidades que inspiraram a adoção de trust-like devices em vários sistemas de base romanística.  No 

primeiro caso, o trust se aproxima da fiducia cum creditore, portanto, cumpre uma função similar à da 

propriedade fiduciária do Direito Civil. Já na segunda hipótese, o trust encontra uma aplicação muito mais 
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O planejamento sucessório poderá envolver múltiplas operações, algo comum de 

ocorrer quando há patrimônios vultosos e coletividade de bens de naturezas diversas 

(participações societárias, imóveis urbanos e rurais, obras de arte, investimentos financeiros, 

etc.). É possível, ainda, elaborar um projeto sucessório que abarque não todo, mas apenas 

determinados bens, como participações societárias ou bens imóveis, deixando o restante para 

os meios ordinários de transmissão, o inventário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ampla do que a da propriedade fiduciária, avizinhando-se à antiga fiducia cum amico (romana) (OLCESE, 

Tomás. A propriedade fiduciária de base romanística e o trust inglês: perspectivas comparatísticas. 

RJurFA7, Fortaleza, v. 12, n.1, p. 45-60, jan./jun. 2015, p. 65.  
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4 ANÁLISE DOS IMPACTOS FISCAIS DA HOLDING FAMILIAR COMO   

ALTERNATIVA SUCESSÓRIA  

 

Neste capítulo analisam-se os impactos fiscais da sucessão, tomando-se como base 

a tributação regular da transmissão de bens em face da morte, sem qualquer planejamento 

jurídico, e comparando-se com aquelas resultantes das medidas propostas pelo projeto 

sucessório. 

Abordam-se as implicações tributárias decorrentes de estruturas para organizar o 

patrimônio de um grupo determinado (uma família ou investidores) ou de um indivíduo, 

correlacionando-se as transferências patrimoniais e os rendimentos produzidos de acordo com 

as espécies de holding já apresentadas. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES TRIBUTÁRIAS NA GESTÃO PATRIMONIAL 

 

Ressalta-se que no planejamento nem tudo é uma questão tributária, os desafios 

sucessórios vão muito além dessa matéria, porém, não se faz planejamento sucessório 

responsável sem levar em consideração as consequências fiscais. Como visto, podem ser 

propostas diversas alternativas para o projeto sucessório, mas deve-se atentar em que cada uma 

terá reflexos jurídicos (não só tributários) próprios, portanto é imprescindível calcular o custo 

e os riscos envolvidos. 

O planejamento é um processo de decisão por antecipação do que, como e quando 

fazer. A antecipação de decisões, após algum estudo em qualquer ramo do conhecimento, leva 

à obtenção de vantagem, como se pode observar no planejamento jurídico aqui estudado, 

considerando-se os Direitos Empresarial, Tributário, de Família e Sucessório. 

Na organização patrimonial, as transferências podem implicar incidência do 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Imposto de Transmissão Causa Mortis, Imposto de 

Renda e Imposto sobre Operações Financeiras.  

O Imposto sobre a transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide apenas sobre a 

transmissão onerosa e inter vivos (art. 156, II, da CF/88). O Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação (ITCD) incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito decorrente de 

morte ou de doação de uma pessoa para outra, a título gratuito (art. 155 da CF/88), sendo 

calculado pelo valor de mercado do bem ou do direito transmitido, independentemente do valor 

no qual foi formalizada a transmissão. O Imposto de Renda (IR) poderá incidir na transmissão 

a qualquer título oneroso ou não oneroso (art. 153, III, da CF/88). Sua incidência se opera 
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quando o bem ou direito é transmitido por valor superior àquele que o doador, falecido ou 

vendedor mantinha em sua Declaração de Bens como custo de aquisição. Ou seja, ele incide ao 

mesmo tempo que o ITBI e o ITCD. Por fim, o Imposto sobre Operações financeiras (IOF), 

incidente sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

mobiliários, é previsto no art. 153, V, da CF/88. Verifica-se reflexo desse imposto nas relações 

de planejamento familiar e sucessório quando houver a prática de empréstimo de dinheiro entre 

pessoa jurídica e pessoa física a teor do art. 13 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.171 

Abstrai-se dessas primeiras considerações que o ITBI incide na operação a título 

oneroso e inter vivos de bem imóvel e o ITCD na operação de transmissão a título gratuito, por 

consequência, é impossível incidirem sobre a mesma operação, ainda que se trate de bem 

imóvel. Todavia, o IR pode incidir na transmissão a qualquer título não oneroso ou oneroso, ou 

seja, ao mesmo tempo que o ITCD e o ITBI. Ademais, tanto nas transmissões onerosas como 

naquelas a título gratuito, há que ser considerado o valor dessa operação. Tal valor serve de 

parâmetro para o cálculo dos tributos (ITCD, ITBI e IR). 

Assim, para análise das vantagens e custo tributário na reorganização patrimonial, 

toma-se para estudo inicialmente o Imposto de Renda, fazendo-se um paralelo entre o Imposto 

de Renda da Pessoa física e o da Pessoa Jurídica, e, em seguida, abordam-se o ITBI e o ITCD 

e seus reflexos no planejamento jurídico sucessório. 

 

4.1.1 Sobre o Imposto de Renda 

 

As pessoas físicas poderão transferir bens e direitos a pessoas jurídicas, a título de 

integralização de capital, pelo valor constante da respectiva declaração de ajuste anual ou de 

mercado. Se a integralização ocorrer pelo valor de mercado e ele for superior ao da declaração, 

a diferença será tributada como ganho de capital pela pessoa física (15%). Para a empresa que 

recebeu tais ativos não há nenhuma implicação fiscal. Para a pessoa jurídica, a regra é 

semelhante, no sentido de apurar ganho ou perda de capital dependendo do valor escolhido. 

Em regra, na transmissão gratuita ou na conferência de bem para a formação do 

capital social de uma pessoa jurídica, a operação não ocorre por valor superior ao que consta 

                                                           
171 Art. 13. – “As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas 

ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas 

aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. 

§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da concessão do crédito. 

§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa jurídica que 

conceder o crédito. § 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil 

da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.”. 
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na Declaração de Bens do transmitente, objetivando não provocar a incidência do fato gerador 

do IR. Porém, se a transferência for efetuada pelo valor de mercado, a diferença positiva entre 

este e o valor pelo qual constavam da Declaração de Bens do transmitente estará sujeita à 

incidência do imposto de renda.172 

Na constituição da sociedade, forma-se o capital, porém, novos aportes de recursos 

podem ser necessários, além de eventual diminuição de patrimônio pela entrega de bens aos 

sócios em redução do capital. Assim, importa analisar os efeitos contábeis dos principais 

eventos societários - integralização de capital, remuneração dos acionistas pela distribuição de 

dividendos ou remuneração do capital próprio -, bem como as reorganizações societárias. 

A organização patrimonial exige análise da incidência não só do Imposto de Renda 

da Pessoa Física (IRPF), mas também de algumas particularidades do Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ), considerando que a reestruturação patrimonial exige preocupação com 

o IRPJ e com outros tributos incidentes no cotidiano da empresa. 

O IR é o imposto que incide sobre a renda, entendendo-se renda como um acréscimo 

patrimonial, como o saldo positivo após entrada e saída de bens num determinado período. 

Contudo, não são todas as entradas e saídas que devem ser computadas na apuração da renda. 

Há ingressos, assim como transferências, que não podem ser alocados no saldo para 

comparação de patrimônios para o efeito de medir a dimensão da renda. 

Algumas entradas não podem ser computadas, como ocorre no caso da organização 

patrimonial, caracterizando-se apenas uma substituição de seus elementos. Por exemplo, na 

formação de uma holding imobiliária excluem-se imóveis da Declaração de Bens da pessoa 

física e incluem-se ações/quotas. 

As transferências de capital (doação, herança, subvenção), mesmo que apresentem 

acréscimo de capital, não estão compreendidas no conceito constitucional de renda e proventos 

de qualquer natureza, em vista da previsão constitucional que as estabelece como critério 

material da regra matriz de outro tributo de competência de outra pessoa jurídica de direito 

público, o ITCD (art. 155, I, da CF).173 

                                                           
172  Esclarece Giselda Hironaka que se o bem é integralizado por valor maior do que o seu valor de custo, haverá 

acréscimo patrimonial para o integralizante e “incidirá o imposto sobre o ganho de capital, estando submetido 

esse patrimônio a possibilidade de ocorrer o deságio durante o período em que esteja na pessoa jurídica, 

fazendo com que no momento da venda o ganho de capital seja em muitos casos calculado já sobre o valor 

integral do imóvel”. (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito de Família e Direito 

Empresarial. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de Direito das Famílias. 2. ed. Belo 

Horizonte: IBDFAM, 2016, p. 76-100, p. 84). 
173  LONGO, José Henrique et al. Sucessão familiar e planejamento tributário II. In: PRADO, Roberta Nioac; 

PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Org.). Direito societário: estratégias 

societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 302-341, p. 311. 
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Esclarecendo o que seja rendimento tributável, Mário Shingaki aponta que: 

São considerados rendimentos tributáveis, e, portanto, sujeitos ao imposto de renda 

das pessoas físicas (IRPF), todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação 

de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim 

também entendidos os acrescimentos patrimoniais não correspondentes aos 

rendimentos declarados. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem pagos 

ao beneficiário.174 

Para a incidência do imposto, basta o benefício do contribuinte por qualquer forma 

e a qualquer título, independentemente de condição jurídica ou nacionalidade da fonte. Os 

rendimentos podem ser auferidos em moeda corrente ou em bens, porém, os que forem 

realizados em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólar, no valor fixado pela 

autoridade monetária do país de origem dos rendimentos, na data de seu recebimento. Ato 

continuo são convertidos em real, tendo como parâmetro o valor do dólar dos EUA fixado para 

compra, de acordo com tabela divulgada pela Secretaria da Receita Federal. 

Já os rendimentos recebidos em bens devem ser avaliados na data do recebimento, 

em dinheiro, pelo valor de mercado. 

 

4.1.1.1 Formação e redução do capital social 

 

A operação de transferência de algum bem ou direito para uma pessoa jurídica é 

comum na organização societária. De acordo com o art. 23 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 

de 1995, são previstos dois modos para formação ou aumento do capital social da empresa: pelo 

valor contábil ou pelo valor de mercado.  

No caso de conferência pelo valor contábil ou custo (entenda-se pelo valor 

constante da Declaração de Bens) não há ganho de capital, portanto não incide o IRPF (art. 23, 

§ 1º). Na Declaração de Bens, substitui-se um ativo (bem ou direito) por outro (quotas ou ações 

da empresa) pelo mesmo valor, portanto sem variação patrimonial. 

Já quando a conferência for promovida pelo valor de mercado, de acordo com o art. 

23, § 2º, a diferença entre o valor atribuído ao bem ou ao direito e o valor da Declaração é 

considerada ganho de capital pela pessoa conferente, sobre o qual deve ser recolhido o IRPF.  

O mesmo raciocínio deverá ocorrer com a redução de capital, a cisão e a 

incorporação. Se forem utilizados os valores contábeis, via de regra, não há que se falar em 

                                                           
174  SHINGAKI, Mário. Gestão de Impostos: para pessoas físicas e jurídicas. São Paulo: Saint Paul, 2016, p. 

150. 
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IRPJ ou CSL. No entanto, o balanço deve ser sempre analisado com muito critério, para se ter 

certeza da inexistência de alguma reserva cuja tributação esteja diferida para um evento futuro. 

Em síntese, na fusão, todas as empresas perdem seus respectivos saldos de prejuízos 

fiscais e base negativa de CSLL. Na incorporação, somente a incorporadora os perde, o mesmo 

ocorrendo com a empresa cindida, na cisão total. Na cisão parcial, perde-se o saldo de prejuízos 

fiscais e a base negativa na proporção do patrimônio líquido. E, independentemente das 

reorganizações societárias apresentadas (fusão, incorporação e cisão), havendo mudança de 

controle e ramo de atividade, a empresa não poderá compensar seus prejuízos fiscais e a base 

negativa da CSLL.175 

Ou seja, é vedada a compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL na 

extinção de sociedades, inclusive por fusão, incorporação e cisão por parte da sucessora. Os 

créditos fiscais das empresas que forem fusionadas, incorporadas ou cindidas não podem ser 

transferidos, no entanto, em caso de cisão parcial. Como a empresa continua suas atividades, 

poderá compensar o saldo dos seus prejuízos fiscais e a base negativa da CSLL 

proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido.176 

Nos casos de adiantamento para futuro aumento de capital, a lei societária é omissa, 

mas as autoridades fiscais entendem tratar-se de exigibilidades, e assim devem ser 

contabilizadas (conta de passivo). 

Caso não seja recebido como mútuo ou empréstimo, o adiantamento para futuro 

aumento de capital deve ser contabilizado a débito de caixa (para quem recebe) e a crédito de 

conta no patrimônio líquido (para quem adiantou o recurso, sócio). 

 

4.1.1.2 Atividade imobiliária  

 

Na organização societária, com o objetivo de separar o patrimônio da operação, é 

recomendável que o patrimônio imobiliário esteja separado (em outra empresa) da empresa 

operacional. Por isso que em muitos planejamentos sucessórios se sugere a abertura de duas 

holdings e não apenas de uma. 

Havendo esse cuidado, é possível que se verifique inclusive uma carga tributária 

menor, caso a operacional se sujeite ao lucro real e a imobiliária ao lucro presumido. Ou seja, 

                                                           
175  O resumo descrito está baseado na legislação: arts. 227 a 229 e 233 da Lei nº 6.404/1976; arts. 207, 440, 441, 

513 e 514 do RIR/1999; art. 21 da Lei nº 9.249/1995; art. 5º da Lei nº 9.959/2000; art. 1º da Lei nº 

9.430/1996; art. 132 do CTN. 
176  SHINGAKI, Mário. Gestão de Impostos: para pessoas físicas e jurídicas. São Paulo: Saint Paul, 2016, p. 

358. 
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a despesa de locação na operacional corresponderá à despesa de IRPJ (15% e adicional de 10%), 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (9%), crédito de PIS (1,65%) e Cofins 

(7,6%), enquanto a receita na imobiliária acarretará tributação máxima de 14,53% (IRPJ, CSLL, 

PIS e Cofins). José Henrique Longo et al. ressaltam que essa diferença deve ser comparada à 

depreciação do bem que comporia a formação de resultado da empresa operacional.177 

Acrescenta o mesmo autor que na alienação de bem também há previsão legislativa 

de benefício fiscal para redução da carga tributária. Por vezes, é interessante promover a 

transferência (gratuita ou a conferência para capital social) por valor de mercado, como por 

exemplo, nos casos de o transmitente ter adquirido o imóvel objeto da doação ou sucessão antes 

de 1988, e assim possuir o benefício do art. 18 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 

que concede redução no cálculo do ganho de capital do IR em 5% a cada ano que tiver mantido 

a propriedade antes do ano de 1988, bem como poderão ser aplicados fatores de redução 

contados pela quantidade de meses desde janeiro de 1996 até a data da venda, conforme art. 40 

da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.178 

Em vista da hipótese de benefício fiscal, nos casos de redução significativa, podem 

as partes decidir pela transmissão com valor superior ao custo de aquisição, ainda que disso 

decorra aumento do valor de ITCD na mesma operação. Assim, o beneficiário receberá o bem 

com valor de mercado e evitará ou reduzirá o IR na futura alienação. 

Importante fazer um comparativo entre a incidência de imposto nas atividades 

imobiliárias entre pessoa física e pessoa jurídica tributadas pelo lucro real e pelo lucro 

presumido. Também relevante analisar separadamente a venda de imóvel, considerando venda 

de estoque e venda de imobilizado, que na pessoa jurídica recebem tratamentos distintos. 

A tributação mais favorecida, no caso de aluguel, é em empresa submetida ao lucro 

presumido, assim como também é a melhor opção na venda de imóvel em estoque (aquele 

destinado à venda desde sua aquisição), se não houver outras atividades e/ou resultados.   

Para identificação da tributação mais branda entre a pessoa física e a empresa de 

lucro presumido, deve ser considerado também o reflexo de quanto representa 15% do lucro 

(pessoa física) e 6,73% da receita (lucro presumido). Além disso, deve-se observar a data de 

aquisição e o destino dos recursos da venda de imóvel (se residencial). 

                                                           
177  LONGO, José Henrique et al. Sucessão familiar e planejamento tributário II. In: PRADO, Roberta Nioac; 

PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Org.). Direito societário: estratégias 

societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 302-341, p. 316. 
178  Ibid., p. 308. 
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José Henrique Longo et al. afirmam que na venda de imóvel integrante do 

imobilizado destinado a uso ou exploração de aluguel, por exemplo, a tributação mais favorável 

é a da pessoa física, uma vez que são cobrados 27,5% da receita e, na venda do imobilizado, 

15% do lucro. Porém, em análise mais acurada, pode-se identificar que na operação de 

aluguel da pessoa jurídica de lucro presumido, o custo fiscal é menor que 27,5%. A economia 

é tão considerável que não se justifica manter o bem na pessoa física, conforme se pode analisar 

na Tabela 1, a seguir, na qual se faz uma análise comparativa dos impostos da pessoa física em 

relação aos da pessoa jurídica. 

 

TABELA 1 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPOSTOS DA PF E PJ NAS OPERAÇÕES DE VENDA E ALUGUEL 

OPERAÇÃO PESSOA 

FÍSICA 

PESSOA JURÍDICA 

LUCRO REAL 

PESSOA JURÍDICA DE LUCRO 

PRESUMIDO 

ALUGUEL 27,5% 

receita(tabel

a 

progressiva) 

34% lucro - soma das 

alíquotas de IR (15% + 

10%)* + CSL(9%) 

+ 

9,25% receita - soma 

PIS(1,65%) e Cofins 

(7,6%)** 

Sobre o faturamento aplica 32% = X 

(pressupõe que é o lucro), aplica os 15% 

sobre o X e se o X for maior que 60 mil no 

trimestre, aplica mais 10% - soma das 

alíquotas de IR (15% + 10%) + CSL(32% do 

faturamento = X  e depois aplica 9% ou aplica 

direto a alíquota de 2,88% sobre o 

faturamento) 

+ 

3,65% receita - soma PIS(0,65%) e Cofins 

(3,00%) 

VENDA DE 

ESTOQUE 

15% lucro 34% lucro - soma das 

alíquotas de IR (15% + 

10%) + CSL(9%) 

+ 

9,25% receita - soma 

PIS(1,65%) e Cofins 

(7,6%) 

Sobre o faturamento aplica 8% = X 

(pressupõe que é o lucro) aplica os 15% sobre 

o X e se o X for maior que 60 mil no trimestre, 

se aplica mais 10% - soma das alíquotas de 

IR (15% + 10%) + CSL(12% do faturamento 

= X  e depois aplica 9% ou aplica direto a 

alíquota de 1,08% sobre o faturamento) 

+ 

3,65% receita - soma PIS(0,65%) e Cofins 

(3,00%) 

VENDA 

IMOBILIZADO 

15% lucro 34% lucro - soma das 

alíquotas de IR (15% + 

10%) + CSL(9%) 

34% lucro - soma das alíquotas de IR (15% + 

10%) + CSL(9%).  

Fonte: Adaptação de Longo et al.179 e embasamento na Instrução Normativa RBF nº 1700, de 14 de março de 

2017 

*Art. 29. [...] § 1º da IN RBF nº 1700/2017 – “A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o 

valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo 

período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional do imposto sobre a renda à alíquota de 10% (dez por 

cento).” 

**Do valor apurado na pessoa jurídica de lucro real, se poderá descontar créditos calculados conforme art. 3º 

das Leis nºs 10.833/2003 e 10.627/2002 

 

                                                           
179  LONGO, José Henrique et al. Sucessão familiar e planejamento tributário II. In: PRADO, Roberta Nioac; 

PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Org.). Direito societário: estratégias 

societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 302-341, p. 316. 
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Pela síntese das alíquotas indicadas na Tabela 1, pode-se verificar que tanto no caso 

de aluguel como na venda de imóvel em estoque, se não houver outras atividades e/ou 

resultados, a empresa de lucro real será a pior opção. Identifica-se que a tributação mais 

favorecida é em empresa optante do lucro presumido. 

Para melhor visualização da economia fiscal na comparação dos impostos 

incidentes nas operações de venda e aluguel praticadas por pessoa física e jurídica (lucro 

presumido), apresentam-se as simulações realizadas nas Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6, na sequência, a 

fim de sedimentar a identificação da situação fiscal menos onerosa.  

 

 

TABELA 2 - SIMULAÇÃO DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS NA HOLDING IMOBILIÁRIA OPTANTE DO LUCRO 

PRESUMIDO (OPERAÇÃO: VENDA DE IMÓVEL EM ESTOQUE)* 

Valor de Venda Valor Histórico Impostos 

(0,65% PIS e 

3% Cofins) 

(15 + 10%) IR 

9% CSL 

Total de 

impostos 

1.000.000,00 500.000,00 36.500,00 12.000,00 

(80.000 x 15%) 

Adic. 2.000,00 

(80.000 – 

60.000) x 10% 

14.000,00 + 

10.800,00 + 

36.500,00 = 

61.300,00 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na IN RBF nº 1700, de 14 de março de 2017 

* Base do imposto – 8% IR e 12% CSL (R$ 80.000,00 e R$ 120.000,00) 

 

 

TABELA 3 - SIMULAÇÃO DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS NA HOLDING IMOBILIÁRIA DE LUCRO PRESUMIDO 

(OPERAÇÃO: VENDA DE IMÓVEL DO IMOBILIZADO)* 

Valor de Venda Valor Histórico IMPOSTOS 

(15% + 10%) IR e 9% CSL 

Total de 

impostos 

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00* x 15%) 

Adic. 44.000,00 (500.00,00 – 60.000) 

x 10% ** 

75.000,00 + 

44.000,00 + 

45.000,00 = 

164.000,00 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na IN RBF nº 1700, de 14 de março de 2017 

* Base do imposto – é o lucro de R$ 500.000,00 (conforme art. 521 do Decreto nº 3000/99, RIR -  Os 

ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas 

e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de 

cálculo de que trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o 

disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3º do art. 243, quando for o caso (Lei nº 9.430, de 1996, art. 25, inciso 

II).  § 1º O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em ouro não 

tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o 

respectivo valor contábil) 

** Aplicou-se o adicional de 10% porque o lucro de R$ 500.000,00 ultrapassa R$ 60.000,00 quando 

dividido por três meses (trimestre) 
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TABELA 4 - SIMULAÇÃO DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS NA PESSOA FÍSICA (OPERAÇÃO DE VENDA) 

Valor de Venda Valor Histórico Impostos 

(15% do lucro*) 

Fatores de 

redução  

Total de 

impostos 

1.000.000,00 500.000,00 75.000,00 **  

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na IN RBF nº 1700, de 14 de março de 2017 

* A alíquota para apuração do ganho de capital passou a ser progressiva desde janeiro de 2017, vai de 15 a 

22,5% 

** O valor de apuração do ganho de capital depende da finalidade da venda e da data de aquisição dos 

imóveis. Poderão ser aplicados os fatores de redução previstos na Lei nº 7.713/88 (redução de 5% a cada ano 

que tiver mantido a propriedade antes do ano de 1988) e Lei nº 11.196/2005 (aplicam-se fatores de redução 

contados pela quantidade de meses desde janeiro de 1996 até a data da venda) 

 

 

TABELA 5 - SIMULAÇÃO DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS NA P. FÍSICA (OPERAÇÃO DE ALUGUEL) 

Valor mensal Valor trimestre IR PESSOA FÍSICA 

27,5%*  

(DEDUZIR R$ 869,36 3 VEZES) 

333.333,00 1.000.000,00 272.391,92 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na IN RBF nº 1700, de 14 de março de 2017 

* O valor foi multiplicado por três, já que está sendo calculado sobre o valor do trimestre para um comparativo 

com o valor de apuração na PJ, todavia, registra-se que a apuração do IRPF é feita mensalmente e não no 

trimestre, como ocorre na PJ. 

** Tabela progressiva (Instrução normativa RFB nº 1700 e Lei nº 13.149/2015). 

 

 

TABELA 6 - SIMULAÇÃO DE APURAÇÃO DE IMPOSTOS NA P. JURÍDICA- LUCRO PRESUMIDO* 

Valor Mensal Valor 

Trimestre 

Impostos 

(0,65% PIS e 3% 

Cofins)** 

Impostos  
(IR= 15% x 

320.000,00)  

Adci. 320.000 – 

60.000 x 10% 

CSL= 9% x 

320.000,00 

Total de 

impostos 

333.333,00 1.000.000,00 36.500,00 102.800,00 139.300,00 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base na IN RBF nº 1700, de 14 de março de 2017 

* Operação de aluguel – base de cálculo: R$ 1.000.000,00 x 32% = R$ 320.000,00 

** PIS e Cofins devem ser recolhidos mensalmente e o IR e CSL trimestralmente. No exemplo, todos os 

impostos foram calculados com base na apuração trimestral apenas para efeitos didáticos. 

 

 

Em atenção à operação aluguel, analisando-se as alíquotas, observa-se que 

enquanto na pessoa física são cobrados 27,5% da receita, na pessoa jurídica de propósito 

imobiliário e lucro presumido são cobrados em média 13,26% (3,65% PIS e Cofins + 2,88% 

CSL + 6,73% IR). Assim, comprova-se a redução do custo fiscal com a criação da holding 

imobiliária, posto que em comparação com a pessoa física, a redução no recolhimento do 

imposto referente aos imóveis alugados é da ordem média de quase 50% mensalmente. 

Observe-se, portanto, que mesmo diante da necessidade de pagamento do ITBI para 

conferência de bens à pessoa jurídica com objeto imobiliário, a economia tributária mensal em 
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relação ao recolhimento do IR na pessoa jurídica de lucro presumido, dentro de pouquíssimo 

tempo, compensará o valor dispendido incialmente com o pagamento do imposto de 

transmissão inter vivos.  

 

4.1.1.3 Aquisição e alienação de participação societária  

 

Seja em sociedades anônimas ou por quotas, as participações societárias 

representam ativos como os demais e, dessa maneira, estão sujeitas a negociações de compra e 

venda. 

Normalmente, as participações societárias são classificadas no ativo não circulante, 

no subgrupo investimentos. Na aquisição, são contabilizadas a débito de investimento no ativo 

não circulante e a crédito de caixa/bancos, se o pagamento for à vista, ou no passivo, se for a 

prazo. 

A alienação da participação societária será contabilizada a débito de caixa/bancos 

e a crédito de investimento no ativo patrimonial. O eventual ganho ou perda de capital na 

alienação de investimentos será a diferença positiva ou negativa da contabilização. 

Os ganhos de capital, na pessoa física, são tributados pelo IR, de forma definitiva, 

a 15% exclusivo na fonte. Quaisquer ganhos de capital ou rendimentos auferidos em momento 

posterior não serão compensáveis. 

Na pessoa jurídica, o ganho de capital alberga o lucro tributável pelo IRPJ e pela 

CSLL. E, em caso de perda de capital, poderá haver compensação com posteriores ganhos de 

capital ou quaisquer rendimentos auferidos. 

Esclareça-se, por pertinente, que a alienação de participações societárias ou 

investimentos permanentes produz resultados não operacionais para as pessoas jurídicas e, a 

partir de 1º/1/1996, os prejuízos não operacionais apurados pelas empresas somente poderão 

ser compensados com lucros subsequentes de mesma natureza, restritos ao mesmo limite de 

30% do lucro apurado no período, conforme disposição do art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de 

junho de 1995. 

São considerados não operacionais os ganhos ou perdas de capital na alienação ou 

baixa de bens ou direitos do ativo permanente (investimento, imobilizado e diferido). 

Entretanto, assim não se consideram, e ficam excluídas de tal limitação, as perdas decorrentes 

de baixa de bens ou direitos em virtude de terem se tornado imprestáveis ou obsoletos ou terem 

caído em desuso, ainda que posteriormente venham a ser alienados como sucata, conforme 

disposto no art. 43 da Lei nº 12.973/2014. 
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4.1.1.4 Tributação da remuneração do capital em estruturas societárias: distribuição de 

lucro e remuneração do capital próprio 

 

Dividendos e juros sobre capital são as duas formas de remuneração do capital 

investido em uma empresa. No entanto, a legislação do imposto de renda trata de forma 

diferente as duas figuras. 

A distribuição de lucros aos sócios ou acionistas é contabilizada na empresa que os 

distribui por meio do lançamento a débito de lucros e a crédito de disponibilidades. 

Para distribuição de lucro, a regra determina que seja observado o ano de formação, 

já que haverá impacto dependendo do período escolhido180, não importando, portanto, o ano no 

qual efetivamente estiver sendo pago o lucro ou dividendo. 

Os lucros e dividendos gerados a partir de 1º de janeiro de 1996 ficam isentos do 

IR na distribuição da pessoa jurídica, independentemente da forma de tributação escolhida - 

Simples, lucro presumido ou real -, posto que o valor disponível já foi tributado pelo IRPJ e 

pela CSLL. 

Os lucros ou dividendos distribuídos a residentes/domiciliados no exterior não 

sofrem tributação, nem as sociedades que efetuarem o pagamento, nem os referidos sócios, no 

entanto, poderá haver tributação, conforme a regra vigente em cada país, quanto aos lucros ou 

dividendos auferidos no Brasil. 

A título de remuneração do capital próprio, as empresas podem pagar a seus sócios, 

pessoas físicas ou jurídicas, juros calculados sobre o patrimônio líquido e limitados à variação 

pro rata dia, da taxa de juros de longo prazo (TJLP). As despesas são dedutíveis na apuração 

do lucro real, e também na base da contribuição social sobre os lucros. O pagamento ou crédito 

fica condicionado à existência de lucros computados antes dos juros, ou de lucros acumulados 

no mínimo como o dobro do valor desses juros. 

Os juros terão retenção de 15% do IR na fonte, devendo ser recolhidos até o terceiro 

dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores (pagamento ou crédito).  

Esse imposto será considerado antecipação do devido na declaração da pessoa 

jurídica tributada pelo lucro real, presumido, arbitrado ou compensado com o retido, por ocasião 

                                                           
180  Regra geral, a tributação de lucros e dividendos acumulados ocorre nos seguintes percentuais: formados até 

1988, 23% / 25% se a pessoa jurídica que paga lucros para a pessoa física não for companhia aberta; de 1989 

a 1992, 8%; de 1993, são isentos; de 1994 a 1995, 15%; e a partir de 1996, são isentos, não sofrem 

tributação. 
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do pagamento a seus sócios, no caso de lucro real. Já para a pessoa física ou pessoa jurídica 

tributada pelo Simples será considerado definitivo. 

Verifica-se que a dedutibilidade da base de cálculo do IR e da CSLL, reduzindo a 

carga tributária da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, representa a vantagem fiscal dos 

juros sobre o capital próprio em relação à tradicional distribuição de lucros ou dividendos.  

Embora o pagamento de dividendos não sofra a retenção do IR, eles são calculados 

após a sociedade apurar o IRPJ e a CSLL, até 34% (25% de IR e 9% de CSLL). O saldo 

remanescente dos lucros, após a remuneração do capital próprio, pode ser distribuído como 

dividendos ou lucros, vez que nem sempre é possível esgotar todo o lucro tributável no período 

do pagamento da TJLP, o saldo remanescente pode ser distribuído como dividendo ou lucro. 

O pagamento da pessoa jurídica optante do lucro real aos seus sócios quotistas ou 

acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, sob os efeitos da TJLP, gera economia fiscal líquida 

significativa. Tratando-se de sócio pessoa física, a empresa deduz até 34% (25% de IRPJ e 9% 

de CSLL) e recolhe 15%, gerando economia fiscal líquida de 19%, e da mesma forma ocorrerá 

com o pagamento a sócio domiciliado no exterior. Já em pagamento para sócio pessoa jurídica 

com prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, deduz-se até 34% (25% de IRPJ e 9% de CSLL) 

e recolhe-se 15% (antecipação), gerando economia fiscal líquida de 34%, pois os 15% de IRPF 

tornam-se passíveis de compensação ou restituição. 

Mário Shingaki destaca que o pagamento de juros sobre capital próprio é uma 

faculdade e não uma obrigação do contribuinte, portanto é possível pagar TJLP de forma 

acumulada em mais de um exercício, já que não foi feita pela legislação qualquer restrição 

temporal em relação ao patrimônio líquido ajustado a ser considerado, desde que nesse 

determinado ano-calendário não tenham sido pagos os juros.181 

O juro sobre o capital próprio tem natureza de dividendo, seguindo a apuração de 

lucros acumulados, distribuíveis somente após a dedução de prejuízos acumulados, conforme 

o art. 189, parágrafo único, da Lei das S.A., o qual acrescenta que “o prejuízo do exercício será 

obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva 

legal, nessa ordem”. 

Assim, mostra-se relevante a análise da remuneração do investimento antes da 

organização societária com utilização da holding de participações por conta desse tratamento 

tributário. 

 

                                                           
181 SHINGAKI, Mário. Gestão de Impostos: para pessoas físicas e jurídicas. São Paulo: Saint Paul, 2016, p. 

390. 
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4.1.2 Sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

 

Para o planejamento patrimonial é comum a incidência do ITBI na conferência dos 

bens imóveis da pessoa física à pessoa jurídica. O ITBI vem previsto genericamente no art. 156, 

II, da Constituição Federal. Nesse artigo ficou determinado que compete aos Municípios 

instituir impostos “sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”. 

Porém, há também previsão constitucional para imunidade do ITBI, tornando 

insuscetível de tributação as transmissões decorrentes de conferência de capital, de fusão, 

incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 

preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 

imóveis ou arredamento mercantil. (§ 2º do inc. I do art. 156). 

Portanto, no caso específico do planejamento sucessório por meio da integralização 

dos bens imóveis ao capital social da empresa que tenha como objeto apenas participação 

imobiliária, uma holding não financeira, a operação é efetivada sem a cobrança do ITBI, 

bastando para o registro imobiliário a declaração de imunidade do imposto, emitida pelo 

Município onde está localizado o imóvel. 

Para os casos de redução do capital social com a restituição aos sócios de parte de 

seu acervo, em operação feita pelo valor contábil, ou seja, sem nenhum acréscimo patrimonial, 

não haverá cobrança de qualquer imposto, é isenta de ITBI e não há apuração de ganho de 

capital para cobrança de IR. 

Em termos específicos, os sócios deixarão de ter ações e passarão a ter imóveis de 

valor a elas equivalentes. 

Para Roque Antônio Carrazza, a redução de capital social, fenômeno que ele 

também chama de extinção parcial da sociedade, restituindo aos sócios parte de seu acervo em 

bens imóveis, é imune ao ITBI, porque sobre ela incide o art. 156, § 2º, I, da Constituição 

Federal. Entende ser uma questão de simetria jurídica: já que a Constituição protege a situação 

máxima (a incorporação, com o consequente fortalecimento da empresa) e a situação mínima 

(a extinção, com o automático desaparecimento da empresa), com certeza também protege a 

situação intermediária (a desincorporação, o enfraquecimento da empresa).182 

                                                           
182  CARRAZZA, Roque Antônio. Redução de Capital-ITBI. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva; 

BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais: Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014. v. 5. p. 519-550, p. 549.  
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A imunidade somente não é aplicada quando os adquirentes tiverem por atividade 

preponderante a compra e venda de imóveis ou de direitos a eles relativos ou, ainda, a locação 

lato sensu. Para tais casos, em termos de estratégia para planejamento sucessório, ao invés de 

devolução dos bens imóveis à pessoa física, o ideal seria fazer uma cisão da empresa, já que se 

opera por mera alteração contratual e registro na Junta comercial. Com isso, não há incidência 

de impostos e se mantém o propósito do planejamento sucessório, já que o bem permanece em 

nome de pessoa jurídica, que não se extingue com a morte como ocorre com a física. 

 

4.1.3 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos 

(ITCD) 

 

Por fim, faz-se importante para o estudo do planejamento patrimonial, a análise do 

ITCD. O art. 155 da CF/88 determina que compete ao Estado e ao Distrito Federal instituir 

imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. Nos incisos I 

e II, resta clara a determinação do Estado competente para cobrar o imposto: os bens imóveis e 

respectivos direitos são tributados pelo Estado onde se localizam (ou Distrito Federal) e bens 

móveis e títulos de crédito são tributados pelo Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento, no caso do imposto causa mortis, e pelo Estado onde for domiciliado o doador, 

no caso do imposto sobre doação. 

Acerca da competência sobre as transferências de ações, mister repisar o 

entendimento jurisprudencial. Preconiza a Súmula nº 435 do STF que “O imposto de 

transmissão causa mortis pela transferência de ações é devido ao Estado em que tem sede a 

companhia.”. 

No que se refere à interpretação do inciso III do art. 155 da CF, o qual determina 

que o ITCD de quaisquer bens ou direitos terá sua competência para instituição regulada por 

lei complementar nos casos em que o doador tiver domicilio ou residência no exterior, se o de 

cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior, 

teve algumas dúvidas suscitadas quanto a sua aplicação, se a bens móveis ou imóveis. No 

entanto, esclarece Adriana Piraíno que, em se tratando de bens móveis, impõe-se a necessidade 

de lei complementar para regular qual será o Estado competente para a instituição do imposto 

no caso de o doador ter domicílio ou residência no exterior ou haver seu inventário sido 
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processado no exterior. Não se estende sua aplicação aos bens imóveis, para os quais se aplicam 

as regras dos incisos I e II.183 

Hugo de Brito Machado elucida que “a lei complementar estabelece normas gerais 

sobre a definição dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. Em outras palavras, a 

lei complementar torna mais nítido o desenho do âmbito constitucional dos impostos.” Ou seja, 

tem o objetivo de limitar a liberdade do legislador ordinário e por consequência proteger o 

contribuinte contra o arbítrio que este pudesse praticar, amparado pela imprecisão da 

Constituição Federal.184 

Assim, por força do disposto no art. 146, inciso III, da CF, reforça-se o 

entendimento de que nos casos em que o doador tem domicílio ou residência no exterior, e 

quando o autor da herança possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário 

processado no exterior, o imposto somente poderá ser cobrado após regulado em lei 

complementar. 

Esclareça-se que tendo como causa a morte, a transmissão dos bens e direitos ocorre 

de forma automática, porém, é necessária a formalização do processo/procedimento do 

inventário ou arrolamento para se completar o ciclo, pois é dele que se extrairá o valor para 

recolher o tributo após a avaliação dos bens do espólio. É com a abertura da sucessão que se 

saberá qual a legislação aplicável e qual a alíquota que sobre os bens incidirá. 

Ademais, sobre o tema, importa transcrever os posicionamentos jurisprudenciais 

que indicam vetores na estipulação dimensional do fato gerador em estudo. A Súmula nº 331 

do STF determina que “é legítima a incidência do Imposto de Transmissão causa mortis no 

Inventário por morte presumida”, e a Súmula nº 590 do STF dispõe que “calcula-se o Imposto 

de Transmissão causa mortis sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, 

no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor”. 

Diante do disposto na Súmula nº 590 do STF, verifica-se que o imposto, portanto, 

somente incide sobre o benefício econômico deixado aos herdeiros, ou seja, o crédito 

porventura existente. Entende-se que a incidência sobre o saldo credor dos contratos de 

promessa de compra e venda configura-se mais justa, visto que parte do preço já foi recebido 

pelo de cujus, integrando-se aos bens a serem partilhados.  

                                                           
183  PIRAÍNO, Adriana. O imposto sobre transmissão de bens causa mortis. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra 

da Silva; BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais: Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. v. 4. p. 25-63, p. 56.  
184  MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2003. v. I, p. 

468. 
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A jurisprudência do STJ assentou que, no que concerne à incidência do ITCD sobre 

a promessa de compra e venda, somente ocorrerá quando o compromisso tiver sido registrado, 

já que somente assim se transfere o domínio.185  

No entanto, ressalva-se que o entendimento dos tribunais brasileiros é que não há a 

incidência do ITCD, mas sim do ITBI na hipótese de promessa de compra e venda realizada 

anteriormente à morte do inventariado, em que houve o efetivo pagamento do preço pelo 

adquirente, uma vez que o imóvel não mais pertencia ao de cujus à data de seu falecimento.186 

Quando da doação, transmitem-se bens móveis ou imóveis, o que faz repercutir 

regras divergentes. Para os móveis, direitos, títulos e créditos, considera-se ocorrido o fato 

gerador do imposto de doação na data da tradição, transcrição, ou na data do contrato. Para os 

imóveis, a transmissão da propriedade imobiliária se aperfeiçoa com o registro do título 

translativo no registro de imóveis, o que faz nascer o dever de recolher o tributo. É costumeiro 

as legislações estaduais obrigarem os novos proprietários a recolherem os impostos antes do 

registro no cartório.187 

Esclareça-se que pela regra contida no art. 35, parágrafo único, do CTN, os fatos 

geradores são tantos quantos forem os herdeiros ou legatários. Para cada herdeiro ou legatário 

ocorre um fato gerador distinto, o que permite que se estabeleçam alíquotas diferenciadas para 

cada um, possibilitando a progressividade do imposto. 

O ITCD é um imposto eminentemente fiscal, ou seja, que busca carrear recursos 

para os Estados e o Distrito Federal. Porém, não se pode excluir a hipótese de que possa ter 

também função extrafiscal, que nesse tributo consistirá no desestímulo ao acúmulo de riquezas, 

à concentração da renda. Convém lembrar que é nesse ponto que se insere a progressão de 

alíquota no tributo. 

                                                           
185  STJ. REsp 177.453/MG. Recurso Especial 1998/0041704-4. Relator(a): Ministra Eliana Calmon. Órgão 

julgador: Segunda Turma. Julgamento: 03/04/2001. Publicação: DJ 27/08/2001 p. 300 JBCC vol. 193 p. 346 

LEXSTJ vol. 148 p. 65 RET vol. 22 p. 69. . 
186 TJRS. Apelação cível nº 70028385268. Relator(a): José Ataíde Siqueira Trindade. Órgão Julgador: Oitava 

Câmara Cível. Julgado em: 04/03/2009. Publicação: DJ 17/03/2009 e TJRS. Agravo de instrumento nº 

70027653781. Relator(a): Rui Portanova. Órgão Julgador: Oitava Câmara Cível. Julgado em: 25/11/2008. 

Publicação: DJ 01/12/2008. 
187 A título de exemplo, Giselda Hironaka esclarece que a doação tributável pelo ITCD ocorre nos casos de 

renúncia translativa gratuita de herança para outros familiares, pois sendo onerosa a tributação seria pelo 

ITBI. Outro exemplo é o da partilha desigual sem contraprestação financeira de reequilíbrio da divisão. 

Nessa hipótese, também o ITCD é fato imponível da doação (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes 

Novaes. Direito de Família e Direito Empresarial. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de 

Direito das Famílias. 2. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2016, p. 76-100, p. 85). 
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O Supremo Tribunal Federal tinha a linha de pensamento de não aplicar o princípio 

da progressividade aos impostos reais, nesse caso, incluindo-se o ITCD, já que era preciso 

a Constituição Federal prever expressamente  tal hipótese. 

Além disso, é de determinação do texto constitucional que compete ao Senado 

Federal estabelecer alíquotas máximas do ITCD, o que ocorreu com a edição da Resolução nº 

09/1992. Essa norma, em um dos seus dispositivos, autorizou a progressividade da alíquota no 

caso de incidência do referido imposto. No entanto, a regulação administrativa passou a ter 

redação considerada duvidosa, já que o Supremo Tribunal Federal tinha admitido a 

possibilidade da progressividade das alíquotas nos impostos de natureza real quando houvesse 

expressa previsão constitucional. Técnica vedada, por consequência, ao ITCD. 

Registre-se que a progressividade e a proporcionalidade na seara tributária são 

técnicas que se destinam ao alcance da isonomia tributária, tendo em vista o postulado da 

capacidade contributiva. Estabeleceu-se a utilização da progressividade para os impostos de 

natureza pessoal e a técnica da proporcionalidade para os impostos reais. 

Ocorre que, depois de longos debates, a Suprema Corte, ao julgar recurso 

extraordinário188 acerca da Lei estadual nº 8.821/1989, do Rio Grande do Sul, que permitiu a 

utilização da técnica adotada na resolução do Senado Federal, o fez pelo entendimento de que 

não é preciso previsão expressa no texto constitucional para se adotar tal técnica da 

progressividade e que sua aplicação nos impostos de natureza real não lesiona o princípio da 

capacidade contributiva.  

Com a recente decisão, as legislações estaduais editadas com a técnica da 

progressividade da alíquota no ITCD mostram-se de acordo com o entendimento majoritário da 

Suprema Corte brasileira. 

A contrário sensu, em relação ao ITBI, também considerado um imposto real, essa 

questão da alíquota do mesmo modo ocupou um bom espaço na doutrina e na jurisprudência 

dos tribunais pátrios, porém o entendimento do STF foi pela inconstitucionalidade da 

progressividade da alíquota, o que gerou a edição da Súmula nº 656 no sentido de que “é 

                                                           
188  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL: 

PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E 

DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 145, § 1º, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL TRIBUTÁRIA. 

OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

(STF, Plenário, RE 562.045/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redatora do Acórdão Min. Cármen Lúcia, 

DJu 06/02/2013). EXTRAORDINÁRIO – ITCMD – PROGRESSIVIDADE – CONSTITUCIONAL. No 

entendimento majoritário do Supremo, surge compatível com a Carta da Republica a progressividade das 

alíquotas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Precedente: Recurso Extraordinário nº 

562.045/RS, mérito julgado com repercussão geral admitida. (STF, 1ª turma, RE 542.485 AgR/RS, Rel. Min. 

Marco Aurélio, DJu 19/02/2013). 
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inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter 

vivos de bens imóveis (ITBI), com base no valor venal do imóvel”. 

A progressividade funciona na teoria. É uma forma de tornar o imposto mais justo, 

porque quem ganha mais paga mais. O problema é que a progressividade adotada toma como 

base o valor total do que vai ser transmitido. Quase toda herança tem alguma representatividade 

sob a incidência de uma alíquota mais elevada, em razão de essas alíquotas considerarem o total 

da herança e não o que cada um vai receber, além de muitas vezes a pessoa não receber o bem 

com liquidez. 

Nos anos de 2015 e 2016, assistiu-se a uma importante queda na arrecadação 

tributária, decorrente de retração da economia e de diminuição do consumo. Para contornar a 

situação, e principalmente conter o crescimento da dívida pública, capaz de inviabilizar o 

Estado Brasileiro, este, especialmente em nível federal, adotou algumas medidas, de cunho 

Tributário e Financeiro. Entre as iniciativas, embora ainda não aprovadas pelo Congresso 

Nacional, há a pretensão de se tributar, pelo imposto de renda, heranças e doações, bem como 

de se revogar a isenção concedida a dividendos recebidos por membros de pessoas jurídicas, 

justificadas nos ideais de justiça fiscal, sob a alegativa de que doações e heranças sofrem 

tributação muito baixa no País. 

Quanto a essa medida, Hugo de Brito Machado Segundo entende que as alíquotas 

do imposto de heranças e doações são mesmo baixas, se comparadas às praticadas em outras 

partes do mundo, por girarem em torno de 4%, e que para se aumentar as alíquotas do ITCD, 

deveriam ser preferencialmente majorados os limites de isenção, explicando que: 

Hoje em dia o imposto já se faz devido no que tange a heranças de valores muito 

baixos (no Estado do Ceará, por exemplo, incide sobre heranças superiores a R$ 

19.700,00). A tributação de heranças muito expressivas pode parecer baixa, se feita 

por alíquotas entre 4% e 8%, mas considerar que um patrimônio de aproximadamente 

R$ 20 mil reais, a ser partilhado por vezes entre vários herdeiros, é uma “riqueza” a 

ser onerada pelo imposto se revela profundamente iníquo.189 

Registre-se que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) pode 

ser elevado à alíquota de até 20%. Essa foi uma proposta encaminhada, no final de 2015, pelo 

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) ao Senado Federal, responsável por fixar a 

alíquota limite do imposto, que, atualmente, equivale a 8%. O projeto, no entanto, não saiu do 

papel, por falta de um senador para apresentá-lo na casa. 

                                                           
189  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Crise e medidas fiscais recentes no contexto brasileiro. In: 

MATIAS, João Luis Nogueira (Org.). Direito, complexidade e globalização. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2017. p. 163-176, p. 169. 
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Para tentar recuperar parte da arrecadação perdida durante a recessão, metade dos 

estados brasileiros decidiu aumentar o imposto sobre heranças e doações, principalmente sobre 

aquelas de maior valor. 

Analisando-se as leis de ITCD dos estados brasileiros, verifica-se que 13 (treze) das 

27 (vinte e sete) unidades da federação elevaram suas alíquotas. 

Em Minas Gerais, a alíquota é de 5%. Já em São Paulo e no Paraná é de 4%. O Rio 

de Janeiro elevou a alíquota mínima para 4,5% a partir de março de 2016. Outros estados, como 

Distrito Federal, Goiás, Ceará, Paraíba, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins redefiniram alíquotas progressivas, que aumentam de 

acordo com o valor da doação ou herança, chegando em vários casos ao teto de 8%.190 

É importante observar, na lei de cada estado, os casos de não incidência sobre as 

transmissões causa mortis e as doações, bem como os casos de isenção.  

Tomando-se como base a Lei do Ceará, Lei nº 15.812, de 20 de julho de 2015, as 

hipóteses de não incidência estão dispostas em seu art. 7º 191. Dentre outras hipóteses, o ITCD 

não incide, especialmente: I - sobre a transmissão em que o herdeiro ou legatário renuncie à 

herança ou ao legado; II - no recebimento de capital estipulado de seguro de vida ou pecúlio 

                                                           
190  No anexo A consta tabela indicativa das alíquotas e respectiva legislação de cada Estado da Federação. 
191 Art. 7º. – “O ITCD não incide sobre a transmissão causa mortis ou por doação: I - em que figurem como 

adquirentes ou beneficiários: a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; b) autarquias e 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; c) partido político, inclusive suas fundações; d) templo 

de qualquer culto; e) entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e de assistência social, sem 

fins lucrativos; II - de livro, jornal, periódico e de papel destinado a sua impressão; III - de fonogramas e 

videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores 

brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou 

arquivos digitais que os contenham. § 1º O ITCD também não incide: I - sobre a transmissão em que o 

herdeiro ou legatário renuncie à herança ou ao legado, somente quando feita sem ressalva ou condição, em 

benefício do monte, configurando renúncia pura e simples e que não tenha o renunciante praticado qualquer 

ato que demonstre aceitação da herança ou do legado; II - no recebimento de capital estipulado de seguro de 

vida ou pecúlio por morte; III - na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na 

consolidação da propriedade plena; IV - sobre o fruto e rendimento do bem do espólio havidos após o 

falecimento do autor da herança ou do legado. § 2º As hipóteses de não incidência, previstas para as 

entidades mencionadas nas alíneas "b" e "d" do inciso I do caput deste artigo, aplicam-se às transmissões de 

bens ou direitos vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. § 3º A não incidência de 

que tratam as alíneas "c" e "e" do inciso I do caput deste artigo: I - compreende somente bens ou direitos 

relacionados às finalidades essenciais das entidades ali mencionadas, ou às delas decorrentes; II - condiciona-

se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas: a) não distribuir qualquer parcela de 

seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título; b) aplicar integralmente, no país, os seus recursos na 

manutenção dos seus objetivos institucionais; c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.§ 4º O disposto neste artigo não dispensa a 

prática de atos assecuratórios do cumprimento das obrigações acessórias quando previstas na legislação 

tributária alusiva ao ITCD. § 5º A não incidência a que se refere à alínea "e" do inciso I do caput deste artigo 

aplica-se à instituição de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, que preste os serviços para os 

quais foi instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades 

do Estado. § 6º Para os efeitos de aplicação da não incidência a que se refere a alínea "e" do inciso I do caput 

deste artigo, as entidades e as organizações de assistência social deverão estar registradas no órgão 

competente e ser detentoras do respectivo certificado.”. 
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por morte; III - na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real; IV - sobre o fruto e 

rendimento do bem do espólio havidos após o falecimento do autor da herança ou do legado.  

Já nos casos de transmissão causa mortis de patrimônio transmitido pelo de cujus 

ao herdeiro ou legatário, em que o valor do respectivo quinhão ou legado não ultrapasse 7.000 

(sete mil) Ufirces, há isenção do ITCD. Assim como haverá isenção nos seguintes casos: a) 

imóveis estabelecidos em núcleos oficiais ou reconhecidos pelo Governo, em atendimento à 

política de redistribuição de terras, e de habitação de interesse social; b) bens e direitos a 

associações comunitárias de moradores de habitação de interesse social. Será também isenta a  

transmissão causa mortis de imóvel rural de área não superior a 3 (três) módulos rurais, desde 

que feita a quem não seja proprietário de imóvel de qualquer natureza, tudo de acordo com o 

art. 8º da Lei nº 15.812192. 

Os valores em Ufirces são atualizados anualmente. Logo, o valor em reais terá um 

reajuste a cada exercício. No período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, o 

valor da Ufirce corresponde à R$ 3,94424 (três reais, noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte 

quatro centésimos milésimos de real). 

Uma estratégia realizada por quem deseja evitar o pagamento do imposto é não 

exceder o teto de isenção para os valores doados em um ano, e, caso o valor transmitido 

ultrapassar o limite, doar aos poucos, ao longo de alguns anos. Parcelar as doações é uma 

conduta completamente lícita. O que pode ser ilícito é a simulação, receber à vista e dizer que 

recebeu a prazo. 

Há, ainda, a possibilidade de alienar um bem por preço vil, entre duas pessoas 

físicas, e não estar sujeito ao imposto sobre doações. As partes são livres para expressar suas 

vontades e efetuar uma alienação de bem ou direito por preço inferior ao do mercado. Porém, 

para que a operação seja considerada lícita, em regra são observados três fatores: a relação entre 

as partes contratantes (alienação de um bem de pai para filho em valor abaixo do mercado é 

aceitável), se existe propósito negocial legítimo e, por fim, se é relevante a diferença entre o 

preço praticado na operação e o suposto valor de mercado.  

                                                           
192  Art. 8º. – “São isentas do ITCD: I - a transmissão causa mortis: a) do patrimônio transmitido pelo de cujus ao 

herdeiro ou legatário cujo valor do respectivo quinhão ou legado não ultrapasse 7.000 (sete mil) Ufirces; II - 

as transmissões causa mortis ou por doação: a) imóveis estabelecidos em núcleos oficiais ou reconhecidos 

pelo Governo, em atendimento à política de redistribuição de terras, e de habitação de interesse social, desde 

que feita à pessoa que não seja proprietária de imóvel de qualquer natureza no município da doação; b) bens 

e direitos a associações comunitárias de moradores de habitação de interesse social, atendidas as condições 

estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do § 3º do art. 7º desta Lei. III - a transmissão causa 

mortis de imóvel rural de área não superior a 3 (três) módulos rurais, assim caracterizados na forma de 

legislação pertinente, desde que feitas a quem não seja proprietário de imóvel de qualquer natureza. 

Parágrafo único. O valor alcançado pela isenção será deduzido da base de cálculo para fins de aplicação da 

alíquota do imposto de que trata esta Lei.”. 
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Não há na legislação tributária qualquer indicativo de limite ou percentual em 

relação ao valor de mercado que caracterize esse preço. A jurisprudência, porém, demonstra 

que um valor de menos de 50% pode caracterizar preço vil.193 

Quanto à base de cálculo dos impostos de transmissão, em que pesem as discussões 

divergentes, há quem defenda a possibilidade de subtrair do valor venal o valor das dívidas que 

recaem sobre o imóvel194. Conforme adverte Hugo de Brito195, “o valor venal é aquele que o 

bem alcançaria se posto à venda em condições normais, sem incluir qualquer encargo relativo 

a financiamento”.  

Destaque-se que o preço informado pelo contribuinte, em princípio, deve 

prevalecer, mas a Fazenda Pública não é obrigada a aceitá-lo. Poderá arbitrar o valor venal e, 

não sendo aceito pelo contribuinte, esse tem o direito de pedir avaliação contraditória. 

Conclui-se, portanto, em sintonia com o pensamento de Adriana Piraíno, que a base 

de cálculo tanto do imposto estadual causa mortis e doação como do imposto municipal de 

transmissão inter vivos, por ato oneroso, é o valor venal, entendido como aquele pelo qual o 

bem seria vendido se posto para venda à vista, sem encargos de financiamento, tenha ou não 

gravames temporários, que não influenciam na apuração do tributo. Dito de outro modo, valor 

venal é aquele que serve de base para o lançamento do imposto predial e territorial urbano ou 

do imposto territorial rural.196 

                                                           
193  PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO 

VIL CARACTERIZADO. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Não houve a alegada 

ofensa à Súmula 7/STJ, porquanto os fatos nos quais fundamentou-se a decisão agravada estão 

expressamente consignados no aresto recorrido. 2. Em sede de execução fiscal, na ausência de critério legal 

sobre "preço vil", o STJ firmou o entendimento de que está caracterizado quando a arrematação não alcançar, 

ao menos, a metade do valor da avaliação. 3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que não caracteriza 

preço vil a arrematação por valor equivalente a 33,3% da avaliação, em virtude da falta de licitantes no leilão 

realizado, o que contraria o entendimento consolidado nesta Corte. 4. Agravo regimental não provido (STJ - 

AgRg no Ag: 1106824 SP 2008/0225594-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 

Julgamento: 28/04/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090515 --> DJe 15/05/2009). 
194 A Desembargadora Maria Berenice Dias, do TJRS, proferiu voto nos autos do Incidente de PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL 

CARACTERIZADO. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Não houve a alegada 

ofensa à Súmula 7/STJ, porquanto os fatos nos quais fundamentou-se a decisão agravada estão 

expressamente consignados no aresto recorrido. 2. Em sede de execução fiscal, na ausência de critério legal 

sobre "preço vil", o STJ firmou o entendimento de que está caracterizado quando a arrematação não alcançar, 

ao menos, a metade do valor da avaliação. 3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que não caracteriza 

preço vil a arrematação por valor equivalente a 33,3% da avaliação, em virtude da falta de licitantes no leilão 

realizado, o que contraria o entendimento consolidado nesta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no Ag: 1106824 SP 2008/0225594-8, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de 

Julgamento: 28/04/2009. Órgão Julgador: T2 - Segunda Turma. Data de Publicação: 20090515 DJe 

15/05/2009). 
195 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2003. v. I, p. 

406. 
196  PIRAÍNO, Adriana. O imposto sobre transmissão de bens causa mortis. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra 

da Silva; BRITO, Edvaldo (Org.). Doutrinas Essenciais: Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. v. 4. p. 25-63, p. 55. 
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A apuração do valor é feita pelo Poder Público, considerando as características do 

bem e o preço praticado pelo mercado em transações com imóveis semelhantes. Ao contribuinte 

é dado o direito de declarar o preço da transação, mas poderá o Poder Público discordar do 

preço e arbitrar um valor fiscal (art. 148 do CTN), assim como o contribuinte tem a faculdade 

de não aceitar o valor arbitrado, cabendo-lhe o direito de buscar avaliação contraditória. 

Desse modo, concluída a análise das principais implicações fiscais com o 

planejamento jurídico proposto, tomando como base o IR, o ITBI e o ITCD, denota-se que é 

necessário mapear alíquotas e também obrigações acessórias, assim como momentos de 

incidência, já que em cada Unidade da Federação há um tratamento fiscal diferente para as 

operações aqui já estudadas (doação e usufruto), que pode ser mais ou menos oneroso. Em 

alguns casos, a instituição de usufruto na doação implica nova hipótese de incidência tributária, 

assim o ITCD incide em cada umas das fases do procedimento, fazendo com que o custo total 

da operação seja muito maior. 

Os custos tributários devem ser pensados e pesados para que se possa aferir a 

relação entre o custo e os benefícios visados. O ideal é definir prazos para o alcance dos efeitos 

fiscais do planejamento, haja vista que o tempo poderá impactar na decisão por determinados 

mecanismos de sucessão, já que é possível uma amortização do custo fiscal ao longo do tempo. 

Verifica-se, ainda,  que o planejamento com vistas à sucessão causa mortis poderá, 

além de evitar o custo financeiro inerente ao processo de inventário (nomeadamente 

emolumentos e honorários advocatícios), no caso das famílias empresárias, poderá conferir 

redução do custo fiscal da sociedade operacional, conforme ocorre quando o empresário aloja 

a família numa holding familiar, mudando a relação com o patrimônio produtivo, e passa a 

assumir posição em outras sociedades, remunerando-se com os lucros que venham a ser 

distribuídos. 

Por fim, ressalta-se que a avaliação da onerosidade fiscal é importante, todavia, os 

cenários de menor onerosidade podem não atender ao que o futuro autor da herança deseja para 

sua sucessão, portanto, a parte fiscal deve ser compreendida apenas como referência para 

análise das vantagens e desvantagens do que se espera alcançar com o planejamento. Nesse 

sentido, faz-se necessário analisar cada alternativa sucessória a ser adotada e os respectivos 

impactos tributários. 

Gladston e Eduarda Mamede asseguram que deverá, em todos os casos, haver um 

estudo, considerando as diversas disciplinas do Direito, da estratégia sucessória pensada e as 
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respectivas implicações jurídicas: “licitude, eventuais requisitos legais e pressupostos (a 

exemplo de estudos de impacto ambiental) e formalidades (registro etc).”197 

Nesse sentido, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode ser vista como 

uma blindagem contra os desvios dos ditames traçados pelo ordenamento jurídico. A máscara 

societária, ou de interpostas pessoas físicas, não pode ser usada com o propósito de frustrar o 

direito à meação de cônjuge ou convivente, ou mesmo de burlar alimentos ou herança de seus 

dependentes e herdeiros, com o falseamento da realidade financeira. A ordem de vocação 

hereditária e os direitos pertinentes aos herdeiros necessários (descendentes, ascendentes e 

cônjuge) também devem ser respeitados, sob pena do levantamento do véu societário.  

Assim, o estudo das possibilidades de abuso da personalidade jurídica, 

determinantes da desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária, família e 

sucessória se mostra extremamente importante dentro do contexto do planejamento societário 

e sucessório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda Cotta. Planejamento Sucessório: introdução à arquitetura 

estratégica - patrimonial e empresarial – com vistas à sucessão causa mortis. São Paulo: Atlas, 2015, p. 162. 
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5 DA POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA 

 

É tarefa do Estado tutelar pessoas desguarnecidas, coibindo os constantes 

desequilíbrios pelo uso desleal de interposta pessoa física ou jurídica. Por isso que, assim como 

em outros tempos foi necessário iniciar a tutela do empregado e do consumidor198, porque 

reconhecida sua vulnerabilidade, o meeiro, credor alimentar ou herdeiro necessário que tenha 

sido enganado pelo uso abusivo da máscara societária é reconhecido como a parte em franca 

inferioridade em relação ao seu consorte que se dedicou ao mundo empresarial e não às tarefas 

domésticas, permitindo-se a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica e até da 

personalidade física, com inversão do ônus da prova como instrumento processual de defesa, 

reequilibrando as relações entre as partes envolvidas.199 

Como esclarece Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, as regras do Direito 

Empresarial e as regras da Administração são as principais condutoras da segurança no bom 

andamento da empresa familiar. Todavia, a falta de gestão adequada pode conduzir a conflitos, 

“só tratáveis pelo diálogo que aquelas ciências vierem estabelecer com o Direito de Família, 

em sadia interlocução para o alcance da melhor solução”.200 Encontra-se na teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica hipótese de visível diálogo que entrelaça interesse 

empresarial a interesse familiar, na medida em que a teoria tem por escopo a superação dos 

efeitos da personalização nos casos de fraude e abuso no exercício do direito societário. 

Como estímulo à formação e desenvolvimento da pessoa jurídica, foi estabelecida 

pela lei uma separação entre a sociedade e os sócios, princípio que imperou absoluto durante a 

vigência do art. 20 do Código Civil de 1916. No entanto, esse dispositivo não foi reproduzido 

no Código Civil de 2002, a doutrina que propõe a separação patrimonial da pessoa jurídica em 

relação aos seus sócios foi relativizada, perdeu seu caráter absoluto. Atualmente, quando de 

                                                           
198 “O Código do Consumidor foi o primeiro diploma legislativo a regular a desconsideração da pessoa jurídica 

no Brasil, instituto de construção pretoriana, tendo a redação utilizada sido inovadora quanto a extensão 

demasiada de seu âmbito de aplicação.” (MATIAS, João Luis Nogueira; VIANA, Juvêncio Vasconcelos. O 

processo como meio de efetivação das relações privadas: a perspectiva das desconsideração da personalidade 

jurídica. In: SILVA FILHO, Arnaldo Coelho da; MENDONÇA, Maria Lírida Calou de Araújo e; OLIVEIRA 

JUNIOR, Vicente de Paulo Augusto de (Org.). O novo Direito Processual Civil brasileiro: estudos em 

homenagem ao Prof. José de Albuquerque Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. v. 400. p. 297-313, p. 

303). 
199  MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no 

direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 190. 
200  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito de Família e Direito Empresarial. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de Direito das Famílias. 2. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2016, p. 76-

100, p. 77. 
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maneira abusiva a sociedade usa da sua estrutura, impõe-se o dever da autoridade judicial de 

abortar o desvio de finalidade da sociedade e o resultado contrário ao direito. 

Até a alteração legislativa trazida no art. 50 do CC, o instituto da desconsideração 

da personalidade jurídica era aplicado pelos magistrados com certa subjetividade, de acordo 

com as provas colhidas nos autos. 

De acordo com o referido dispositivo, a desconsideração da personalidade jurídica 

aplica-se nos casos de abuso da personalidade jurídica, em duas hipóteses: desvio de finalidade 

ou confusão patrimonial. 

Abstrai-se do artigo examinado que o abuso da personalidade jurídica deverá ser 

analisado sob o aspecto da finalidade para a qual a pessoa jurídica foi criada, portanto a 

abusividade poderá ocorrer no momento da constituição da sociedade para burlar algum 

preceito legal ou regra contratual, como, por exemplo, normas de direito sucessório. 

Assim, identifica-se que para configurar o abuso de personalidade, faz-se 

necessário mais que o abuso de direito, que se baseia apenas nos critérios de boa-fé e bons 

costumes do sócio ou controlador. O ato deverá ter sido praticado de acordo com a lei, mas com 

objetivos ilegais. 

Há que ser claramente discriminável, no entanto, o desvio de finalidade praticado 

isoladamente pelo administrador ou sócio, o que implica responsabilidade direta, daquele 

praticado pela sociedade, que permite a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. 

A confusão patrimonial, potencialmente ensejadora da desconsideração da 

personalidade jurídica, é caracterizada pela mistura de patrimônio entre sócio e sociedade, fato 

que muitas vezes se opera no direito de família, quando, por exemplo, um sócio faz retiradas 

sem quaisquer regras ou limitações. 

A desconsideração é a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais foi 

criada, ou seja, de coibir o uso indevido do direito, desconsiderando a separação patrimonial 

criada entre pessoa física e pessoa jurídica, sendo portanto a disregard uma forma de reconhecer 

a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. 

Embora o referido artigo restrinja o conceito de abuso apenas às hipóteses de desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial, sem mencionar casos bastante comuns de sociedades 

subcapitalizadas ou de abandono de estabelecimento, em verdade, a desconsideração deve e 

pode ser aplicada não só para atingir os bens particulares dos sócios, mas também, na via 

inversa, para imputar à sociedade e comprometer os bens sociais pelos atos jurídicos de seus 

sócios ou administradores, quando estes se valem da sociedade para frustrar direitos que os 

terceiros têm sobre seus bens pessoais. Se assim não fosse possível, institucionalizada restaria 
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a falcatrua patrimonial, por inobservância do princípio geral do direito, pelo qual ninguém tem 

o direito de prejudicar outrem.201 

A sociedade que tenha sua autonomia desconsiderada continua válida, bem como 

permanecem válidos todos os demais atos por ela praticados202. Essa é a grande vantagem da 

desconsideração frente a outros mecanismos de coibição da fraude, como anulação ou 

dissolução da sociedade. A empresa é preservada, apenas a separação patrimonial em relação 

aos seus sócios é que deixa de produzir efeitos referentes àquele ato específico objeto da fraude, 

ficando resguardados os demais interesses da sociedade, como os dos empregados, dos demais 

sócios, etc.  

No tocante aos critérios para a desconsideração da personalidade jurídica, o 

legislador deixou de elencar no art. 50 do Código Civil a fraude, no entanto, identifica-se que 

para as hipóteses de fraude, o ordenamento jurídico já possui remédios adequados, sem a 

necessidade da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. 

Nesse sentido, Renato Luiz Franco de Campos assentou que parece adequada a não 

utilização do vocábulo fraude na redação do art. 50 do Código Civil. Caso contrário, seria 

atraída para o campo da desconsideração qualquer outra hipótese de fraude (que deveria ser 

enfrentada no âmbito da ação pauliana da fraude à execução ou da declaração de nulidade, 

conforme o caso).203 

Para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a 

ocorrência de fraude específica, qual seja, a utilização fraudulenta ou abusiva da personalidade 

jurídica. 

Em alguns casos, no meio empresarial, percebe-se que a desconsideração é usada 

como remédio genérico, em qualquer hipótese na qual o credor encontra dificuldade para 

satisfação de seu crédito, o que obviamente gera insegurança jurídica, demonstrando 

desconhecimento na aplicação da teoria da desconsideração. 

                                                           
201  MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no 

direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 41. 
202  Os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica “são apurados no caso concreto pelo 

Poder Judiciário, sendo preservada a continuidade da sociedade, cuja despersonalização é realizada apenas 

para permitir o ressarcimento do interessado lesado.” (MATIAS, João Luis Nogueira; VIANA, Juvêncio 

Vasconcelos. O processo como meio de efetivação das relações privadas: a perspectiva das desconsideração 

da personalidade jurídica. In: SILVA FILHO, Arnaldo Coelho da; MENDONÇA, Maria Lírida Calou de 

Araújo e; OLIVEIRA JUNIOR, Vicente de Paulo Augusto de (Org.). O novo Direito Processual Civil 

brasileiro: estudos em homenagem ao Prof. José de Albuquerque Rocha. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 

v. 400. p. 297-313, p. 301). 
203  CAMPOS, Renato Luiz Franco de. Desconsideração da pessoa jurídica: limitações e aplicação no direito 

de família e sucessões. 2014. 196 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-01032016-115130/pt-

br.php>. Acesso em: 3 jun. 2016, p. 73. 
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5.1 FRAUDES, SIMULAÇÕES E DISSIMULAÇÕES QUE NÃO IMPLICAM 

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 

A lei substantiva civil elege como vícios sociais a fraude contra credores, que é 

considerada leve e admite correção, e a simulação, tratada como vício grave, insanável, e como 

vícios de consentimento o erro, o dolo e a coação. 

Os vícios de consentimento são verificados quando ocorre declaração de vontade 

de maneira defeituosa. Já os vícios sociais são identificados quando o negócio jurídico, embora 

decorrente de vontade perfeita, se torna desconforme com o direito, já que seus efeitos negativos 

afetam a vida em sociedade.  

O Código Civil estabelece que são anuláveis os negócios jurídicos por vício 

resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II, 

CC). O negócio civil anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiros (art. 

172, CC), devendo conter o ato de confirmação a substância do negócio celebrado e a vontade 

expressa de mantê-lo (art. 173, CC). 

No entanto, o Código Civil tem por nulo o ato jurídico sempre que a lei 

taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção (art. 166, VII, CC).  

O art. 167 do Código Civil dispõe ser nulo o negócio jurídico simulado, subsistindo 

o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Ao negócio jurídico nulo é 

impossível o convalescimento pelo decurso do tempo, nem se possibilita a confirmação (art. 

169, CC).  

A fraude e a simulação possuem conceitos diferentes, embora sejam institutos 

semelhantes, na medida em que objetivam causar um dano a uma terceira pessoa. A 

comprovação da fraude e da simulação dependerá da apuração dos indícios e circunstâncias 

identificadas no caso concreto. 

Importante pontuar que no direito societário, as perdas sofridas no histórico de uma 

empresa, as transferências de quotas/ações, a transformação do tipo social e a constituição de 

novas empresas precisam ficar devidamente demonstradas em regular escrituração. Dessa 

forma se permite identificar a fraude, no caso de desvios ou confusão de bens e, sendo o caso, 

aplicar a desconsideração da personalidade jurídica e não as medidas específicas em defesa dos 

credores em prejuízo.  

No entanto, nem toda fraude e simulação implica a desconsideração da 

personalidade jurídica. Para melhor balizamento da questão abordada, necessária a 

diferenciação dos conceitos de fraude, simulação e dissimulação, objetivando melhor esclarecer 
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as hipóteses nas quais se permite aplicar a desconsideração ao invés dos remédios jurídicos já 

existentes. 

 

5.1.1 Conceito de fraude 

 

A fraude, conforme conceitua Sílvio de Salvo Venosa, é vício presente em várias 

situações na sociedade, caracteriza-se pela prática de atos legais, no entanto com objetivo ilícito 

de prejudicar terceiros ou impedir a aplicação da lei.204 

Como explica Alexandre Câmara, têm-se três modalidades diferentes de alienação 

fraudulenta de bens. A primeira é a fraude contra credores, chamada também de fraude 

pauliana. Depois têm-se a fraude de execução e a alienação de bem penhorado. Cada 

modalidade tem determinados pela lei seus requisitos e consequências.205 

O mesmo autor leciona que a fraude contra credores consiste na diminuição 

patrimonial do devedor até o ponto de reduzi-lo à insolvência. Ou seja, tal diminuição 

patrimonial deve ter como consequência uma situação econômica de insolvência.206 

Dispõe o Código Civil, em seu art. 166, VI, “ser nulo negócio jurídico que tiver por 

objetivo fraudar lei imperativa.” 

Necessário que se faça a distinção entre fraude à execução e fraude contra credores. 

Esses institutos, embora se assemelhem, posto que ambos se assentam na ocorrência de 

falsidade com o propósito de impor prejuízo ao credor, o ato tipificado na fraude contra credores 

ocorre antes de instaurado o processo de execução, enquanto na fraude contra a execução o ato 

ocorrerá após iniciado o processo. Enquanto a fraude contra credores é instituto do Direito Civil, 

a fraude à execução é instituto de Direito Processual, tratada pelo Código de Processo Civil. A 

primeira ocorre antes do processo e a segunda após a existência de um processo. 

Na fraude contra credores, a dilapidação do patrimônio do devedor poderá ocorrer 

de diversas formas, como por exemplo, mediante a alienação onerosa ou gratuita de bens, pela 

remissão de dívidas, pela renúncia da herança, pelo privilégio concedido a um credor. O credor, 

para combater os atos lesivos do devedor, poderá utilizar-se das alternativas previstas nos 

artigos 158 a 165 do CC. 

                                                           
204 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 1, p. 469. 
205 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 2, p. 

218. 
206 Ibid., p. 218. 
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Há forte discussão visando compreender se a fraude contra credores seria um ato 

anulável. Nesse sentido, Moacyr Amaral Santos entende serem os atos praticados anuláveis, 

revogados mediante ação pauliana ou revogatória, nos termos dos arts. 158 e 159 do CC.207 A 

procedência da ação terá como efeito a anulação da alienação ou oneração do bem, que retornará 

ao patrimônio do devedor. 

Concorda-se inteiramente com o entendimento esposado, já que aplicado em 

compasso com o teor do art. 165 do CC. A ação pauliana presta-se a proteger não apenas um 

credor específico, mas todos eles. 

No mesmo sentido, esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:  

Caso se desse à fraude contra credores o tratamento da ineficácia, reconhecida essa, o 

bem alienado continuaria no patrimônio do adquirente, fazendo com que apenas 

aquele que entrou com a ação pauliana tivesse o benefício do reconhecimento da 

ineficácia, mantendo-se íntegro o ato fraudulento em face dos demais credores. Por 

essa razão é que o CC 165 determina que, procedente o pedido pauliano, ou seja, 

“anulado” o negócio jurídico fraudulento, o bem objeto do negócio retorna ao 

patrimônio do devedor, protegendo-se “todos” os credores. 

Outra corrente, à qual se filia Alexandre Câmara, entende que a fraude contra 

credores deverá ser tratada no campo da ineficácia, mas, nesse caso, haveria ineficácia 

relativa do ato de disposição, esclarecendo que: “Esta situação, ineficácia relativa, se dá 

quando o ato, embora válido e, em princípio, apto a produzir seus efeitos normais, é ineficaz 

em relação a certa pessoa, estranha ao ato.”.208 

Observe-se que a verificação de fraude contra credores deve ser realizada por meio 

da ação pauliana209 ou ação revocatória210. A fraude contra credores não pode ser verificada no 

curso de um processo. É necessário que o credor prejudicado mova essa ação para que haja a 

anulação.  

Assim, conceituada a fraude e esclarecidas as diferenças entre fraude a credores e 

fraude à execução, pode-se concluir que nas hipóteses em que o sócio administrador não se 

utiliza abusivamente ou com desvio de finalidade da pessoa jurídica, verificando-se apenas a 

                                                           
207  SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 24. ed. atual. por Maria Beatriz 

Amaral Santos Köhnen. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 3, p. 281.  
208  CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 2, p. 

221. 
209  De acordo com a letra da lei, a ação pauliana tem natureza desconstitutiva, ou seja, é uma ação que visa a 

anular a alienação ou oneração do bem (art. 178, CC).  
210  Nos casos de atos fraudulentos praticados por sociedade empresária, a parte ingressará com ação revocatória, 

prevista na lei de recuperação Judicial e Falência - Lei no 11.101/2005: “Art. 130. São revogáveis os atos 

praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o 

terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. [...] Art. 132. A ação 

revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer 

credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 (três) anos contado da decretação da falência.”.  
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ação fraudulenta para diminuição do patrimônio do devedor, o remédio é a anulação do ato 

jurídico fraudulento e não a drástica desconsideração da personalidade jurídica. 

Não é pelo simples fato de ser praticada por pessoa jurídica que as hipóteses de 

fraude admitirão a desconsideração da personalidade jurídica em lugar da anulação do negócio 

jurídico, posto que a desconsideração deverá ficar restrita aos seus pressupostos de aplicação. 

Importante observar, também, que para as ações anulatórias há previsão de prazos 

decadenciais. Por exemplo, para interposição da ação pauliana, restou disposto o prazo de 

apenas quatro anos, conforme disposto no art. 178, II, do Código Civil, cujo resultado é a 

anulação do negócio jurídico e não sua ineficácia. 

Inconcebível, portanto, deixar de diferenciar o que seja fraude do que seja abuso de 

direito da personalidade jurídica, sob pena de ignorar prazos específicos de decadência do 

direito pleiteado, medidas sancionatórias próprias e regimes jurídicos típicos. 

Esclareça-se, ainda, que na fraude à execução, embora o ato praticado seja 

considerado ineficaz em relação ao credor do alienante, assim como ocorre na decretação da 

desconsideração da personalidade jurídica, os requisitos para a decretação de uma e de outra 

são distintos. 

Para configuração de fraude à execução, dispõe o enunciado 375 da Súmula do 

Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro 

da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. O simples fato de 

haver ação em andamento contra o devedor no curso da qual ele venha a vender ou a onerar os 

seus bens não basta à configuração da fraude à execução.211 

O novo CPC acolheu o entendimento sumulado, inserindo no art. 793, § 3º, a 

exigência do registro da penhora. Com a mudança, o credor deve ser mais atento. Não se pode 

cogitar que o novo CPC facilitou a fraude, ao contrário, além de consolidar o que já praticava 

a jurisprudência, o novo CPC aderiu ao que já consagrava a Lei de Registro Público em seu art. 

167, o qual designa que seja feito no Registro de Imóveis, além da matrícula, o registro das 

hipotecas legais, judiciais e convencionais e das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. 

                                                           
211 “1. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘o reconhecimento da fraude à 

execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’. 2. A 

fraude à execução não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do 

alienante, na ação de execução, ou após a intimação, no caso de cumprimento de sentença. 3. Em harmonia 

com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu 

artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do 

CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre 

o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução. 4. Não se desincumbindo o credor de tal ônus, a 

fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova de que o terceiro tinha conhecimento 

da ação ou da constrição. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDF, 20160020093533AGI, 

Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/09/2016). 
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Ou seja, caso a autoridade judiciária resolva usar o instituto da desconsideração 

como remédio genérico, mesmo não tendo ocorrido fraude específica, com abuso da 

personalidade jurídica, ela ignora os requisitos para a configuração da fraude à execução. Por 

isso a necessidade de bem diferenciar o abuso de personalidade da fraude à execução em si. 

 

5.1.2 Conceito de simulação e dissimulação 

 

A simulação e a dissimulação possuem conceitos muito parecidos, porém, enquanto 

a simulação se caracteriza por indicar a aparência de algo que não existe, na dissimulação, algo 

está sendo escondido por meio de manipulação ou artifício, mas em ambas se constata a 

irrealidade. 

Sílvio de Salvo Venosa212 entende a simulação como vício social do negócio 

jurídico consistente na divergência intencional entre vontade e declaração, com o propósito de 

enganar terceiros, mediante acordo entre as partes. A simulação implicaria, em regra, anulação 

do ato (nulo na origem), por inexistência de vontade conforme à declaração. 

Nesse mesmo sentido, complementa Francisco Amaral que a simulação seria vício 

da própria causa do negócio, “resultando da incompatibilidade entre esta e a finalidade prática 

desejada concretamente pelas partes, que desejariam na verdade, atingir um objetivo diverso da 

função típica do negócio”.213 

O art. 167 do Código Civil dispõe que negócio jurídico simulado é nulo, mas 

ressalva que subsistirá o negócio “que se dissimulou, se válido na substância e na forma”. 

Para fins de rejeição de ato ou negócio abusivo, as figuras da simulação e da 

dissimulação, segundo Mary Elbe Queiroz, não se prestam como critério de rejeição de ato ou 

negócio abusivo. Para seu combate, o ordenamento jurídico já dispõe de mecanismos adequados 

e sanção, posto que ambas configuram infração ou violação de lei expressa.214 

A lei civil define claramente a simulação no parágrafo único do art. 167: “Haverá 

simulação no negócio jurídico quando: I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas 

diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; II – contiverem declaração, 

                                                           
212 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 1, p. 539. 
213 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 7. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 

537. 
214  QUEIROZ, Mary Elbe et al. O Planejamento Tributário: procedimentos lícitos, o abuso, a fraude e a 

simulação. Uma proposta de NGAA para o Brasil. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. (Org.). 

Novos horizontes da tributação: um diálogo Luso-Brasileiro. São Paulo: Almedina, 2012. p. 329-528, p. 

354.  
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confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os instrumentos particulares forem 

antedatados ou pós-datados. ” 

Conclui-se, assim, que para a aplicação da desconsideração da personalidade 

jurídica, é de extrema importância a diferenciação entre os conceitos de negócios simulados e 

os de negócios que não podem ser considerados simulações, tampouco fraude à execução ou a 

credores, posto que já são coibidos pelos remédios próprios, sob pena de se operar exagero 

desnecessário para satisfação do crédito com aplicação da disregard. 

 

5.1.3 Aspectos processuais da desconsideração   

 

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, em 18 de marco de 

2016, obteve-se, finalmente, a regulamentação da aplicação do instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica, embora já fosse amplamente difundida pela doutrina e jurisprudência. 

Além de criar o regulamento próprio desse instituto, o novo CPC inovou, quando 

permitiu que o pedido seja feito na própria petição inicial, não precisando de um processo em 

curso. 

Porém, não basta o simples pedido para que o juiz o acolha, é necessária a invocação 

de seu direito e uma prova robusta a favorecer seu pleito, respeitando-se, assim, o ônus da prova 

existente no sistema jurídico pátrio, confirmando que a desconsideração da personalidade 

jurídica não pode ser feita de forma aventureira e sem verificação de seus pressupostos. 

O art. 135 do novo Código de Processo Civil dispõe que requerida a 

desconsideração da personalidade jurídica, no curso do processo, o sócio ou a pessoa jurídica 

será citado para, no prazo de 15 dias, manifestar-se e requerer as provas cabíveis, oportunizando 

o contraditório, momento em que poderá ser demonstrada a inocorrência de fraude e que não 

houve abuso de uso da personalidade jurídica da sociedade empresária. 

Registre-se que segundo o art. 137 do novo Código de Processo Civil, sendo 

acolhido o pedido de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a alienação ou 

oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente, ou 

seja, todo o movimento patrimonial havido desde o início do processo, se acolhida a pretensão, 

será declarado nulo. 

Para a aplicação da desconsideração, dúvida poderá surgir acerca do marco inicial 

da fraude de execução, se e quando reconhecida a desconsideração. É que o disposto no art. 137 

do novo CPC não resolveu a questão. Ao dizer que, estendida a responsabilidade pela 
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desconsideração, atos de alienação ou de oneração serão tidos por ineficazes, deixou em aberto 

a indagação: qual é o termo inicial para tanto? 

Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em comentário ao art. 137 

do CPC, “parece mais correto considerar que a ineficácia da alienação ou oneração de bens 

ocorrida nessa situação incida apenas caso ocorram após a citação do sócio ou administrador 

para responder aos termos do incidente, ou após algum fato que dê a entender que tais pessoas 

tinham ciência da instauração”.215 

Denise Lucena Cavalcante, fazendo interpretação conjunta do art. 137 do novo 

Código de Processo Civil com o art. 792, § 3º, do mesmo diploma legal, conclui que será 

considerada fraude à execução qualquer alienação patrimonial levada à cabo após a citação, 

portanto, a citação é o marco a partir do qual se presume fraudulenta qualquer alienação 

patrimonial realizada pelo sócio ou pela empresa.216 

Concorda-se com a interpretação apresentada, no entanto, quanto ao marco 

estabelecido pelo legislador, entende-se ser equivocado, pois, ao retroagir os efeitos da 

desconsideração à citação da empresa, deixa de respeitar eventuais terceiros adquirentes de bens 

do sócio. Há que se respeitar a boa-fé daqueles que adquiriram bens do responsabilizado pela 

desconsideração, que os alienou antes mesmo de participar da relação processual. 

A fraude à execução tem sido palco de intensa discussão doutrinária e 

jurisprudencial, tendo o novo CPC, por meio do art. 792, pretendido dirimir as divergências, 

porém, entende-se que ainda merece alteração legislativa no que se refere ao disposto em seu § 

4º, o qual determina que “Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro 

adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, comentando o art. 792 do novo CPC, registra que 

havia se sedimentado entendimento jurisprudencial de que a pré-existência de qualquer ação (e 

não só as executivas) que possa, no futuro, levar o devedor à insolvência seria suficiente para o 

reconhecimento da fraude. Contudo, ainda com relação a esse tipo específico de fraude à 

execução, havia intenso debate a respeito de duas questões: (i) a necessidade, ou não, de prévia 

citação do réu/executado; e (ii) a necessidade, ou não, de prova de má-fé do adquirente.217  

                                                           
215  NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 575.  
216  GRUPENMACHER, Betina Treiger; CAVALCANTE, Denise Lucena. A responsabilidade tributária e o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Novo Código de Processo Civil. In: SOUZA 

JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Coord.). Novo CPC e o Processo 

Tributário. São Paulo: Focofiscal, 2015. p. 33-50, p. 45. 
217  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Código de Processo Civil: artigo por 

artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 1147.  
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Porém, o novo Código de Processo Civil impõe a alteração do entendimento 

exposto, visto que o ordenamento impôs a inversão do ônus da prova, cabendo ao terceiro 

adquirente fazer prova de sua boa-fé e não o contrário. 

Assim, em seu art. 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no 

estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação do 

processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da 

fraude à execução, em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do 

STJ). 

Como ressalta Wambier, a alteração é salutar, porém a conduta sugerida ao terceiro 

é que não parece a mais apropriada. 

Equivoca-se o legislador em não permitir que o terceiro se manifeste nos próprios 

autos, retirando dele a possibilidade de influir na decisão quanto ao reconhecimento ou não da 

fraude, criando um incidente, determinando que a manifestação do terceiro seja por meio de 

embargos de terceiro, e dentro do prazo de 15 dias. 

Em síntese, equivoca-se duplamente o legislador, primeiro por excluir a 

possibilidade de o terceiro contribuir para o esclarecimento da verdade nos próprios autos, e 

segundo por determinar prazo inócuo, já que não há preclusão, caso não seja cumprido, frente 

ao disposto no art. 675 do novo CPC, o qual dispõe que os embargos podem ser opostos a 

qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em  julgado a sentença 

e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5(cinco) dias depois da 

adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva carta. 

Entende-se, por fim, pela necessidade de alteração legislativa do discutido § 4º, 

visando à correção do duplo equívoco, e se sugere, para tanto, que a redação do dispositivo 

determine que o terceiro se manifeste no prazo de 15 dias, dentro dos próprios autos, e não em 

incidente apartado. 

Quanto à decisão do incidente, a regra contida no art. 136 do novo CPC, a qual 

dispõe que ele poderá ser resolvido por decisão interlocutória, é mais uma exceção do novo 

Código quanto à regra geral sobre a irrecorribilidade das interlocutórias. É que na verdade, a 

decisão que resolve o mérito do incidente, a desconsideração, é equiparável a uma sentença, 

tendo, pois, o condão de transitar em julgado. 

Verifica-se, portanto, que a maior contribuição da regulamentação do incidente da 

desconsideração da personalidade jurídica, sem dúvida, foi a garantia ao devido processo legal 

e ao contraditório, evitando que ninguém seja privado de seu patrimônio antes de ampla defesa. 
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Bem como de extrema relevância o fato de definir e dar melhores contornos à atuação do juiz, 

o qual deverá fundamentar sua decisão e indicar quem serão as pessoas atingidas pelo ato da 

desafetação. 

  

5.2 AS POSSIBILIDADES DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE NAS 

SOCIEDADES FAMILIARES  

 

Leis e regras impostas pelo Direito de Empresa procuram resguardar a livre 

iniciativa das pessoas, mas sempre respeitando os limites de atuação da vontade privada. 

Assim, dentro do estrito conceito da auto-organização preventiva dos negócios, 

importante analisar a viabilidade e eficácia do planejamento  sucessório, partindo-se da análise 

das normas cogentes do direito de família e sucessões, assim como da economia lícita de 

tributos na criação da holding patrimonial, visando ao exercício regular dos direitos e à 

liberdade de praticar negócios jurídicos válidos e regulares, conforme garantia constitucional 

prevista nos seus arts 1º, 5º, 37, 145, § 1º e 170 da CF/88. 

O Estado deverá interferir para abolir qualquer desvio malicioso e abusivo do objeto 

societário, como acontece quando algum sócio usa a máscara societária para causar dano a 

terceiro. 

Nessa medida, analisam-se as possibilidades de intervenção estatal nas relações 

jurídicas das famílias empresárias, iniciando-se pela compreensão do que seja economia lícita 

de tributos e solução dos conflitos de direito de família e sucessões sob a ótica da possibilidade 

de simulação por interposta pessoa, da confusão patrimonial e do desvio de finalidade, 

requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária, família e 

sucessões. 

 

5.2.1 Aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária 

 

Tomando como base matéria tributária, cabe, inicialmente, esclarecer que muito já 

se discutiu sobre a aplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no 

âmbito tributário. Enquanto para uns a teoria seria inaplicável, em razão da inexistência de 

expressa previsão legal, para outros a desconsideração seria aplicada pelo fundamento contido 

nos arts. 135 e 134 do Código Tributário Nacional. 
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Ocorre que o art. 135 do CTN218 trata dos casos de responsabilidade por 

substituição, em que não se pode verificar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial 

entre o sócio e a sociedade, sendo pessoal a responsabilidade tributária do administrador da 

sociedade em relação à sociedade, configurando-se quando praticar ato do qual decorra a 

obrigação tributária, que seja doloso e seja implementado em infração à lei societária, estatuto 

ou contrato social, praticado à revelia da sociedade. 

Já o art. 134 do CTN regula a responsabilidade solidária dos terceiros em relação 

ao recolhimento dos impostos como, por exemplo, no caso dos pais, pelos tributos devidos 

pelos filhos menores; dos tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos tutelados ou 

curatelados; dos administradores por tributos devidos por eles; do inventariante pelos tributos 

devidos pelo espólio. 

Desse modo, atesta-se que tanto o art. 134 como o art. 135 do CTN cuidam do 

redirecionamento do executivo fiscal, qual seja, da cobrança do tributo, e em nenhuma 

circunstância ensejam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.219 Como 

explicado, versam sobre os efeitos da solidariedade (CTN, art. 134) ou da substituição (CTN, 

art. 135), que trata de uma forma de responsabilidade pessoal a determinados sujeitos, mas não 

perante o fisco, e sim perante aquelas pessoas que a ela representam.220 

Porém, com o Código Civil de 2002, ficaram expressamente previstos no art. 50 os 

requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual muitos 

doutrinadores passaram a defender a aplicabilidade da desconsideração da personalidade 

jurídica em matéria tributária, desde que respeitados os pressupostos da lei civil - abuso de 

personalidade jurídica com desvio de personalidade ou confusão patrimonial. 

Contudo, ressalta-se que a aplicação da doutrina da disregard se trata de exceção, 

posto que a lei tributária já possui remédio para responsabilizar o agente malicioso por atos de 

gestão contaminados.  

Conforme registram Betina Treiger Grupenmacher e Denise Lucena Cavalcante, é 

garantido, no Direito brasileiro, para situações de regular atuação de todos os envolvidos nas 

empresas, a regra da separação das personalidades das pessoas jurídicas em relação aos seus 

                                                           
218  Art. 135 CTN – “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as 

pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes 

ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”. 
219 MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no 

direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 62. 
220 TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elisão tributária. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 471. 
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sócios, assim como a separação entre as demais pessoas jurídicas que tenham sócios comuns. 

Porém, essa garantia não se presta a acobertar fraudes e abusos de direitos.221  

A maneira como o contribuinte diminui ou elimina a carga tributária pode 

caracterizar atos ilegais. A doutrina reconhece três formas de o contribuinte economizar 

tributos: a primeira é a legítima economia de tributos, a chamada elisão, na qual o contribuinte 

procura sujeitar-se a regime tributário menos gravoso; a segunda forma é a evasão fiscal, que 

se caracteriza pelo descumprimento da legislação diretamente, e a terceira forma é a utilização 

de negócios que parecem válidos, mas que na verdade são constituídos com fraude à lei ou 

simulação. 

Mário Shingaki conceitua o planejamento tributário como sendo a escolha de 

alternativas de ações ou omissões lícitas (não simuladas ou dissimuladas), a ocorrer sempre 

antes dos fatos geradores dos tributos. Isso porque sua ocorrência posterior ao fato gerador 

configura a evasão fiscal.222  

Distingue-se o planejamento tributário da evasão fiscal ao tempo que, no 

planejamento, o contribuinte adota determinadas práticas ou omissões antes da ocorrência do 

fato gerador e sempre no pressuposto de que seu procedimento seja objetivo e formalmente 

lícito, enquanto na evasão fiscal, o ato ou omissão será posterior à ocorrência do fato gerador. 

Portanto, se para alcançar o fim desejado o contribuinte recorre a ato ou negócio 

jurídico real, verdadeiro, sem vício, tem-se elisão fiscal, que é lícita e permitida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. O que as autoridades questionam são as estruturas ou 

operações que pretendam apenas economizar impostos sem nenhum propósito econômico 

transparente, por meios artificiais. 

A elisão fiscal, embora combatida pelo poder estatal brasileiro, é legitima e não 

pode ser base para a desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente das outras duas 

formas, evasão e elusão fiscal. 

A evasão fiscal se caracteriza pela conduta de quem, deliberadamente, evita a 

sujeição a tributo, constituindo ato ilícito, e a elusão ocorre quando o contribuinte, por meio de 

atos lícitos, mas desprovidos de causa, pretende se enquadrar em regime jurídico menos 

                                                           
221  GRUPENMACHER, Betina Treiger; CAVALCANTE, Denise Lucena. A responsabilidade tributária e o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Novo Código de Processo Civil. In: SOUZA 

JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Coord.). Novo CPC e o Processo 

Tributário. São Paulo: Focofiscal, 2015. p. 33-50, p. 40. 
222  SHINGAKI, Mário. Gestão de Impostos: para pessoas físicas e jurídicas. São Paulo: Saint Paul, 2016, p. 51. 
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gravoso, visando desviar a atenção do Fisco da realidade, que imporia uma obrigação tributária 

mais gravosa.223  

Para explicar o que configura evasão, Mary Elbe cita como exemplos a compra e 

venda, quando na verdade se busca efeitos de garantia; o leasing para encobrir a compra e 

venda, com a utilização de despesas que irão reduzir o resultado da empresa; o pagamento de 

juros dissimulados; a locação a longo prazo e com alto preço para acobertar uma compra e 

venda; o mandato em causa própria, quando se buscam os efeitos do mútuo; ou ainda, quando 

o contribuinte na realidade efetua uma venda, mas para pagar um imposto menor formaliza uma 

escritura de doação.224 

Com a finalidade de combater a evasão fiscal, foi editada a Lei Complementar nº 

101, de 10 de janeiro de 2001, que inseriu um parágrafo único225 no art. 116 do Código 

Tributário Nacional. Trata-se de norma que a maioria da doutrina denomina de antielisiva, com 

base na teoria da proibição do abuso do direito, já que a autoridade administrativa foi autorizada 

a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo. 

Por via de consequência, conclui-se que a elisão fiscal não é proibida, porque não 

envolve nenhuma violação à legislação tributária. Conforme já dito, e complementando com o 

entendimento de Ricardo Lobo Torres, o planejamento tributário é lícito, posto que significa a 

liberdade do contribuinte para conduzir os seus negócios do modo que lhe aprouver. 

O combate à elisão não pode significar restrições ao planejamento tributário. O campo 

da liberdade de iniciativa é ponto de partida para a vida econômica e não pode sofrer 

interferências por parte do Estado. O contribuinte é livre para optar pela estruturação 

dos seus negócios e pela formatação da sua empresa de modo que lhe permita a 

economia do imposto. Como diz J. Hey, “não há nenhum dever patriótico que leve 

alguém a pagar o imposto mais alto.226 

Roque Antônio Carrazza, discorrendo sobre elisão e evasão fiscal, pontua que: 

[...] conquanto seja tênue a linha que aparta a elisão da evasão, é perfeitamente 

possível distinguir uma da outra. De fato, na elisão, a economia de tributos é obtida 

                                                           
223  OLIVEIRA, Rafael Castro de. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica: possibilidade de uso 

em matéria tributária. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.) Sistema Tributário, legalidade e direito 

comparado: entre forma e substância. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 141-173, p. 157. 
224 QUEIROZ, Mary Elbe et al. O Planejamento Tributário: procedimentos lícitos, o abuso, a fraude e a 

simulação. Uma proposta de NGAA para o Brasil. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. (Org.). 

Novos horizontes da tributação: um diálogo Luso-Brasileiro. São Paulo: Almedina, 2012. p. 329-528, p. 

354. 
225 Art. 116, par único, CTN - “A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.”. 
226 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário, elisão abusiva e evasão. Rio de janeiro: Elsevier, 2012, 

p. 17. 
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percorrendo-se caminhos lícitos, ou seja, adotando-se comportamentos que a ordem 

jurídica não veda. Na evasão, ao invés, o contribuinte minimiza ou até ilide seus 

encargos tributários, só que, agora, valendo-se de expedientes ilícitos, porque, ao 

arrepio da lei, usa de artifícios que desvirtuam os atos ou negócios jurídicos 

praticados.227 

No art. 167 do Código Civil têm-se as hipóteses autorizadoras da desqualificação, 

por simulação, de atos ou negócios jurídicos, que passam a ser reconhecidas como parâmetro 

objetivo para a aplicação do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional. 

A simulação, em rigor, é uma só, não devendo haver distinção entre a simulação 

civil e a fiscal.228  

Ressalte-se que o fisco não pode reconhecer diretamente a simulação, declarando 

de oficio o defeito do ato jurídico, e tributar, precisando antes, para isso, do Poder Judiciário. 

Quanto à nulidade do negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar lei imperativa, 

há exceções, o que permite a requalificação do ato praticado, como estabelece o Código Civil, 

no seu art. 170. 229  

Ricardo Lobo Torres sustenta que a norma antielisiva do art. 116, parágrafo único, 

do CTN “visa à desconsideração ou à requalificação do fato gerador concreto, isto é, do ato ou 

fato praticado com a dissimulação da mens legis e do fato gerador abstrato.”230 Acrescenta que 

o mais importante para a Administração é requalificar o ato abusivo, sem anulá-lo em suas 

consequências no plano das relações comerciais ou trabalhistas.  

Na prática da elisão fiscal abusiva, o contribuinte monta o seu negócio ou estrutura 

a sua empresa ultrapassando limites da interpretação jurídica, caindo abusivamente no campo 

da lacuna ou da analogia, ou seja, o contribuinte opera além da possibilidade expressiva de letra 

da lei. 

Nesse propósito, apresenta-se a desconsideração da personalidade jurídica como 

instrumento de combate à elisão abusiva. Dentro do contexto do planejamento sucessório e 

tributário, ela deverá ser aplicada tão somente para atingir as estruturas societárias que não 

tenham propósito negocial nem objetivos econômicos proporcionais.  

Heleno Tôrres defende que independentemente do motivo pelo qual se operou a 

desconsideração, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (normalmente por 

simulação, fraude à lei ou dolo), mesmo que se tenha atribuído aos sócios alguma espécie de 

                                                           
227 CARRAZZA, Roque Antônio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010, p. 246. 
228 Ibid., p. 251. 
229 Art. 170, CC - “Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o 

fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”, 
230 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário, elisão abusiva e evasão. Rio de janeiro: Elsevier, 2012, 

p. 31. 
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responsabilidade por deveres tributários, normalmente é conservada a personalidade jurídica da 

sociedade, que se mantém para responder a todos os atos da vida civil, inclusive às sanções 

administrativas, quando tipificada a simulação ou a fraude à lei.231 

Destaque-se que a desconsideração deve ser usada com muito cuidado, sendo 

realmente um instituto de exceção, em vista de limitar a autonomia privada. Deve ser efetuada 

apenas na presença de provas concretas de que o uso da personalidade jurídica esteja desprovido 

da causa que a ele caberia, ou se configure abuso de direito subjetivo. 

Não se pode, portanto, considerar ato de evasão fiscal a reorganização societária 

com a criação da holding, porquanto a auto-organização é corolário da autonomia privada. A 

holding possibilita que todas as empresas integrantes do grupo empresarial operem de forma 

independente, tendo seu capital social constituído na totalidade pela holding, tornando-se esta 

a única sócia da estrutura empresarial, transformando as empresas do grupo em subsidiárias 

integrais.  

Por vezes, a formatação de tal estrutura pode inclusive acarretar bitributação, fato 

que exige do gestor alguns cuidados na escolha do modelo de administração empresarial. 

Portanto, o simples fato da criação da holding não configura possibilidade de desconsideração 

da personalidade jurídica. 

No entendimento de Mary Elbe Gomes Queiroz, “O planejamento tributário é 

sempre lícito. A expressão planejamento tributário ou elisão fiscal será utilizada para designar 

a conduta lícita do contribuinte no uso da sua liberdade, autonomia e boa gestão dos seus 

negócios.”.232  

Assim, diante da autorização do redirecionamento do executivo fiscal, 

fundamentado nos arts. 134 e 135 do CTN, conclui-se que a lei tributária responsabiliza o 

agente malicioso pela dívida fiscal, portanto nada há para ser desconsiderado nos casos em que 

sócios-gerentes ou diretores praticam atos de gestão contaminados, já que serão 

responsabilizados por solidariedade, tampouco há de se falar em desconsideração nos casos 

elencados no art. 134, já que prevista a responsabilidade por substituição. A disregard doctrine 

somente se aplicará em casos específicos de abuso da personalidade jurídica, de acordo com os 

requisitos determinados no art. 50 do CC. 

                                                           
231 TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elisão tributária. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.  471. 
232 QUEIROZ, Mary Elbe et al. O Planejamento Tributário: procedimentos lícitos, o abuso, a fraude e a 

simulação. Uma proposta de NGAA para o Brasil. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. (Org.). 

Novos horizontes da tributação: um diálogo Luso-Brasileiro. São Paulo: Almedina, 2012. p. 329-528, p. 

357. 
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5.2.2 Aplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica em matéria de família 

 

Denota-se que as relações patrimoniais familiares muitas vezes são palco de 

fraudes, mediante a utilização indevida e abusiva das pessoas jurídicas personalizadas. 

Por vezes, a questão econômico-financeira toma importância exagerada no Direito 

de Família. Nos processos de separação, a solução dos problemas financeiros traz segurança no 

retorno à vida individual, o que justifica, nesses processos, que as causas de desamor ganhem 

peso bem inferior ao atribuído aos conflitos financeiros.  

Inúmeras vezes, as partes envolvidas perdem a racionalidade, passando a ter como 

único objetivo a lesão do patrimônio do ex-cônjuge ou convivente na partilha de bens, ou 

mesmo nas obrigações de prestação alimentar aos filhos ou ex-cônjuges, como se isso fosse 

forma de indenização das mágoas e frustrações sofridas durante o relacionamento no âmbito 

conjugal. 

Alguns cônjuges ou companheiros, utilizando-se do véu societário com propósitos 

ilícitos, na intenção de fraudar a meação de seu consorte e se valendo do cônjuge pouco afeito 

aos negócios empresariais, formam uma empresa, na qual fazem ingressar todos os bens 

comunicáveis. A partir daí, manejam livremente todos os bens por intermédio da sociedade, 

fazendo-os desaparecer, quando sobrevém a crise conjugal, posto que desaparece a proteção 

legal do patrimônio comum. Porém, em socorro aos prejudicados, deverá ser feita a 

desestimação da personalidade jurídica, em vista do desvio de finalidade e da confusão 

patrimonial. 

Em matéria de família, normalmente se aplica a desconsideração de forma inversa, 

desconsidera-se a autonomia patrimonial da empresa para se alcançar o patrimônio da 

sociedade. Não se responsabiliza o sócio pela prática de atos abusivos sob as vestes da pessoa 

jurídica, mas a sociedade empresária é que será atingida por haver colaborado com o sócio em 

suas manobras fraudulentas ou em abuso do direito para causar dano econômico ao credor do 

sócio.  

Identificam-se, na área do Direito de Família, duas hipóteses nas quais mais se 

aplica a desconsideração da personalidade jurídica: a) na partilha de bens realizada por ocasião 

do divórcio ou dissolução de união estável, por mau uso da pessoa jurídica em fraude à meação; 

e b) na subcapitalização da empresa destinada a fraudar a execução de alimentos. Assim, 

importante o esclarecimento do que representa o patrimônio, dos regimes de bens na legislação 

brasileira e de sua repercussão no patrimônio para melhor compreensão das possibilidades de 

abuso.   
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O patrimônio de toda e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, é constituído 

pelo conjunto dos seus direitos, obrigações e bens. Nesse sentido, Roberta Nioac Prado 

esclarece que: 

[...] patrimônio, em Direito, é o conjunto de relações ativas e passivas de que é titular 

uma pessoa, podendo ainda ser caracterizado como uma universalidade de direito, ou 

seja, como o complexo de relações jurídicas de que é titular uma pessoa, dotado de 

valor econômico (art. 91 do CC). Assim, inicialmente, é importante que tenhamos em 

mente que o patrimônio pode ser positivo (o ativo é superior ao passivo) ou negativo 

(o passivo é superior ao ativo). O patrimônio de pessoas casadas em alguns regimes 

de bens, ou das que vivem em união estável, por sua vez, pode subdividir-se em 

patrimônio comum e patrimônio particular, o que, em algumas situações, faz surgir 

três patrimônios envolvendo um único casal: o comum, o do marido e o da mulher. 233 

O patrimônio é, portanto, o conjunto de direitos e obrigações vinculados a uma 

pessoa física ou jurídica. Contabilmente o termo patrimônio tem duas acepções: patrimônio 

bruto (apenas os direitos) e patrimônio líquido (a parte que sobraria depois de satisfeitas as 

dívidas). 

 

5.2.2.1 Regime de bens e repercussões no patrimônio 

 

São cinco os regimes de bens existentes na legislação brasileira: (1) comunhão 

universal; (2) comunhão parcial; (3) participação final nos aquestos; (4) separação total de bens 

(convencional); e (5) separação total de bens (obrigatória); 

A família decorrente da união estável é formada pelos companheiros, com ou sem 

filhos. Possui previsão expressa no § 3º do art. 226 da Carta Magna, sendo, nos termos do art. 

1.723 do Código Civil, configurada pela convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

Quanto à repercussão no patrimônio tem-se que, em resumo, caberá a título de 

meação a seguinte parcela do patrimônio comum de um casal, a cada um dos cônjuges, em caso 

de divórcio ou morte: 1) casamento com comunhão universal de bens: 50% dos bens comuns 

(arts. 1.667 a 1.671 do CC); 2) casamento com comunhão parcial de bens: 50% dos bens 

comuns (arts. 1.658 a 1.666 do CC); 3) casamento com participação final nos aquestos: 50% 

dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento (arts. 1.672 a 1.686 do CC); 4) 

separação convencional de bens: não há meação, no caso de divórcio, mas no caso de morte, 

                                                           
233  FONSECA, Priscila Maria Pereira Corrêa da et al. Fraude à meação do cônjuge, dissolução societária e 

medidas processuais. In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos 

Diniz de (Org.). Direito societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 342-427, p. 372. 
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caberá ao cônjuge sobrevivente parte da herança, nos termos do art. 1.829, III, do Código Civil; 

e 5) separação obrigatória ou legal: 50% dos bens adquiridos pelo esforço comum (sociedade 

de fato), conforme a Súmula nº 377 do STF e o art. 1.641 do Código Civil. 

Quanto à união estável, é conveniente que se faça um contrato escrito entre os 

conviventes regulando o regime de bens, no entanto, não havendo referido contrato, será 

aplicado às relações patrimoniais o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC). 

O pacto convivencial é negócio jurídico informal, não reclama solenidades 

previstas em lei. Apenas afasta-se a forma verbal, exigindo celebração por escrito, e pode ser 

celebrado por escritura pública ou particular, não submetido ao registro público. Para sua 

eficácia, é necessário que se consubstancie a relação de convivência, essa, portanto, condição 

suspensiva para a eficácia do negócio. 

Além dos regimes de casamento já mencionados e da união estável, tem-se ainda a 

possibilidade das uniões por concubinato, que, segundo Roberta Nioac Prado, caracteriza-se 

por relações não eventuais entre um homem e uma mulher impedidos de casar (normalmente 

casados com outras pessoas). A autora explica que atualmente têm-se duas situações que regem 

as relações patrimoniais existentes entre os que vivem em relação de concubinato:  

(i) o companheiro contribui efetiva e comprovadamente para a formação do 

patrimônio comum. Neste caso, ele terá direito à meação do patrimônio comum, 

conforme a Súmula 380 do STF, que reconhece uma sociedade de fato entre ambos; 

(ii) o companheiro não participa da formação do patrimônio do outro, porém 

comprova ter prestado serviços domésticos ao outro. Neste caso pode pleitear uma 

compensação patrimonial em virtude da existência de um contrato consensual de 

prestação de serviços.234  

O Código Civil, em seu art. 1.727, consagra como entidade familiar tão somente a 

união estável, qualificada como grupo familiar. Como bem diferencia Rodrigo da Cunha 

Pereira, a união estável é a entidade efetiva formada entre pessoas desimpedidas de casar, 

enquanto o concubinato é a relação, não familiar, entre pessoas que não podem casar em razão 

de algum impedimento matrimonial. O sistema jurídico brasileiro encarta os seus efeitos, 

quando for o caso, no campo obrigacional, afastando os efeitos típicos das relações 

familiares.235 

 

                                                           
234  FONSECA, Priscila Maria Pereira Corrêa da et al. Fraude à meação do cônjuge, dissolução societária e 

medidas processuais. In: PRADO, Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos 

Diniz de (Org.). Direito societário: estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 2. ed. São 
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5.2.2.2 A administração dos bens na sociedade conjugal 

 

Com a Constituição de 1988, foi extirpada a ideia de inferioridade e submissão 

feminina dentro do contexto sociofamiliar e criado um novo contexto de administração 

conjugal. Nenhum ato de administração e, especialmente, de dissipação de bens da massa 

conjugal, poderá ser praticado por um dos consortes sem a vênia do outro. 

O art. 1.642 do CC restringiu os poderes de administração do marido, elencando 

atos que marido e mulher podem praticar livremente sem a vênia do consorte. Por sua vez, o 

art. 1.647 do CC proíbe, com exceção do regime da separação absoluta de bens, a prática de 

atos por um cônjuge sem a autorização do outro nos casos de: “I - alienar ou gravar de ônus 

real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar 

fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam 

integrar futura meação.” 

Esclareça-se que como permanece vigente a Súmula nº 377 do STF, o regime 

obrigatório da separação de bens é transformado em regime de comunhão parcial e, nessa 

medida, para garantir a mesma proteção dos demais regimes, não deveria o legislador ter 

excepcionado o regime da separação obrigatória da necessidade de anuência do cônjuge para a 

prática dos atos elencados no art. 1.647 do CC. 

Nesse sentido, quanto à abrangência do termo separação absoluta constante no art. 

1.647 do CC, Gustavo Tepedino236 sustenta que o termo se encontra restrito à separação 

convencional de bens, não sendo razoável a exigência de autorização do cônjuge para dispor de 

bens, ou gravá-los, quando o próprio casal optou pelo regime da separação total, sendo esse 

entendimento acompanhado pelo STJ.237 

No que tange à administração dos bens no regime da participação final nos aquestos, 

                                                           
236 TEPEDINO, Gustavo. Contratos em Direito de Família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de 

Direito das Famílias. 2. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2016, p. 485-514, p. 491. 
237  RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL - OUTORGA CONJUGAL PARA 
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econômica previstos no artigo 1647 do Código Civil (como a prestação de aval ou a alienação de imóveis) 

decorre da necessidade de garantir a ambos os cônjuges meio de controle da gestão patrimonial, tendo em 

vista que, em eventual dissolução do vínculo matrimonial, os consortes terão interesse na partilha dos bens 

adquiridos onerosamente na constância do casamento. 3. Nas hipóteses de casamento sob o regime da 

separação legal, os consortes, por força da Súmula n. 377/STF, possuem o interesse pelos bens adquiridos 

onerosamente ao longo do casamento, razão por que é de rigor garantir-lhes o mecanismo de controle de 

outorga uxória/marital para os negócios jurídicos previstos no artigo 1647 da lei civil. 4. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1163074 PB 2009/0210157-8, Relator: Ministro Massami Uyeda, Data de Julgamento: 

15/12/2009, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2010). 
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especialmente em referência aos bens imóveis, a liberdade de gestão é ameaçada pela regra do 

art. 1.647, I, do CC, segundo o qual se exige autorização do cônjuge para atos de alienação 

nesse regime. Tal exigência desnatura o regime, já que esse se mostra útil exatamente por 

permitir a administração do patrimônio individual de cada cônjuge. E a situação ainda se agrava 

pelo art. 1.675 do CC, que autoriza a reivindicação, pelo cônjuge prejudicado, do bem doado 

pelo outro a terceiro durante a vigência da sociedade conjugal.  

Gustavo Tepedino assegura que a solução para tal equívoco é a inclusão, no pacto, 

da prerrogativa conferida aos cônjuges pelo art. 1.656 do CC: “No pacto antenupcial, que adotar 

o regime da participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos 

bens imóveis, desde que particulares”. Dessa maneira, ter-se-á por afastada a ameaça imposta 

à administração livre dos bens particulares no aludido regime.238 

Quanto ao instituto da união estável, ressalta-se que não encontra correspondência 

nas restrições implicadas aos regimes matrimoniais, por falta do registro jurídico para esse tipo 

de entidade familiar. Assim, a união estável termina por facilitar a prática de fraude ao regime 

patrimonial dos conviventes.  

Não há como exigir de um terceiro que ele tenha conhecimento oficial de uma 

relação meramente de fato. Assim, restará ao convivente prejudicado buscar o ressarcimento 

do seu prejuízo mediante o instituto da responsabilidade civil. No entanto, caso se identifiquem 

fortes indícios de que o terceiro tenha participado como instrumento de viabilidade da fraude, 

afasta-se a presunção de boa-fé e aplica-se a desconsideração da pessoa física.239 

A fraude, tanto nos regimes matrimoniais como na união estável, pode ser efetivada 

com o uso da pessoa jurídica, ou por meio da interposição de pessoas físicas. 

Como já dito, os conflitos do Direito de Família acabam por dar ensejo ao mau uso 

da pessoa jurídica com a finalidade de fraudar a meação e também a se furtar ao pagamento de 

obrigação alimentar. No caso de a incidência da fraude se efetivar por meio de interposta 

pessoa, caberá a desconsideração na modalidade inversa.    

 

5.2.2.3 Fraude à meação por mau uso da pessoa jurídica 

 

Os sócios ou acionistas não podem usar a sociedade para fins contrários à ordem 

                                                           
238 TEPEDINO, Gustavo. Contratos em Direito de Família. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de 

Direito das Famílias. 2. ed. Belo Horizonte: IBDFAM, 2016, p. 485-514, p. 494.  
239 MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no 

direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 164. 
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pública. Têm o dever de controlar, fiscalizar e coibir o mau uso da sociedade por eles 

constituída, cuidando para não ocorrer a quebra de confiabilidade.  

A sociedade adquire, por recurso técnico, personalidade própria, com autonomia 

negocial apartada da de seus sócios. Porém, caberá a aplicação da disregard, quando seus 

integrantes, para atingirem finalidade condenável e incompatível com o direito e com o objeto 

social, causarem prejuízo a terceiro pelo abuso do direito, pela confusão patrimonial ou pela 

fraude. 

O cônjuge ou convivente que, sob o véu societário, verter à sociedade todo o 

patrimônio comum e em seguida fraudar a meação na partilha de bens (por transferência de 

suas quotas/ações antes do ato separatório, simulando sua aparente saída da sociedade), deverá 

ser punido pela desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decretada a 

desconsideração, a autoridade judiciária ordenará a indenização ou a compensação dos bens e 

valores desviados com os bens remanescentes no acervo comum, ou, ainda, anulará o ato 

fraudatório, fazendo com que o bem retorne ao patrimônio familiar. 

Isso poderá ocorrer com facilidade porque o  cônjuge empresário é favorecido pelo 

art. 978 do CC, que embora tenha sido criado pelo legislador para evitar que eventuais 

desentendimentos conjugais pudessem causar problemas para a administração empresarial, 

acaba por servir a interesses escusos e superar os limites impostos pelo art. 1.647 do CC, já que 

autoriza o empresário casado, em qualquer que seja o regime de bens, a alienar os imóveis que 

integrem o patrimônio da empresa ou a gravá-los de ônus real, sem outorga uxória, 

dispensando-o de prestar contas da transferência dos bens que deveriam ser comuns. 

O cônjuge mal-intencionado, que adquire em nome de empresa individual por ele 

administrada com exclusividade todos os bens que servem aos interesses particulares do casal, 

ficará livre para transmiti-los, sem qualquer prestação de contas ao consorte. 

Também não há, na legislação brasileira, qualquer exigência de anuência conjugal 

para alteração contratual de sociedades empresárias. O cônjuge empresário tem uma variada 

gama de alternativas para transformação da sua tipificação social.  

As transformações se prestam, em condições normais, a facilitar a atividade e os 

interesses da empresa e dos empresários. A transformação constitui mera alteração estatutária 

ou contratual, no entanto, alguns tipos societários poderão facilitar a fraude à meação. 

A reorganização societária pode se apresentar pela transformação de uma sociedade 

limitada em sociedade anônima de capital fechado, tendo essa medida a finalidade de 

desburocratizar o processo de administração de uma empresa patrimonial, respeitando o 

Estatuto Social. Isso é feito porque por meio de uma sociedade anônima de capital fechado é 
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possível facilitar a transmissibilidade dos ativos mediante acordos de acionistas, os quais 

poderão sofrer alterações por simples assembleias, sem a necessidade de publicação ou registro 

na junta comercial. As alterações da sociedade limitada, por sua vez, requerem aditivações para 

a consecução de tais atos. 

Ressalta-se, no entanto, que ficará configurada hipótese de desconsideração inversa 

da personalidade jurídica nos casos de transformação de sociedade limitada em sociedade 

anônima com o fim especifico de facilitar o esvaziamento do capital da sociedade, em prejuízo 

à meação do cônjuge. 

 

5.2.2.4 A subcapitalização da empresa para fraudar a execução de alimentos  

 

Quando o ato é praticado formalmente de acordo com a lei, mas com objetivos 

ilegais, ocorre o desvio de finalidade, cujo exemplo clássico é a subcapitalização intencional ou 

maliciosa, porém, esta deve ter ocorrido com o ensejo de se esquivar do cumprimento das 

obrigações da sociedade, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 

Nas hipóteses de confusão de patrimônio entre pessoa física e jurídica, não havendo 

como distinguir o patrimônio de ambas, a fim de evitar que o devedor, de forma ilícita, se exima 

da obrigação alimentar, seja esvaziando o patrimônio pessoal ou da empresa de que é 

controlador, é cabível a extensão dos efeitos da decisão judicial com intuito de invasão do 

patrimônio, onde quer que esteja, na pessoa natural ou jurídica (no caso de embuste por 

interpostas pessoas ou pelo abuso da personalidade jurídica). 

O alimentante, sendo sócio de empresa, muitas vezes aproveita para agir sob o véu 

societário, mantendo vida abastada, em contraponto ao seu estado de quase miséria, 

considerando os parcos rendimentos alçados pela sociedade empresária a título de pro labore. 

Outras vezes, retira-se ficticiamente do quadro social da empresa, embora siga atuando 

normalmente, em falsa condição de preposto, para após o divórcio ou a dissolução de união 

estável retornar à administração dos bens. Nesses casos, a justa solução é a desconsideração da 

pessoa jurídica. 

A desconsideração em sentido inverso merece tratamento distinto em razão de suas 

consequências sistemáticas particulares, ainda que metodologicamente seus casos possam ser 

enquadrados em uma ou outra das categorias mencionadas (confusão de esferas, 

subcapitalização e abuso de forma).240 

                                                           
240 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 187. 
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Calixto Salomão Filho entende que existem dois tipos de subcapitalização, a 

simples e a qualificada. Na qualificada é fácil a constatação, devido à evidente insuficiência do 

capital social para o cumprimento dos objetivos da atividade social, sendo os sócios, nesse caso, 

pessoalmente responsáveis. Já na simples, a subcapitalização não é evidente, faz-se necessário 

demonstrar o elemento subjetivo (a culpa ou o dolo) do sócio em não prover o capital suficiente 

à atividade social.241 

Para o mesmo autor, “um sócio que queira assegurar-se de não ver seu patrimônio 

pessoal envolvido no insucesso do seu negócio deve dotar a sociedade do mínimo de capital 

necessário ao exercício de sua atividade”, assegurar a rigorosa separação entre a esfera de 

patrimônio pessoal da esfera social, assim como não usar a forma societária para benefício 

próprio.242 

Acrescenta, ainda, que a desconsideração poderá ser aplicada tanto à sociedade 

unipessoal quanto à sociedade pluripessoal, posto que em ambas poderá haver prejuízo, seja em 

relação aos demais sócios como aos credores sociais.243   

No mesmo sentido se posiciona Fábio Konder Comparato, pontuando que a 

desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso vale não só para os casos de 

sociedade unipessoal, mas para os grupos econômicos. Admite-se, assim, a extensão da 

responsabilidade da sociedade controlada à holding, e vice-versa, invocando-se a confusão de 

patrimônios como medida de completude do ordenamento.244 

Comparato, sobre os casos de subcapitalização, aceita a responsabilização pessoal 

dos sócios, especialmente do sócio controlador, mas esclarece que se a sociedade necessita de 

mais recursos próprios para continuar a desenvolver suas atividades, não compete ao 

controlador fazer empréstimos, mas subscrever e integralizar aumentos de capital. Caso 

contrário, permanecendo na posição de credor mutuante, furta-se ao risco do investimento, ou 

seja, é necessário a presença no ativo societário de bens que comportem responder pelos débitos 

da sociedade.245 Sem capital social adequado, a consequência é a perda do privilégio da 

limitação de responsabilidade e a consequente penetração no patrimônio do sócio. 

Nesse sentido, nos casos de dissimulação pela via societária da verdadeira 

capacidade econômica e financeira da pessoa física atrelada ao dever de alimentos, cabe, tanto 

                                                           
241 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.186. 
242 Ibid., p. 211 
243 SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 188. 
244 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 

6. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 427. 
245 Ibid., p. 425. 
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nos casos de desconstituição de falsa insolvência alimentar como no momento da fixação 

alimentar, a aplicação da disregard.  

 

5.3 APLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

EM MATÉRIA DE SUCESSÃO 

 

No Direito, há normas de proteção à legítima hereditária, como a ação sucessória 

de redução, ou mesmo o pedido judicial de colação. São esses os procedimentos judiciais típicos 

para restituição do acervo de bens e valores que excederam a porção disponível do sucedido 

que deixa herdeiros necessários. 

Há, no entanto, negócios de aparente legitimidade formal, em que o autor da 

herança pode ter recorrido a meios fraudulentos para subtrair os bens de seu patrimônio, em 

prejuízo de todos ou de alguns dos herdeiros necessários.  

Nesses casos, de fraude à legítima, com o uso indevido da personalidade jurídica, 

esclarece Rolf Madaleno que “os modelos tradicionais das ações sucessórias e da própria ação 

pauliana ou revocatória não se apresentam como os meios mais eficazes para reposição da 

legítima desviada”246. Será, portanto, necessária a aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 

5.3.1 Proteção da legítima 

 

A legislação sucessória garante aos herdeiros necessários (descendentes, 

ascendentes e cônjuges) 50% dos bens deixados pelo autor da herança e de cujo montante eles 

não podem ser privados, salvo nos casos de exclusão por indignidade ou deserdação. Trata-se 

de uma limitação ao direito de testar e doar. 

A proteção da legítima impede inclusive que o autor da herança imponha alguma 

limitação ao gozo e à usufruição da legítima, tampouco permite impor gravames ou condições, 

salvo pontuais exceções (como nos casos de gravar os bens com cláusula de incomunicabilidade 

e inalienabilidade, apresentando a justa causa em testamento).247 

A ordem de vocação hereditária está prevista no art. 1.829 do Código Civil, divide 

os herdeiros em classes, que são chamadas a suceder. 

                                                           
246 MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no 

direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 296. 
247 Ibid., p. 289. 
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Na primeira classe, estão os descendentes em concorrência com o cônjuge; na 

segunda, os ascendentes em concorrência com o cônjuge; na terceira, somente o cônjuge; e na 

quarta, os parentes colaterais de segundo, terceiro e quarto graus. 

Os descendentes são os parentes em linha reta, compreendendo os filhos, netos, 

bisnetos e, assim por diante, conta-se sem limite os graus de parentesco pelo número de 

gerações. 

Inexistindo descendentes, serão chamados à sucessão os ascendentes (pais, avós, 

bisavós), cumprindo-se aqui a regra do art. 1.836 do Código Civil - os parentes mais próximos 

excluem os mais remotos ao direito de herança. 

Os parentes colaterais (os de até 4º grau: pela ordem, irmãos, sobrinhos, tios e 

primos) não são considerados necessários, portanto, caso o autor da herança tenha apenas 

herdeiros colaterais, poderá dispor integralmente da sua herança em testamento. 

Quanto aos companheiros, dispõe o art. 1.790 do Código Civil que 

independentemente do regime de bens que vigora em relação à união estável, o companheiro 

participa da sucessão daqueles bens adquiridos onerosamente durante a vigência da união, 

devendo apenas ser excluídos aqueles recebidos a título gratuito e aqueles já pertencentes ao 

autor da herança, quando do início da união. 

A grande desvantagem na sucessão hereditária do companheiro é que ele concorre 

com todos os parentes do autor da herança, enquanto o cônjuge (casado) concorre apenas com 

ascendentes e descendentes, ou seja, o companheiro concorre com descendentes, ascendentes e 

colaterais até o quarto grau, incluindo-se irmãos, sobrinhos, tios, primos, sobrinhos-netos e tios-

avós. 

Quando o autor da herança morre sem deixar testamento não há que se falar em 

legítima e parte disponível da herança, posto que todo o patrimônio será dividido entre os 

herdeiros legítimos, na ordem de vocação hereditária. 

No entanto, caso resolva doar em vida, tendo ascendentes e descendentes 

sucessíveis, não tem plena liberdade de testar (art. 1.846, CC). Nessa situação, somente poderá 

dispor da metade de seus bens. A outra metade pertence aos herdeiros necessários. 

Em relação à legítima, há proteção positivada no art. 549 do Código Civil, sendo 

nula a doação que supere 50% do patrimônio do doador no momento da disposição patrimonial. 

O cálculo da legítima deve ser efetuado com base no valor dos bens existentes no 

momento da abertura da sucessão, excluindo-se as dívidas e as despesas com funeral, para se 

somar, em seguida, o valor dos bens sujeitos à colação. 
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5.3.2 Colação 

 

O instituto da colação, fundamentado nos arts. 2.002 a 2.012 do Código Civil, tem 

por fim igualar, na proporção estabelecida no Diploma Civilista, as legítimas dos descendentes 

e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do 

doador, já não possuírem os bens doados. 

Sendo a colação uma obrigação legal daquele que se viu beneficiado com a doação 

antecipatória, deverá fazê-la espontaneamente, sob pena de ser compelido a sua realização 

mediante a competente ação de sonegados, conforme art. 1.992 do CC. 

Se o herdeiro necessário que recebeu a doação morrer antes do de cujus, dar-se-á o 

chamado direito de representação, tendo os herdeiros do donatário a obrigação de trazer à 

colação quando comparecerem em substituição ao pré-morto na abertura da sucessão do de 

cujus. 

O herdeiro obrigado à colação deverá conferir por termo nos autos ou por petição à 

qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor, isso 

no prazo de 15 dias, concluídas as citações para o processo de inventário e aberta vista às partes 

(arts. 627 e 630 do CPC). Registre-se que os bens a serem conferidos na partilha, assim como 

as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo 

da abertura da sucessão. 

O herdeiro tem o dever de trazer à colação o valor da doação direta, como o da 

doação indireta ou dissimulada. A lei alcança tanto os que a descumprem às claras como aqueles 

que agem por meio de embustes. 

A doação dissimulada é a doação que se fez como se fosse outro negócio jurídico 

(compra e venda, por exemplo), como quando o doador renuncia a algum direito, ou paga a 

dívida do beneficiado. Zeno Veloso indica outros casos de doação dissimulada: “remissão de 

dívida, compra de bem em nome do filho, constituição de sociedade em nome do filho, aumento 

do capital do filho em sociedade comerciais etc.”.248 

É nulo de pleno direito qualquer pacto de renúncia sobre a futura legítima, podendo 

os herdeiros reclamá-la com a morte do sucedido. 

Há possibilidade de o autor da herança ter feito em vida doação da parte disponível 

da herança, mas para tanto deverá constar a ressalva no ato da doação, e, nesse caso, o donatário 

                                                           
248 VELOSO, Zeno; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). Parte especial: direito das sucessões: artigos 

1.857 a 2.027. In: COMENTÁRIOS ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 21, p. 413. 
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ficará dispensado de trazer o bem à colação, quando da abertura da sucessão, desde que esse 

bem não tenha ultrapassado a parte disponível.249 

Importante esclarecer que os bens trazidos à colação não são tributáveis pelo ITCM, 

uma vez que tal imposto foi recolhido quando era ato inter vivos. Entretanto, se verificada 

redução da doação por exceder a parte disponível e redistribuição entre os herdeiros, haverá 

necessidade de novo pagamento por surgimento de novo fato gerador. 

Ademais, os bens frutos de doação não respondem por dívidas do espólio, pois 

passam a pertencer aos herdeiros como bens não vinculados à herança. 

As eventuais liberalidades excedentes à quota disponível poderão ser atacadas pelos 

herdeiros necessários, com os instrumentos processuais da colação, ou da redução da legítima, 

até o montante do quinhão hereditário previsto por lei em seu favor. 

 

5.3.3 Redução 

 

A redução é a obrigação que os beneficiados com doação em vida ou por meio de 

testamento têm de trazer à massa todo o excesso da porção disponível, tudo que extrapolou em 

relação aos demais herdeiros necessários. 

Quando a legítima de um herdeiro necessário é violada por doações feitas em vida, 

ou por via testamentária, o herdeiro prejudicado poderá obter o complemento do que faltou a 

sua legítima por meio da ação sucessória de redução. São consideradas nulas as doações na 

parte que exceder o limite disponível. 

A interposição da ação de redução independe do falecimento do autor da herança, 

ela tem por objetivo anular as doações inoficiosas. 

No entendimento de Rolf Madaleno, embora também sejam classificados como 

herdeiros necessários o cônjuge e os ascendentes, eles não estão obrigados a colacionar os bens 

recebidos em vida pelo sucedido, posto que conforme dispõe o art. 2.002 do CC, a antecipação 

da legítima só acontece em relação aos herdeiros descendentes. Portanto, as liberalidades que 

excedam a parte de que o doador poderia dispor livremente, recebidas em vida por cônjuges, 

ascendentes e estranhos, não estão sujeitas à colação, mas à ação de redução da legítima, 

prevista nos arts. 1.966, 1.967 e 1.968 do Código Civil.250 
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No entanto, defende Zeno Veloso que pelo princípio da igualdade e da 

intangibilidade das legítimas, tendo o cônjuge supérstite recebido doações do de cujus, da 

mesma forma que os descendentes, é obrigado a colacionar. Justifica seu posicionamento 

esclarecendo que se o cônjuge vai concorrer com os descendentes, recebendo o mínimo de um 

quarto da herança, mais que razoável também colacionar, dividindo a herança em igualdade.251 

Ademais, tendo-se em vista o disposto no art. 544 do CC, o qual determina que a 

doação de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhe cabe na herança, a consequência 

lógica é que o cônjuge confira as doações que, em vida, recebeu do outro cônjuge. 

Note-se, inclusive, que o art. 2.003 do Código Civil confirma essa assertiva: “A 

colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos 

descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do 

falecimento do doador, já não possuírem os bens doados.". 

Já os ascendentes não são obrigados à colação, haja vista que, embora sejam 

herdeiros necessários, não foram citados na obrigatoriedade de trazer bens à colação. Zeno 

Veloso entende que como se trata de ônus imposto ao herdeiro, não se pode utilizar de analogia 

para restringir direitos. 

Se a colação toma por base de que o doador quer apenas adiantar (antecipar) a herança 

do herdeiro, e não colocá-lo em situação mais vantajosa que a dos outros, não é 

razoável imaginar que o descendente que doa algo ao pai ou à mãe tenha em mente 

adiantar a herança dos genitores, pois o normal é que os pais morram antes do filho.252 

Rolf Madaleno pontua que cabe ação de redução para as doações inoficiosas, “quer 

a outros herdeiros, quer a terceiros, aí incluídas, aquelas hipóteses de doações encobertas pela 

forma societária em fraude à legitima”253.  

 

5.3.4 Abuso de direito, fraude sucessória e ordem pública 

 

Com o objetivo de beneficiar alguns de seus descendentes em detrimento de outros, 

é comum um genitor(a) utilizar-se da figura societária para violar a lei e a ordem pública. Nesses 

casos, caberá aos herdeiros necessários preteridos requerer a desconsideração da personalidade 

jurídica, reivindicando a reintegração da sua legítima em vista do desvio de sua herança. 

                                                           
251  VELOSO, Zeno; AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). Parte especial: direito das sucessões: artigos 

1.857 a 2.027. In: COMENTÁRIOS ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 21, p. 416. 
252  Ibid., p. 409.  
253  MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no 

direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 292. 
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As normas cogentes do direito sucessório restringem a liberdade de disposição da 

porção disponível, portanto, acaso a forma societária seja usada com abuso de direito, ignorando 

os estreitos princípios de ordem pública da legítima e violadas as bases do direito empresarial, 

impõe-se atentar para a aplicação da disregard, desconsiderando o primado da separação de 

personalidades e distinção de patrimônios. 

Nesse sentido, há que se atentar especialmente à colação, conforme entendimento 

de Renato Luiz Franco de Campos, porquanto serve para “forçar o herdeiro necessário a trazer 

à colação bens fraudulentamente transferidos a pessoas jurídicas que, na verdade, foram 

indiretamente cedidos a alguns herdeiros necessários em fraude ao equilíbrio da legítima”.254  

Referida hipótese ensejaria a desconsideração da personalidade jurídica, por 

evidente utilização abusiva e com desvio de finalidade da pessoa jurídica para fraudar a 

legítima. 

Por meio da fraude o empresário objetiva evitar a norma legal que limita a 

disposição patrimonial ante a existência de herdeiros necessários, concretizando dessa forma 

um negócio jurídico que encobre a sua ilicitude e alcança a subtração do patrimônio que integra 

a porção indisponível da massa hereditária. 

Nesses casos, os remédios jurídicos tradicionais, ações sucessórias, ação pauliana 

ou revocatória, não são eficazes para reposição da legítima. 

Importa atentar que age na contramão do direito sucessório, o autor da herança que 

em vida transferiu a totalidade de seus bens para uma sociedade anônima, simples ou limitada, 

constituída por seus filhos, mas com exclusão dos netos que são filhos do filho pré-morto, posto 

que preteridos da legítima que receberiam por representação do pai falecido.255  

A doação, alienação ou integralização de bens para pessoa jurídica constituída entre 

genitor e alguns de seus herdeiros, ou somente por alguns dos herdeiros, é a forma mais comum 

de uso da pessoa jurídica para desobedecer ao percentual da legítima. Isso porque, possuindo 

os bens em seu nome pessoal, fica difícil para o autor da herança subtrair de algum herdeiro 

legítimo a sua quota hereditária obrigatória, pois o herdeiro goza de mecanismos de mais fácil 

controle para apurar a integridade de seu quinhão e eventual restituição judicial do que quando 

esses bens são integralizados por meio de quotas ou ações de uma sociedade. 

                                                           
254  CAMPOS, Renato Luiz Franco de. Desconsideração da pessoa jurídica: limitações e aplicação no direito 

de família e sucessões. 2014. 196 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-01032016-115130/pt-

br.php>. Acesso em: 3 jun. 2016, p. 178.  
255  MADALENO, Rolf. A desconsideração judicial da pessoa jurídica e da interposta pessoa física no 

direito de família e no direito das sucessões. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 299. 
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Observe-se que o legislador, visando evitar fraudes à legítima, dispõe no art. 496 

do Código Civil que será obrigatória a autorização expressa dos demais herdeiros no caso de 

transmissão onerosa entre o genitor e um de seus herdeiros, o que evita que seja alterada a 

igualdade dos quinhões hereditários de seus descendentes. 

Outras estratégias, ainda, foram criadas como forma de burla às responsabilidades 

nas relações de família e divisão de patrimônio como, por exemplo, o uso abusivo de 

procuração, as vendas com intuito de esvaziar o patrimônio comum (simulação de ato jurídico) 

e a abertura de empresa em nome de terceiro para aquisição de bens, as quais podem ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica. 

Entretanto, mais uma vez cabe registrar que, antes de se pensar em aplicação da 

desconsideração na partilha de bens, com base na ocorrência de abuso da personalidade jurídica 

por desvio de finalidade e confusão patrimonial, deve ser examinado se houve qualquer ato 

simulado de transferência de bens, o que ensejará a declaração de nulidade do ato e não a 

desconsideração da personalidade jurídica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que ora se encerra, no que diz respeito ao objetivo específico de analisar 

o modelo padrão sucessório do Código Civil, oportunizou identificar que a vedação quanto à 

destinação patrimonial limita as possibilidades de melhor gerenciamento do patrimônio e, 

consequentemente, dificulta a perpetuação dos negócios familiares. Além da obrigatoriedade 

de resguardar a metade do patrimônio aos herdeiros necessários, há as demais restrições que 

pode sofrer a legítima, as quais, embora subsistam sob a égide da necessidade do Estado de 

proteger a família, acabam por inibir o uso da sucessão testamentária, o que, somado aos 

aspectos solenes para a validade do testamento, bem como aos aspectos processuais para seu 

cumprimento, contribui para o pouco uso dessa via de planejamento.  

Ressalta-se que o ato de planejar é um ato complexo, já que envolve análise de 

alternativas para uso futuro, e se torna ainda mais complexo, quando quem planeja não é a 

mesma pessoa que executa, como ocorre nos planejamentos sucessórios por meio de 

testamentos, posto que somente podem ser cumpridos após a morte do testador. Somado a isso, 

tem-se a base em que se estrutura: família, patrimônio e, por vezes, empresa. Observa-se que 

as múltiplas relações, internas e externas, atinentes a essas bases relacionadas, implicam um 

cenário normalmente conflituoso. Nessa medida, visando alcançar resultados mais rápidos e 

eficientes para a divisão e a transmissão de patrimônio, urge conhecer e avaliar os recursos 

disponíveis. Dessa forma, dentro dos limites da autonomia privada, cabe o uso das regras do 

Direito Empresarial como remédio de prevenção para o planejamento sucessório.  

A pesquisa identificou que o planejamento sucessório não é ferramenta de salvação 

do patrimônio da família, mas sim de organização, portanto, deve ser iniciado o quanto antes, 

independentemente da existência de quantias vultosas ou de conflitos já deflagrados ou em 

potencial entre os sucessores. Trata-se de medida de economia tributária e proteção do 

patrimônio. 

Apontou que a primeira etapa do planejamento é a realização criteriosa de um 

diagnóstico da situação familiar, patrimonial, legal e tributária dos envolvidos. Em seguida, que 

deve ser elaborado um projeto e se identificar seus custos e riscos. Observa-se que o 

planejamento sucessório vai além de antecipar inventário, fazer planejamento fiscal e 

reestruturação societária, porquanto planejar envolve o estudo das opções de estratégia jurídica 

patrimonial e a estruturação de governança. 

Constatou que o planejamento jurídico com vistas à sucessão causa mortis poderá 

envolver múltiplas operações, por meio de diferentes instrumentos, tanto jurídicos, tais como o 
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testamento, como financeiros, fundos de investimento e planos de previdência, dentre outros. 

Isso é comum ocorrer quando há patrimônios vultosos e coletividade de bens de naturezas 

diversas (participações societárias, imóveis urbanos e rurais, obras de arte, investimentos 

financeiros, etc.). É possível, ainda, elaborar um projeto sucessório que abarque não todo, mas 

apenas determinados bens, como participações societárias ou bens imóveis, deixando o restante 

para os meios ordinários de transmissão, o inventário.  

Verifica-se que dentre os vários instrumentos para o planejamento sucessório das 

famílias empresárias, a holding familiar, objeto de estudo da presente dissertação, é um 

importante instrumento jurídico. A holding, além de proporcionar o planejamento patrimonial, 

definindo regras de convivência familiar e empresarial, possibilita o planejamento sucessório, 

na medida em que promove a reunião de todos os bens pessoais do patrimônio nessa sociedade, 

possibilitando ao titular entregar aos seus herdeiros as quotas ou ações dessa sociedade, na 

forma que entenda mais adequada para cada um, o que substitui, em parte, o testamento. Mas 

por óbvio, não se desconsidera a possibilidade de mesclar essa alternativa com os demais 

instrumentos jurídicos e financeiros. 

Concluiu que a constituição da holding imobiliária implica a desconstituição do 

condomínio de bens então existente, haja vista que a holding passa a ser a titular dos bens 

conferidos pelas pessoas físicas e os proprietários dos imóveis recebem participações na 

holding. Por se tratar de empresa, a decisão da venda do imóvel deixa de exigir a unanimidade 

que condiciona o condomínio (CC, art. 1.314 e parágrafo único) e passa a permitir decisões por 

determinados quóruns. Sua constituição apresenta vantagens relacionadas tanto à administração 

da holding pura (instituição de regras especificas quanto ao relacionamento entre os sócios que 

a compõem; concentração de votos do grupo; isolamento de eventuais conflitos entre os 

membros da família ou investidores, com a proibição da entrada de terceiros, cônjuges e 

companheiros nas sociedades familiares, bem como pode estabelecer a forma de apuração de 

seus quinhões em casos de divórcios ou falecimentos), como também para fins tributários, visto 

que a carga tributária na exploração do imóvel por pessoa jurídica pode se mostrar menos 

onerosa. 

Quanto à opção do tipo societário para a constituição da holding, conclui-se que é 

uma escolha não só jurídica, mas também econômica e administrativa gerencial, sendo 

imprescindível, para viabilizar a estratégia de opção entre as duas sociedades mais usadas para 

a constituição da holding, as limitadas e as sociedades por ações fechada, o estudo das seguintes 

características: a forma de deliberação e constituição das sociedades; a participação dos sócios 
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no capital social e a possibilidade de participação nos lucros; assim como a limitação de 

responsabilidade e as regras de desinvestimento. 

Ressalte-se, porém, que as sociedades por ações possuem uma gestão mais 

facilitada, tanto no que se refere à transmissibilidade de ações sem a necessidade de aditivação 

contratual e registro na Junta Comercial a cada venda, como pelo quórum estabelecido para as 

deliberações. O quórum diversificado para uma série de deliberações nas limitadas, complica 

desnecessariamente a sua gestão. Ademais, nas limitadas, para o controle absoluto, é preciso 

ser titular de, no mínimo, 75% do seu capital social. Já nas sociedades anônimas basta a 

titularidade de 50% do capital votante. Quanto à responsabilidade dos sócios, na sociedade por 

ações, restringe-se ao preço das ações subscritas e não integralizadas, independentemente de o 

restante do capital social estar ou não integralizado, enquanto na sociedade limitada, a 

responsabilidade dos sócios é solidária até a completa integralização do capital social.  

No que se refere à análise dos impactos fiscais do planejamento com vistas à 

sucessão causa mortis, constatou-se que a constituição da holding familiar poderá, além de 

evitar o custo financeiro inerente ao processo de inventário (nomeadamente emolumentos e 

honorários advocatícios), conferir redução do custo fiscal da sociedade operacional. Verifica-

se que a tributação mais favorecida, no caso de aluguel, é em empresa submetida ao lucro 

presumido, assim como também é a melhor opção na venda de imóvel em estoque (aquele 

destinado à venda desde sua aquisição), se não houver outras atividades e/ou resultados.  

 Em atenção à operação aluguel, analisando-se as alíquotas, observa-se que 

enquanto na pessoa física são cobrados 27,5% da receita, na pessoa jurídica optante do lucro 

real são cobrados 34% de IR e 9,25% de PIS e Cofins e, na pessoa jurídica de propósito 

imobiliário e lucro presumido, são cobrados em média 13,23% (3,65% PIS e Cofins + 2,88% 

CSL + 6,7% IR). Assim, comprova-se a redução do custo fiscal com a criação da holding 

imobiliária, posto que, em comparação com a pessoa física, a redução no recolhimento do 

imposto referente aos imóveis alugados é da ordem média de 50% mensalmente. 

Ressalta-se, porém, que a parte fiscal deve ser compreendida apenas como 

referência para análise das vantagens e desvantagens do que se espera alcançar com o 

planejamento, posto que os cenários de menor onerosidade podem não atender ao que o futuro 

autor da herança deseja para sua sucessão. Nesse sentido, faz-se necessário analisar cada 

alternativa sucessória a ser adotada e os respectivos impactos jurídicos, e não só tributários. 

Acerca da análise dos riscos do planejamento sucessório por meio da holding 

familiar, destaca-se que não obstante a amplitude na qual possa ser trabalhado, encontra limites 

legais, representados principalmente pelas normas de ordem pública do Direito de Família e 
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Sucessões (regimes de casamento, herança legítima, sociedade entre cônjuges, garantia de 

subsistência do doador, etc.), assim, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode ser 

tomada como um conceito impenetrável, blindada contra os desvios dos ditames traçados pelo 

ordenamento jurídico, servindo para o desvio do patrimônio e para a fuga de direito de terceiros. 

Em defesa do meeiro, credor alimentar ou herdeiro necessário que está sendo enganado em sua 

fragilidade e dependência econômica pelo uso abusivo da pessoa jurídica, cabe a aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica, seja na forma direta ou inversa, ora atingindo os 

bens sociais, ora responsabilizando os sócios e até a sociedade, quando usada de forma abusiva. 

Desse modo, a limitação imposta pelo Direito de Família e Sucessões à transmissão de bens e 

direitos pelo futuro autor da herança é fator que coíbe o uso da pessoa jurídica de forma abusiva 

e possibilita segurança jurídica aos planejamentos efetuados por meio do instrumento 

societário. 

Considera-se que as hipóteses eleitas como respostas empíricas aos 

questionamentos propostos foram plenamente comprovadas, haja vista que foram identificadas 

as justificativas para o uso reduzido da sucessão testamentária, especialmente para as famílias 

empresárias, assim como as vantagens da eleição da holding familiar para o planejamento 

sucessório, a qual apresenta vantagens societárias, patrimoniais e sucessórias. Possibilita, além 

das vantagens tributárias, a inibição dos conflitos familiares, já que as relações entre os 

membros da família passam a ser regidas pelo Direito Societário, o qual dispõe de instrumentos 

mais adequados a promover meios protetivos da dissipação do patrimônio empresarial por 

algumas relações de família. Ademais, idealiza a partilha ainda em vida, de maneira a antecipar 

o que seria objeto de um inventário, o qual pode durar longos anos e ameaçar a continuidade da 

empresa familiar.  

Na prática, registra-se que não há modelo para planejamento sucessório. A maior 

virtude que o profissional que se disponibiliza a fazer planejamento pode apresentar é a 

paciência de ouvir, porque somente após entender as necessidades da família é que se poderá 

refletir e identificar os instrumentos jurídicos mais apropriados. A adequação dos termos dos 

instrumentos poderá conferir a redução dos custos financeiros e proporcionar a perpetuação dos 

laços familiares. 
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ANEXO A – Tabela indicativa das alíquotas e respectiva legislação de cada Estado da 

Federação 

AC I. 4% nas transmissões causa mortis 

 
II. 2% nas transmissões por doação 

Lei Complementar N° 271 de 

27/12/2013 

A

L 

I. 4% (quatro por cento), nas transmissões causa mortis; 

 
II. 2% (dois por cento) nas transmissões por doação. 

 

Lei n. 5.077 de 12/06/1989 e Lei 

n. 6.374/2003 
Lei n.º 7.861/16 e Decreto n.º 

53.609/17 

AM 2% sobre transmissão causa mortis; ou por doação de qualquer bens ou direitos Lei complementar n. 66/2008 de 
30/12/2008 

AP I. 4% nas transmissões causa mortis; sobre o valor tributável 

 
II. 3% nas doações de quaisquer bens e direito, sobre o valor tributável 

 

Decreto n. 3.601 de 29/12/2000 

e  
Decreto n. 3.056/2005 de 

17/06/2005 

BA I. Entre tios e sobrinhos, avós e netos e primos e irmãos, a partir do 500 até 10.000 
OTNs, 8%; entre 10.000 e 100.000 OTNs, 10%; e acima de 100.000 OTNs, 15% 

Além do quinto grau de parentesco e não parentes, a partir de 500 até 10.000 

OTNs, 15%; entre 10.000 e 100.000 OTNs, 20%; acima de 100.000 OTNs, 25% 
Linha reta, cônjuges, entre irmãos, a partir de 500 até 10.000 OTNs, 4%; entre 

10.000 e 100.000 OTNs, 6%; acima de 100.000 OTNs, 10%                                                                                                                                                                                       

II. 2% sobre o valor tributável em doações de quaisquer bens ou direitos. 
Resolução SF n. 9 de 5/5/1992, DOU de 6/5/1992 - Estabelece alíquota máxima 

para o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de que se trata a alínea 

“a” do inciso I, e §1º, inciso IV do artigo 155 da Constituição Federal. 
Artigo 1.º - A alíquota máxima do imposto de que trata a alínea “a”, inciso I, do 

artigo 155 da Constituição Federal será de 8%, a partir de 1º de janeiro de 1992. 

Entende-se, portanto, que a alíquota é de 8%. 

Lei n. 4.826 de 27/1/1989 

Resolução SF n. 9 de 5/5/1992 – 

alterada pelo Decreto Nº 15.621 

de 28 de outubro de 2014 

CE I - nas transmissões causa mortis:  

a) 2% (dois por cento), até 10.000 (dez mil) Ufirces;  

b) 4% (quatro por cento), acima de 10.000 (dez mil) e até 20.000 (vinte mil) 

Ufirces; 

 c) 6% (seis por cento), acima de 20.000 (vinte mil) e até 40.000 (quarenta mil) 

Ufirces;  

d) 8% (oito por cento), acima de 40.000 (quarenta mil) Ufirces;  

II – nas transmissões por doação:  

a) 2% (dois por cento), até 25.000 (vinte e cinco mil) Ufirces;  

b) 4% (quatro por cento), acima de 25.000 (vinte e cinco mil) e até 150.000 (cem 

mil) Ufirces; 

c) 6% (seis por cento), acima de 150.000 (cinquenta mil) e até 250.000 (duzentas 

e cinquenta mil) Ufirces; 

 d) 8% (oito por cento), acima de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Ufirces. 

Lei Nº 15.812 de 20/07/2015 

DF I - 4% sobre a parcela da base de cálculo que não exceda a R$ 1.000.000,00; 

II - 5% sobre a parcela da base de cálculo que exceda R$ 1.000.000,00 até R$ 

2.000.000,00; 

III - 6% sobre a parcela da base de cálculo que exceda R$ 2.000.000,00. 

Lei n. 3.804 de 08/02/2006, 

alterado pelo decreto nº 37.151, 

de 04/03/16  

ES 4% nas transmissões causa mortis e nas doações a qualquer título Lei n. 4.215/1989 - alterada pela 

Lei n.º 10.011 de 20 de maio de 

2013 
  

 

http://gcs.sefaz.al.gov.br/sfz-gcs-web/documentos/visualizarDocumento.action?key=ToRXJeaHoNs%3D
http://gcs.sefaz.al.gov.br/sfz-gcs-web/documentos/visualizarDocumento.action?key=YMcGR%2F353WY%3D
http://gcs.sefaz.al.gov.br/sfz-gcs-web/documentos/visualizarDocumento.action?key=YMcGR%2F353WY%3D
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=37151&txtAno=2016&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=37151&txtAno=2016&txtTipo=6&txtParte=.
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GO I - de 2% (dois por cento), quando o valor da base de cálculo for até R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais); 

II - de 4% (quatro por cento), sobre o valor da base de cálculo que exceder a R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

III - de 6% (seis por cento), sobre o valor da base de cálculo que exceder a R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 

IV - de 8% (oito por cento), sobre o valor da base de cálculo que exceder a R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Lei n. 11.651 de 26/12/1991 e 

Lei n. 13.772 de 28/12/2000 e 

Lei n. 9.127 de 16/3/2010 e Lei 

Nº 19.021 de 30/09/2015 
 

MA I - nas doações de quaisquer bens ou direitos e nas instituições de usufruto: 

a) 1% (um por cento), caso a soma dos valores venais não seja superior a R$ 

100.000,00, respeitadas as disposições sobre os limites e condições de isenção 

previstas no art. 107-A, da Lei nº 7.799/2002, atualizada pela Lei nº 9.127/2010; 

b) 1,5% (um e meio por cento), caso a soma dos valores venais seja superior a R$ 

100.000,00 e se estenda até R$ 300.000,00; 

c) 2% (dois por cento), caso a soma dos valores venais seja superior a R$ 

300.000,00; 

II - em quaisquer outras hipóteses, bem como na transmissão causa mortis, as 

alíquotas do imposto, são: 

a) 3% (três por cento), caso a soma dos valores venais se estenda até R$ 

300.000,00; 

b) 4% (quatro por cento), caso a soma dos valores venais seja superior a R$ 

300.000,00 e se estenda até R$ 600.000,00; 

c) 5% (cinco por cento), caso a soma dos valores venais seja superior a R$ 

600.000,00 e se estenda até R$ 900.000,00; 

d) 6% (seis por cento), caso a soma dos valores venais seja superior a R$ 

900.000,00 e se estenda até R$ 1.200.000,00; 

e) 7% (sete por cento), caso a soma dos valores venais exceda a R$ 1.200.000,00. 

 

Lei n. 7.799 de 19/12/2002 e Lei 

n. 9.127 de 16/3/2010 e Lei Nº 

10283 de 17/07/2015 

 

MG 5% sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e direitos recebidos 

em virtude da ocorrência do óbito ou de doação Decreto n. 44.764 de 

27/3/2008 e Decreto Nº 

46441 DE 13/02/2014 

 

MS I. 6%, nos casos de transmissão causa mortis 

II. 3%, nas hipóteses de doação de qualquer bens ou direitos 

Lei Nº 4759 DE 16/11/2015 

 

MT I. Nas transmissões causa mortis: 

   1. Isento, até 1.500 (mil e quinhentas) UPF/MT 

   2. 2%, acima de 1.500 (mil e quinhentas) até 4.000 (quatro mil) UPF/MT 

   3. 4%, acima de 4.000 (quatro mil) até 8.000 (oito mil) UPF/MT 

   4. 6%, acima de 8.000 (oito mil) até 16.000 (dezesseis mil) UPF/MT 

   5. 8%, acima de 16.000 (dezesseis mil) UPF/MT 

II. Nas doações: 

   1. Isento, até 500 (quinhentas UPF/MT 

   2. 2%, acima de 500 (quinhentas) e até 1.000 (mil) UPF/MT 

   3. 4%, acima de 1.000 (mil) até 4.000 (quatro mil) UPF/MT 

   4. 6%, acima de 4.000 (quatro mil) até 10.000 (dez mil) UPF/MT 

   5. 8%, acima de 10.000 (dez mil) UPF/MT 

 Lei 10.488/16, efeitos a partir 

de 1º/04/2017 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/legislacao/legislacaotribut.nsf/7c7b6a9347c50f55032569140065ebbf/4c91187e934850e0842580a0005e388b?OpenDocument#_r9h2ki82eksg32c1e6gs3gb108h2i0chp4120_
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PA 4%  Lei n. 5.529 de 5/1/1989 

replicada conforme a Lei 

complementar n. 033 de 

4/11/1997, com as alterações 

introduzidas pela Lei n. 6.428 de 

27/12/2001 

PB I – nas transmissões por “causa mortis”: 

  
a) com valor até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 2% (dois por cento); 

  

b) com valor acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e até R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), 4% (quatro por cento); 

  

c) com valor acima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e até R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), 6% (seis por cento); 

  

d) com o valor acima de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), 
8% (oito por cento); 

  

II – nas transmissões por doações: 
  

a) com valor até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 2% (dois por cento); 

  
b) com valor acima de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), 4% (quatro por cento); 

  
c) com valor acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), 6% (seis por cento); 

  
d) com valor acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 8% (oito por 

cento). 

 

Lei n. 5,123 de 27/1/1989. 

Alterada Pela Lei Nº 

 10.507, De 18 De Setembro 
De 2015 

 

PE I. 2%, até R$ 200.000,00 

II. 4%, acima de R$ 200.000,00 até R$ 300.000,00 

III. 6%, acima de R$ 300.000,00 até R$ 400.000,00 

IV. 8%, acima de R$ 400.000,00 

Lei n. 13.974 de 16/12/2009 

modificada para Lei nº 13.974, 

de 16 de dezembro de 2009, 

anexo único. 

PI 4% Lei n. 4.261 de 1/2/1989, 

atualizada até a Lei NO 

6.043/10, de 30/12/2010 

PR 4% Lei n. 8.927 de 28/12/1988 

RJ 4% Lei n. 1.427 e 13/2/1989, 

alterada pela Lei n. 3.515 de 

21/12/2000 

RN I - 3% (três por cento), para a base de cálculo de até R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais); 

II - 4% (quatro por cento), para a parcela da base de cálculo que exceder R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais); 

III - 5% (cinco por cento), para a parcela da base de cálculo que exceder R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões 

de reais); 

IV - 6% (seis por cento), para a parcela da base de cálculo que exceder R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Lei n. 5.887 de 15/2/1989, 

alterada pelo Decreto Nº 

22.063, de 07 de dezembro de 

2010. 

RO I. 2% nas bases de cálculo até 1.250 UPFs 

II. 3% nas bases de cálculo de 1.250 a 6.170 UPFs 

III. 4% nas bases de cálculo acima de 6,170 UPFs 

UPF em 2010 = R$ 40,12, conforme foi publicado no DOE n. 1397, 

de29/12/2009, a Resolução n. 002/2009-GAB/CRE 

Lei n. 959 de 29/12/2000 

http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo139742009
http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo139742009
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RR 4%, independentemente da natureza do ato. Lei n. 59/1993 

RS I. Na transmissão "causa mortis" 

   1. 0%, até 2.000 UFP-RS 

   2. 3%, acima de 2.000 UFP-RS até 10.000 UFP-RS 

   3. 4%, acima de 10.000 UFP-RS até 30.000 UFP-RS 

   4. 5%, acima de 30.000 UFP-RS até 50.000 UFP-RS 

   5. 6%, acima de 50.000 UFP-RS, 

II. Na transmissão por doação 

   1. 3%, até 10.000 UFP-RS 

   2. 4%, acima de 10.000 UFP-RS 

Lei n. 8.821 de 27/1/1989, 

alterada pela Lei n. 14741 DE 

24/09/2015 

SC I. 1% sobre a parcela da base de cálculo igual ou inferior a R$ 20.000,000 

II. 3% sobre a parcela da base de cálculo entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00 

III. 5% sobre a parcela da base de cálculo entre R$ 50.000,00 e 150.000,00 

IV. 7% sobre a parcela da base de cálculo que exceder a R$ 150.000,00 

V. 8% sobre a base de cálculo, quando: 

   1. O sucessor for parente colateral, herdeiro testamentário ou legatário que não 

tiver relação de parentesco com o de cujus 

   2. O donatário ou o cessionário for parente colateral ou não tiver relação de 

parentesco com o doador ou o cedente 

Lei n. 13.136, de 25/11/2004 

SE 4% Lei n. 2.704 de 7/2/1989 

SP 4% Lei n. 10.705 de 28/12/2000, 

alterada pela Lei n. 10.992 de 

21/12/2001 

TO I. 2%, para base de cálculo for superior a R$ 25.000,00 e até R$ 100.000,00 

II. 4%, para base de cálculo for superior a R$ 100.000,00 e R$ 500.000,00 

III. 6%, para base de cálculo for superior a R$ 500.000,00 e R$ 2.000.000,00 

IV. 8%, para base de cálculo for superior a R$ 2.000.000,00 

Lei n. 1.287 de 28/12/2001, 

alterada pela Lei 3.019 de 

30/09/2015 

 

 

 


