
PREPARAÇÃO DO SUCESSÃO 

HEREDITÁRIA E IMÓVEIS 

São princípios básicos a 
legalidade, economia e o 
planejamento empresarial, 
tributário, trabalhista e sucessório. 



ANÁLISES PRELIMINARES                                 

 Preliminarmente é preciso analisar as 

particularidades do negócio, das pessoas 

e sócios envolvidos e de suas intenções, 

inclusive com ampla análise documental. 
 

  

 



O QUE FAZER, ALTERAR OU 

MANTER A ESTRUTURA? 

  



Soluções Apontadas 

 Manutenção da Estrutura 

de Negócio 

 

 Ou 

 

 Alteração da Estrutura 



Soluções Apontadas – Alteração do 

Negócio 
 

 Após os levantamentos preliminares podem ser apontadas as 
seguintes soluções: 

 

REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL E CRIAÇÃO DE UMA 
HOLDING S/A 

 

 Sociedade Anônima Controladora de Capital Fechado.  

 

 Benefícios: 

- concentração de controle; 

- simplificação da sucessão hereditária; 

- minimização de problemas societários, familiares e jurídicos em 
geral; 

- criação de blindagem patrimonial, de otimização tributária e de 
segurança jurídica.   

 

 

 



Alocação dos Bens                                
 

 Concentração dos imóveis em uma empresa imobiliária – 
constituída como S/A;  

 

 Incorporação do patrimônio imobiliário das pessoas físicas na 
holding e não na empresa imobiliária: 

 

   - evita o ITBI (inciso I, do §2º, do art.156, da CF/88) 

  - o IR sai de 27,5% para 15%; e 

  - blinda o patrimônio contra credores familiares e não 
familiares; 

 

 A holding S/A deverá ter o controle da maioria das quotas e ações 
de todas as controladas. Ideal: 99% das quotas ou ações em 
nome da holding ou no mínimo ¾ das quotas da ltda e ½ das 
ações da S/As.  Isto evita a dilapidação do negócio em caso de 
sucessão e blinda a empresa e os sócios.  

 

 



Antes da criação da holding S/A                                 

 

 Permutar as quotas e ações pelo valor contábil, evitando-se o 

ganho de capital pelo valor de mercado que gera tributação; 

 

 Todas operações de transferências devem ser realizadas 

antes da transformação da empresa em S/A, se feita após 

gera tributação em razão de transferência patrimonial ao 

invés da transformação; 

 

 Avaliar o patrimônio, ações e quotas, com a concordância 

expressa de todos os herdeiros. 



Do estatuto da holding                                

 Acordo de bloqueio  

1. ações não podem ser alienadas sem concordância 

e preferência.  

2. ações excluídas da herança.  

3. pagamento aos herdeiros em dinheiro ou bens em 

360 dias após e/ou criação de fundo de 

investimentos específico para o pagamento dos 

herdeiros. 

4. opção dos herdeiros receberem apenas os 

dividendos, não exercendo funções na empresa. 

 

 



Do estatuto da holding – cont.    1ª opção                           

 Termo de doação  

1. o “dono” da empresa doa a nua propriedade de suas 
ações a seus filhos, mas mantém o usufruto das mesmas. 
Não pode haver tributação do IR sobre o ganho de capital. 

2. o usufruto será vitalício.  

3. a doação será com cláusula de incomunicabilidade, 
impenhorabilidade, inalienabilidade e reversão. Doação de 
tudo só se for respeitada a legitima e houver reserva de 
renda vitalícia para o doador. 

4. necessária anuência dos demais herdeiros no termo de 
doação. 

5. manutenção do direito do dono da empresa a voto e 
participação nos lucros. 



Do estatuto da holding – cont.    2ª Opção                            

 Ação Preferencial ou Quota Preferencial (IN 38 do 

DREI de 02/03/2017) em caso de LTDA 

 

1. O dono da empresa subscreve uma Ação 

Preferencial ou uma quota preferencial com poder 

de veto em votações.  

2. prever que a extinção da ação ou quota com o 

falecimento do dono da empresa.  

3. prever a possibilidade de subscrição de nova ação 

preferencial ou quota preferencial em favor dos 

filhos. 



Diretoria da holding S/A                               

 deve ser composta por pessoa física de preferência 

não acionista, permitindo-se a proteção do 

patrimônio pessoal de seus acionistas 

 

 não é preciso constituir conselho de administração 

 



   PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO    

      



ITCD – Imposto sobre a Transmissão  

Causa Mortis e Doação de Bens ou 

Direitos                             

 

 Haverá a incidência do ITCD na transferência da 

nua propriedade (30% do ITCD apurado) e no 

falecimento do usufrutuário (70% do ITCD 

apurado). 

 

 Contratação de seguro de vida para fazer frente a 

referida despesa. 

 



 ITCD 

- A base cálculo é o valor venal dos bens, se 

imóveis, aqueles situados no DF 

 

- Na base de cálculo podem ser deduzidas 

as dívidas contraídas pelo de cujus  



ITCD – continuação 

 No DF as alíquotas do ITCD são: 

 

a) 4% até R$1.073.900,00; 

 

b) 5% entre R$1.073.900,00 a R$2.147.800,00;  

 

c) 6% se exceder R$2.147.800,00. 



DO IR SOBRE GANHO DE 

CAPITAL 
 

- §1º, do Art.23, da Lei 9.532/97: valor 

contábil ou valor de mercado 

 

- Arguição de Inconstitucionalidade 

(IINAMS 0026864-30.1998.4.01.3800/ MG, 

DJ p.01 de 03/08/2007) 



Do objeto social                            

 Empresas com diversos objetos sociais - evitar  

 

 Impossível identificação da atividade 

preponderante sem os balanços.  

 

 Análise de transformação societária, visando a 

economia de tributos.  

 

 



Outras Questões                          

 Comparativo de sistemas de tributação. 

 

 

 Análise dos balanços e possível economia. 

 

 

 Comparativo da economia tributária pelo 

supersimples (R$3.600.000,00 por ano)e 

vantagens do grupo empresarial  

 

 



Tributação da holding                           

 Tributação da receita própria – existente apenas 

nos negócios com terceiros. 

 

 

 Tributação de lucros e dividendos advindos das 

controladas - inexistente. 

 

 

 

 



Benefícios da identificação dos  

proprietários dos imóveis                       

1. apontar com clareza as formas mais 
econômicas de se fazer a reestruturação 
empresarial; 

 

2. fazer transferências corretas dos imóveis; 

 

3. verificar as questões do ITBI e demais 
questões tributárias; 
 



4. separar o que é disponível para doar aos filhos (50% do 
patrimônio) e o que é legítima (outros 50%), evitando 
futuras nulidades de doações realizadas em vida; 

 

5. adequar o capital social das empresas dentro da 
realidade evitando-se que se possa alegar no futuro: 
fraudes, desconsideração de personalidade jurídica, 
distribuição disfarçada de lucros e dissolução irregular de 
empresas; 

 

6. evitar que as transações com os imóveis sejam 
anuladas por seus credores ou compradores; 

 

7. proteger com mais eficiência o patrimônio do grupo. 

 



1. Solidariedade na sucessão de empresas. 

 

2. Grupo empresarial – responsabilidade. 

 

3. Diretor de S/A – ausência de vínculo empregatício, não 

ocorrência de subordinação. Ressalvando fraude.  

 

4. Direitos e deveres do diretor devem estar previstos no 

estatuto.  

 

5. Possui direito a pro-labore e caso ex-funcionário, seu 

contrato restará suspenso.  

  

Aspectos trabalhistas 
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