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1. A importânia da pessoa jurídica



PESSOA JURÍDICA - VANTAGENS

* SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL 
* UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS DE GOVERNANÇA 
* SEPARAÇÃO DOS CONFLITOS FAMILIARES DA GESTÃO DO NEGÓCIO 
* PROTEÇÃO PATRIMONIAL 
* EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA



BLINDAGEM PATRIMONIAL?



BLINDAGEM PATRIMONIAL?

Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo 
abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 1º  Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar 
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada 
por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019) 

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente 
insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
§ 3º  O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de 

administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
§ 4º  A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza 

a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
§ 5º  Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica 

específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 



PESSOA JURÍDICA 

SOCIEDADE LIMITADA 
•Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade 

de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização 
do capital social. 

•§ 1º  A sociedade limitada pode ser constituída por 1 
(uma) ou mais pessoas.     (Incluído pela Lei nº 
13.874, de 2019) 

•§ 2º  Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento 
de constituição do sócio único, no que couber, as 
disposições sobre o contrato social.     (Incluído pela 
Lei nº 13.874, de 2019) 

•Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas 
omissões deste Capítulo, pelas normas da 
sociedade simples. 

social. 

SOCIEDADE ANÔNIMA 

CÓDIGO CIVIL 
•Da Sociedade Anônima 
•Seção Única 
Da Caracterização 
•Art. 1.088. Na sociedade anônima ou 

companhia, o capital divide-se em 
ações, obrigando-se cada sócio ou 
acionista somente pelo preço de 
emissão das ações que subscrever ou 
adquirir. 

LEI N° 6.404/76 



2. VAMOS FALAR DE HOLDING?



HOLDING - CONCEITO



HOLDING

PROPÓSITO NEGOCIAL - BUSINESS PURPOSE TEST DOCTRINE 



HOLDING - CONCEITO

Artigo 2º, parágrafo 3º: LEI 6.404/76 

“A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não 
previstas no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto 
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.” 

•Resolução 469 do Banco Central, de 07 de abril de 1978 



HOLDING - APLICAÇÕES

* Encaminhamento de resolução de questões familiares 

* Sobreposição de gerações 

* Filhos com vocações distintas ao fundador 

* Separação dos assuntos da família dos assuntos do negócio 



HOLDING - PASSO A PASSO

1)Elaborar um planejamento 

2)Elaborar um dossiê para o cliente com certidões negativas 

3)Constituir a pessoa jurídica na Junta 

4)Realizar os atos de transmissão de bens no registro de imóveis 

5)Alteração contratual para realizar a cessão e/ou doação de quotas 

6) Acompanhar a receita da pessoa jurídica!



HOLDING - DICAS

RIR 
Das participações societárias adquiridas em decorrência de integralização de capital 

com bens ou direitos 
Art. 142. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de 

integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens ou 
pelo valor de mercado ( Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, caput ). 

§ 1º Se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas 
físicas deverão lançar nessa declaração as ações ou as quotas subscritas pelo mesmo 
valor dos bens ou dos direitos transferidos, hipótese em que não presumida a 
distribuição disfarçada de que trata o art. 528 ( Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, § 1º ). 

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a 
diferença a maior será tributável como ganho de capital ( Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, § 
2º ). 



HOLDING - APLICAÇÕES



HOLDING - DICAS
RIR 

Do recebimento da devolução de capital social em bens ou direitos 

Art. 143. Os bens e os direitos do ativo da pessoa jurídica que forem transferidos ao seu 
titular ou ao sócio ou ao acionista, a título de devolução de sua participação no capital 
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou pelo valor de mercado ( Lei nº 9.249, 
de 1995, art. 22, caput ). 

Parágrafo único. Os bens ou os direitos recebidos serão informados, na declaração de 
bens correspondente à declaração de ajuste anual daquele ano-calendário, pelo valor 
contábil ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica, observado o 
disposto na alínea “e” do inciso V do caput do art. 35 ( Lei nº 9.249, de 1995, art. 22, § 
3º ). 



HOLDING - DICAS

RIR 

Do custo de participações societárias adquiridas com incorporação de lucros e 
reservas 

Art. 145. Na hipótese de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de 
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996 ou de 
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do 
lucro ou da reserva capitalizado que corresponder ao sócio ou ao acionista ( Lei nº 
9.249, de 1995, art. 10, § 1º ). 



E agora temos uma oportunidade





Conteúdo

1_ Quais as 
vantagens do 
planejamento 
sucessório

2_ Como 
implementar

3_ Regime de 
bens

4_ Pacto 
Antenupcial e 
contrato de 
convivência

5_Contrato de 
Doação

6_ Testamento

7_ Planejamento 
Financeiro

8_ Planos de 
Previdência



Conteúdo

8_ Proteção 
Patrimonial

9_ Estratégia 
societária

10_Holding 
Familiar

11_ Governança 
Corporativa

12_Tributação 
PF vs PJ

13_ Planejamento 
Tributário

14_ Tributação da 
sucessão



BÔNUS



BÔNUS

1_ MENTORIA

2_ AULA 
PARTICULAR

3_ INTERAÇÃO 
NO GRUPO DO 
WHATSAPP

4_ LIVRO



E quanto custa?



Tabela de honorários da OAB



Potencializar a advocacia custa…



PREÇO DO CURSO

R$ 697,00

em até
12 X R$ 58,08



BÔNUS
- LIVRO
- MENTORIA
- AULA PARTICULAR
- ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO 
- CONTEÚDO EXCLUSIVO
- GRUPO NO TELEGRAM



3. Tributação e Planejamento sucessório



TRIBUTAÇÃO

IMPOSTO DE RENDA 

ITBI 

ITCD



TRIBUTAÇÃO

Crise fiscal! 
E agora, José? 
…



IMPOSTO DE RENDA

•Art. 153, III CRFB
•Art. 43 CTN
•Lei n° 7.713/88
•Lei n° 9.249/95
•Lei n° 9.250/95
•Lei n° 9.430/96
* Decreto n° 9.580/2019 - RIR 



IMPOSTO DE RENDA

PESSOA FÍSICA 

Tributação anual da renda 
Tributação exclusiva/definitiva 
Isenção

PESSOA JURÍDICA 

SIMPLES  
LUCRO PRESUMIDO 
LUCRO REAL



ITCD

● ART. 155, I CRFB
●LEI 8.821/89 RS
●REGULAMENTO DO 
ITCD
●DECRETO N° 33.156/89  
* Tema 825, STF   



ITBI

● ART. 156, II CRFB
●LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL N° 07/73 
(POA) 
* TEMA 796, STF  



Lembrando que o papo segue no Telegram…



Obrigado!

DESVENDANDO O 
PLANEJAMENTO 
SUCESSSÓRIO 

Prof. Dr. Éderson Porto


