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CONTEÚDO DA PALESTRA  

 

 

Holding Familiar: As Vantagens Tributárias e o Planejamento Sucessório 

 

Objetivo:  

 

 Transmitir a importância de um planejamento sucessório nos aspectos tributários, 

societários e sucessórios.  

 Demonstrar as vantagens da sucessão familiar através da holding familiar, abran-

gendo os principais pontos na distribuição do patrimônio do patriarca aos herdeiros 

através da doação de quotas sociais com reserva de usufruto, facilitando o processo 

de inventário e reduzindo a carga tributária.  

 Discorrer sobre as cláusulas restritivas que visam garantir a perenidade do patrimô-

nio para as seguintes gerações. 

 

Palestrantes:  

 

Diego Viscardi  

Advogado especialista em Direito Societário e Direito Empresarial pela PUC Ponticífia 

Universidade Católica de São Paulo, sócio do escritório CHBS e consultor parceiro do 

Parluto Advogados, criador e mantenedor do Blog Holding Familiar - Vantagens Tributárias 

e Planejamento Sucessório.  

Participante do Grupo de Estudos de Empresas Familiares da Fundação Getúlio Vargas – 

DIREITO SP. 

 

Marcelo Carlos Parluto  

Advogado com mais de 20 anos de experiência, sócio fundador e gestor do escritório 

Parluto Advogados desde 1997 e Diretor Jurídico da Diretoria Regional do CIESP de 

Santo André. 

Graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Faculdade de Direito São Bernardo do 

Campo e especializado em direito tributário pelo IBET (Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários). 
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Conteúdo programático: 

 

INTRODUÇÃO SOBRE O PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E PATRIMONIAL  

 

a) Momento para falar sobre sucessão familiar - Empresa X Patrimônio: o 

momento ideal para planejar a sucessão e proteger o patrimônio; 

 

b) Riscos da atividade empresarial – pessoa física 

 Riscos Judiciais - Sistema de responsabilidade de sócios e administrado-

res: riscos trabalhistas, consumerista, fiscal e desconsideração da perso-

nalidade jurídica; 

 Riscos Familiares – sucessão e falecimento do patriarca administrador da 

empresa; interferência de agregado e proteção contra ingresso ao quadro 

societário; 

 

ASPECTOS JURÍDICOS 

 

1- Instrumentos jurídicos – variação de acordo com o caso concreto 

a) Constituição de holding pura ou mista (sucessão de quotas/ações sociais); 

b) Constituição de holding patrimonial (administração de imóveis); 

c) Testamentos; 

d) Instrumentos particulares de doação. 

2- Segregação do patrimônio: Sucessão Empresarial e Sucessão Pa-

trimonial 

Segregação do patrimônio empresarial (quotas/ações sociais) e do patri-

mônio particular (imóveis/aplicações financeiras). Estruturas diversas.  

 

3 – Sucessão Familiar - Implicações no âmbito familiar 

a) Regime de bens – implicações no planejamento sucessório 

b) Uniões Estáveis; 

c) Filhos menores e emancipados. 
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Como proteger seu patrimônio e diminuir os riscos futuros?  

a) Cláusula de incomunicabilidade; 

b) Cláusula de impenhorabilidade; 

c) Cláusula de inalienabilidade; 

d) Cláusula de reversão; 

e) Usufruto e direito de voto e controle. 

 

4- Implicações societárias 

a) Tipo da holding: EIRELI, Sociedade Simples, Limitada, S/A? 

b) Responsabilidade dos sócios e administradores; 

c) Affectio Societatis – proteção contra ingresso de terceiros ao quadro societá-

rio; 

d) Integralização do capital social – Imóveis ou Participações Societárias 

 

5- Implicações tributárias – redução da carga tributária  

a) Incidência ou não incidência do ITBI  

b) Opção pelo regime de tributação 

             IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

             CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

             PIS e COFINS 

c) Redução do ganho de capital na alienação de imóveis 

d) Distribuição de lucros aos sócios 

e) Tributação nos rendimentos de usufruto 

 

6 – Vantagens da holding familiar em comparação com o Inventário 

a) Evitar/Reduzir conflitos entre herdeiros; 

b) Evitar a dilapidação do patrimônio; 

c) Redução do ITCMD – Base de calculo e momento de incidência - Projeto de 

lei para aumentar a tributação sobre heranças; 

d) Taxas Judiciárias e honorários advocatícios; 


