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A SOCIEDADE HOLDING NO PLANEJAMENTO 
SUCESSÓRIO E PATRIMONIAL

Ao se confrontar um patrimônio 
de uma pessoa física com 
aquele pertencente a uma pessoa 

jurídica, notar-se-á que aquela primeira 
está mais exposta a riscos e sujeita a um 
regime de tributação mais severo do que 
esta última.

É justamente partindo desta diferença 
que se aconselha a incorporação do 
patrimônio da pessoa física a uma pessoa 
jurídica, dentro de um planejamento 
tributário, sucessório e financeiro.

Neste quadro é que hoje em dia um 
grande volume de empresas, chamadas 
de “Holding” Patrimonial, começam a 
ganhar papel de destaque no contexto 
empresarial e jurídico.

Em linhas gerais essas empresas visam 
controlar o patrimônio de uma ou mais 
pessoa física, revertendo a situação de 
que estas possuam bens em seus próprios 
nomes para que possuam em nome 
da sociedade constituída para este fim 
específico.

A empresa Holding viabiliza que estas 
pessoas físicas possuam bens e direitos 
em nome de pessoa jurídica, com 
características de uma controladora 
patrimonial, constituída na forma de uma 
sociedade por quotas de responsabilidade 
patrimonial.

Assim, a pessoa física é titular de quotas 
sobre os bens, de modo que estes são 
transferidos para a pessoa jurídica, 
revelando importantes vantagens para 
todas elas.

É também por intermédio da empresa 
“Holding” que se viabiliza um eficaz 
planejamento sucessório, no que tange 
aos direitos hereditários, de modo que, é 
por ela que se torna segura a preservação 
do patrimônio pessoal da pessoa jurídica 
em que a pessoa física participe como 
sócio ou acionista, perante seus credores.

O Planejamento Sucessório 
e Patrimonial

O conceito de Holding
O moderno conceito de Holding é uma 
posição filosófica. É principalmente uma 
atitude empresarial.

Enquanto as empresas, chamadas 
operadoras estão preocupadas com 
o mercado em que atuam, com as 
tendências do cliente, a holding tem uma 
visão voltada para dentro. Seu interesse 
é a produtividade de suas empresas 
controladas e não o produto que elas 
oferecem.

Podemos afirmar que as verdadeiras 
Holdings surgiram com a promulgação 
da Lei das Sociedades Anônimas 
(Lei no. 6.404/76), que veio colocá-las 
definitivamente como forma jurídica, 
conforme o artigo 2º., parágrafo 3º. que 
diz: “A Companhia pode ter por objeto 
participar de outras sociedades”.

A palavra Holding apareceu timidamente 
na Resolução 469 do Banco Central do 
Brasil e o próprio Governo passou a usar 
os benefícios da Sociedade Holding ao 
criar Telebrás, Eletrobrás e muitas outras.

A Holding poderá desempenhar:

a)  ter a finalidade de manter 
majoritariamente ações de outras 
empresas

b)  A Holding pode ter o poder de 
controle; 

c)  A Holding tem grande mobilidade; 
d)  A Holding não necessita operar 

comercialmente e não deve operar 
industrialmente; e

e)  A Holding pode manter 
minoritariamente ações de outras 
empresas com a finalidade de 
investimento.

Nunca é demais enfatizar as razões para 
a formação de uma Holding. Entretanto, 
vamos destacar apenas duas neste breve 
escopo:

1ª. Razão: Manter ações ou quotas de 
outras sociedades como majoritária 
e controladora ou como minoritária 
participativa, evitando assim a 
pulverização societária.

2ª. Razão: Procura dar uma melhor 
adminis- tração de bens móveis e imóveis, 
visando, principalmente, resguardar 
o patrimônio, finalidade hoje muito 
procurada para evitar conflitos sucessórios.

Por: Luis Alexandre Oliveira Castelo – Sócio
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 Os temas abordados nesta primeira 
edição no nosso Boletim Informativo, 
bem como os futuros, terão o objetivo 
de manter informado os nossos clientes 
e parceiros, acerca das mudanças e temas 
relevantes em nosso cenário jurídico.

 Atualmente, somos alvos de um 
grande número de informações diárias e, 
muitas vezes, é difícil acompanhar todas 
as alterações, que não são poucas na 
legislação brasileira, que podem ser desde 
portarias até emendas à Constituição 
Federal.

 Por isso, a Lopes & Castelo Sociedade 
de Advogados, por meio deste Boletim 
Informativo, tentará abordar, um 
apanhado de temas e assuntos que sejam 
importantes e que possam refletir no 

cotidiano de nossos clientes e parceiros.

 Nesta edição, em especial, buscamos 
abordar temas específicos, tal como 
a utilização de precatórios para a 
compensação com ICMS, mas também 
questões que possam envolver a realidade 
e rotina de qualquer empresa ou cidadão, 
como é o caso da prevenção trabalhista, 
do planejamento sucessório e da compra 
e venda de imóveis.

 Assim, a Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados, coloca-se à disposição para 
qualquer esclarecimento ou comentário 
acerca dos temas tratados neste Boletim 
Informativo, que poderão ser realizados 
através do E-mail: lcc@lcc.adv.br, ou 
pelo Telefone: (11) 3876-1360. 

 Desejamos a todos uma ótima leitura!

A Prevenção Trabalhista significa um monitoramento rigoroso de todos os atos da 
empresa que se relacionam com os contratos de trabalho.

Ademais, requer, por parte da empresa, a implantação de um sistema uniforme de 
aprimoramento dos procedimentos trabalhistas, a partir da ciência de informações que 
indiquem, de forma pormenorizada, a origem do passivo trabalhista.

Com o resultado em suas mãos, a empresa tem maiores probabilidades de sanear e 
identificar os focos originários do passivo trabalhista de forma fundamentada. Estas 
questões, se mal resolvidas, implicam no aumento do passivo oculto, tendo em vista 
que as respectivas cobranças não serão efetuadas de imediato, mas se avolumarão com 
o tempo. 

As empresas cometem muitos erros ao não disponibilizar a devida atenção à prevenção 
trabalhista, como, por exemplo, um simples contrato de trabalho mal redigido, a 
ausência de registro da CTPS do empregado, a inexistência de acordos de compensação 
de horas ou prorrogação de horas que, ao final, geram um acúmulo de horas extras, 
o descumprimento de cláusulas de convenção coletiva e mais uma série de itens que 
exigem bastante atenção na observância das normas trabalhistas espalhadas pela CLT, 
Constituição Federal, Convenções Coletivas de cada categoria, Súmulas, Precedentes 
Normativos e Orientações Jurisprudências dos Tribunais Superiores. 

A prevenção trabalhista, nestes casos, é um relevante mecanismo para a regularização 
dos procedimentos equivocados e, por consequência, é peça primordial para a 
diminuição do passivo trabalhista, assim como também, para preparar, adequadamente, 
a empresa em eventuais Reclamações Trabalhistas. 

É importante considerar que a prevenção trabalhista é uma tarefa árdua, constante 
e que trará resultados, indubitavelmente, mas, de forma lenta e gradual, sendo um 
instrumento poderoso contra a má gestão, principalmente porque prevenir é muito 
mais barato que remediar, embora mais laborioso.

Editorial

Por: César Augusto Marques Ferreira - Advogado Associado

PREVENÇÃO TRABALHISTA

Sandra Regina Freire Lopes
Diretora Jurídica
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Antes de se adquirir um imóvel, faz-se necessário ter 
a garantia de que nada há de errado com o mesmo, 
através de uma pesquisa detalhada e complexa, que 

deverá ser feita por um advogado especializado na área, o 
qual também deverá fazer uma análise minuciosa da minuta 
contratual de compra e venda e da própria escritura.

Esta pesquisa envolve o histórico dos últimos 20 anos do 
imóvel que se pretende adquirir, a fim de verificar se o mesmo 
encontra-se livre e desembaraçado de ônus, ou ainda, se existe 
algum outro fator agravante que incida sobre ele, bem como 
se existem pendências ou débitos em nome dos proprietários 
anteriores do imóvel, conforme a sua data de aquisição, que 
possam fazer com que o comprador perca o imóvel futuramente. 

Também é importante não existir débitos condominiais relativos 
ao imóvel, se o caso, uma vez que, referidos débitos podem 
ser executados pelo Condomínio, levando à penhora do imóvel 
sobre o qual recai o débito e/ou pendência.

Por fim, deve-se verificar se existem intervenções públicas 
na área do imóvel. Isto porque, pode haver processo de 
tombamento ou de desapropriação em relação ao imóvel que 
se pretende adquirir. 

Desta forma, quando da compra de um imóvel, antes de assinar 
qualquer documento e/ou efetuar qualquer pagamento, deve-
se verificar toda a documentação inerente ao mesmo, sendo 
que este procedimento deve ser feito por pessoa devidamente 
capacitada e com experiência na área, a fim de garantir a 
compra do imóvel, sem problemas futuros. 

No caso de aquisição de imóvel novo e/ou na planta, os 
cuidados são os mesmos, devendo, ainda, verificar a idoneidade 
e a pontualidade do Construtor-Incorporador no cumprimento 
de suas obrigações em geral.

Este cuidado se faz necessário, uma vez que a construtora faz 
financiamento bancário para realizar a construção e sempre 
oferece os próprios apartamentos construídos como garantia do 
pagamento do empréstimo. 

OS CUIDADOS AO SE ADQUIRIR UM IMÓVEL

Assim, em caso de financiamento do imóvel, o comprador 
deverá pagar as parcelas diretamente ao banco, e para receber 
a quitação, a escritura de compra do imóvel deve ser assinada 
pelo banco, e, posteriormente, em nome do comprador. 

Já no caso de aquisição de imóvel à vista, o comprador deve 
acompanhar se a construtora está pagando o financiamento 
em dia, já que o apartamento é a garantia do empréstimo 
pela construtora junto à instituição financeira. Verificando-se 
inadimplência, o comprador deve exigir a regularização da 
situação perante o Poder Judiciário.    

Em caso de loteamentos, deve-se verificar a legalidade do 
loteamento ou desmembramento, que segundo a legislação, só 
pode ser ofertado ao público, se estiver devidamente aprovado 
pela Prefeitura Municipal de sua localização e aprovado no 
Cartório de Registro de Imóveis competente. É importante 
verificar se o registro é do loteamento ou do desmembramento 
e não da área total. 

Antes da assinatura do contrato, deve-se fazer uma análise 
contratual com cautela, lembrando que, são nulas as cláusulas 
abusivas, bem como, a empresa é obrigada a cumprir os anúncios 
publicitários que faz ou fez sobre o produto, até mesmo quanto 
ao prazo de entrega do imóvel. E por fim, o consumidor tem a 
qualquer época, o direito de quitar integralmente as prestações, 
com os seus descontos respectivos.  

Além disso, após a Lavratura da Escritura, o seu registro deve 
ser efetuado o mais rápido possível, pois, esta só lhe garante 
um direito pessoal (entre as partes), e não real (que recai sobre 
o bem), que só é conferido após o registro. E lembre-se: Quem 
não registra não é dono.

Faça um negócio seguro e tranquilo, contratando um profissional 
especializado na área.
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Hodiernamente, com a enorme 
carga tributária suportada pelas 
empresas nacionais, ganha força 

o procedimento de compensação de 
débitos de ICMS com créditos oriundos 
de precatórios judiciais. 

Primeiramente, necessário se faz 
conceituar o precatório. Precatório é uma 
ordem de pagamento expedida pelo Poder 
Judiciário em face de determinado Ente 
federativo (União, Estados, Municípios 
e DF) ou suas Autarquias, decorrente 
de condenação judicial transitada em 
julgado, ou seja, trata-se de um crédito que 
determinada pessoa (física ou jurídica) 
detêm contra a Fazenda Pública (federal, 
estadual, municipal ou distrital) originado 
da propositura de ação indenizatória, 
onde o particular sagrou-se vencedor, 
não havendo mais a possibilidade de 
interposição de recursos por parte da 
Fazenda. Os precatórios foram criados 
em razão dos Entes Federativos gozarem 
do privilégio processual de não terem 
seus bens penhorados em processo 
de execução, razão pela qual, após a 
expedição do precatório, devem incluir o 
débito nas respectivas leis orçamentárias.

AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS E A 
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS ESTADUAIS (ICMS)

A compensação é uma modalidades 
de extinção da obrigação e consiste no 
encontro de contas entre pessoas que são, 
ao mesmo tempo, credoras e devedoras 
entre si. Tal modalidade de extinção 
da obrigação está prevista no art. 368 
do Código Civil e art. 170 do Código 
Tributário Nacional. 

No Estado de São Paulo, por exemplo, 
os créditos de precatórios incluídos na 
Lei Orçamentária de 1999, até o presente 
momento, ainda não foram pagos aos 
seus credores, ou seja, após lutar durante 
anos na Justiça para terem o direito de 
ser ressarcidas pela Fazenda Estadual 
pela prática de algum ato ilícito praticado 
por esta, e adquirir o direito de receber 
um crédito do Estado, estas decisões 
são completamente ignoradas. Salienta-
se que dentre os créditos incluídos no 
orçamento de 1999, existem credores 
que propuseram suas ações contra o 
Estado em meados de 1984. Ou seja, 
existem credores do Estado de São Paulo 
que entraram com ações indenizatória 
há mais de 20 (vinte) anos, obtiveram 
sentença favorável há mais de 10 (dez) 
anos e até hoje ainda não receberam seus 
créditos. Infelizmente, muitos deles nem 
sobreviveram para gozar de seus direitos.

Como a maioria destes credores são pessoas 
físicas e seus créditos superam, em muito, 
o valor de eventuais tributos devidos ao 
Estado (que apesar de sua inadimplência, 
dificulta a realização da compensação), 
uma das alternativas para estes credores 
poderem usufruir de parte de seus direitos é 
ceder seus créditos (precatórios) a terceiros 
com deságio, que pode chegar a até 63% 
(sessenta e três por cento) em alguns casos. 
Preferem assim, receber parte de seus 
créditos do que esperar mais de dez anos 
para receber sua integralidade

O procedimento de compensação de ICMS 
com precatórios consiste em adquirir a 
totalidade dos créditos de precatórios 
dos referidos credores, pagando uma 
porcentagem menor (de 37% a 50% 
do valor total do crédito), passando a 
figurar como credor do Estado, com 
direito a totalidade dos créditos. Como 
as Empresas que adquirem estes créditos, 
na maioria das vezes, pagam altos valores 
mensais de ICMS e, na qualidade de 
credores do Estado, pois adquiriram os 
precatórios dos credores originários do 
Estado, requerem a extinção total ou 
parcial do débito de ICMS oferecendo 
os créditos de precatórios em pagamento 
da dívida (compensação) ou, em alguns 
casos, oferecem tais créditos em garantia 
de execuções fiscais estaduais.

Logicamente, o Estado de São Paulo, 
em sede administrativa nega todos os 
pedidos de compensação de ICMS 
com precatórios, e faz de tudo para que 
os precatórios não sejam aceitos como 
garantia em execuções fiscais (penhora). 
Entretanto, o Poder Judiciário, face à 
vergonhosa inadimplência do Estado de 
São Paulo (e outros Estados da Federação 
também), e com base nos dispositivos 
constitucionais (art. 100 da CF e art. 78 do 
ADCT) e legais (art. 170 do CTN e 368 
do CC) que autorizam tal procedimento, 
tem proferido decisões obrigando os 
Estados a aceitar os precatórios como 
forma de pagamento de tributos de sua 
competência, bem como tem aceitado que 
os precatórios sejam passíveis de serem 
penhorados em execuções fiscais.

Trata-se de uma maneira legal e eficaz 
de se reduzir a carga tributária das 
empresas. O escritório Lopes & Castelo 
possui diversos clientes que realizam este 
procedimento e muitos casos de sucesso.

Por: Dr. José Ricardo de Oliveira dos Anjos – Advogado Sócio


