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O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que multa fiscal aplicada 
em percentual superior a 100% do 

valor do tributo devido é inconstitucional, 
pois, teria efeito confiscatório, vedado pela 
Constituição Federal.

A decisão proferida recentemente 
sobre a Relatoria do Ministro Marco Aurélio 
e sufragada por unanimidade pela Primeira 
Turma do STF, no julgamento de Agravo 
Regimental em Recurso Extraordinário n.º 
833.106/GO, negou provimento ao recurso 
do Estado de Goiás por entender que multa 
prevista na legislação estadual no percentual 
de 120% do valor do tributo viola o princípio 
constitucional da vedação ao confisco 
tributário.

Em decorrência desse entendimento 
assentou a inconstitucionalidade da cobrança 
de multa tributária em percentual superior a 
100% do valor do tributo devido.

A importância e a relevância dessa 
decisão se deve ao fato de o Supremo trazer 
um parâmetro objetivo, inexistente até então, 
para definir quando uma multa tem ou não 
efeito confiscatório, ou seja, a partir de 
agora, multas superiores a 100% do valor do 
tributo serão consideradas inconstitucionais 
pelo STF.

Frise-se que foi determinado pelo 
Tribunal o refazimento do cálculo com a 
exclusão da penalidade excedente. 

Muitas decisões foram proferidas, 
a partir da introdução do princípio do não 
confisco tributário pela Constituição de 
1988, sobre a cobrança de tributos e multa 
tributárias com efeito confiscatório, porém, 
nenhuma trouxe um parâmetro determinado 
ou uma regra objetiva para determinar sua 
ocorrência, ficando os posicionamentos 
exarados pelos magistrados no campo da 
subjetividade.

Quer-se dizer com isso que, a 
jurisprudência pátria sobre a matéria era 
muito mais pautada no entendimento 
pessoal do juiz do caso do que em regras 
minimamente objetivas de interpretação 
e julgamento, havendo posicionamentos 
tanto no sentido de ser confiscatória multa 
no patamar de 30% do valor do tributo 
como não existir efeito de confisco em 
multa tributária em percentual de 220% do 
montante da obrigação tributária principal.

O princípio do não confisco 
tributário, prescrito no inciso IV, do artigo 150 
da Constituição Federal diz que “é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: utilizar tributo com efeito de 
confisco.”

SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL DECLARA 
INCONSTITUCIONAL MULTA 
EM PATAMAR SUPERIOR AO 
VALOR DO TRIBUTO

Verifica-se que referido princípio, 
como muitos insculpidos na Constituição, 
não determina com precisão o que seja 
utilizar tributo com efeito de confisco, apenas 
veda tal prática.

Nesse sentido, caberia à doutrina e, 
principalmente a jurisprudência, desenvolver 
critérios e mecanismos para determinar 
com precisão o campo de atuação da regra 
jurídica constitucional, até porque a mesma 
se insere em tópico relacionado às limitações 
do poder de tributar, isto é, são garantias 
constitucionais dos contribuintes contra a 
sanha arrecadatória do Estado.

No entanto, nesse período, a 
jurisprudência ainda não havia criado um 
parâmetro definidor de limites à cobrança de 
multas fiscais.

Por essa razão, a decisão do STF 
é de suma importância, pois, ao definir o 
percentual máximo de 100% do valor do 
tributo na aplicação de multas fiscais, limitou 
o poder de tributar da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, pois, fixou-lhes um 
limite para imposição das multas tributárias, 
muito embora haja entendimentos no sentido 
de que esse percentual ainda é muito alto.

Portanto, essa decisão possibilita aos 
contribuintes multados em valores superiores 
ao do próprio tributo devido, ou seja, em 
percentual superior a 100% da exação 
cobrada, discutirem administrativamente ou 
judicialmente a exigência do Fisco, reduzindo 
consideravelmente o montante cobrado eu 
autuações fiscais. 

Ademais, terá o efeito de impor aos 
entes tributantes uma revisão da legislação 
tributária para eventualmente adequá-la ao 
novo precedente do STF, a exemplo do que 
fez o Governo de Goiás após julgamento 
do recurso que fixou em 100% do valor do 
tributo o percentual máximo para imposição 
de multas fiscais.           

O precedente judiciário acima 
noticiado será um ótimo aliado dos 
contribuintes na busca da diminuição da 
carga tributária, extremamente excessiva, 
abrindo uma grande possibilidade de êxito 
nas discussões administrativas e judiciais que 
serão travadas a partir de agora.  

Por Dr. Marcos Jefferson da Silva
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O evento Ações e Soluções Tributárias e Societárias teve como 
objetivo apresentar as vantagens e ferramentas para proteção 
patrimonial, bem como planejar e antecipar a sucessão 

do fundador nas empresas familiares ou não, demonstrando as 

possibilidades da realização do planejamento sucessório, evitando 

demandas e gastos futuros, bem como apresentar aos empresários 

brasileiros, formas alternativas de investimentos nos Estados Unidos, 

que vão desde a pesquisa e inteligência de mercado, passando 

pela manutenção de acordos com a lei americana, até a gestão do 

escritório como da residência do empresário.

O Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo, sócio e fundador da Lopes 

& Castelo Sociedade de Advogados apresentou o primeiro tema: 

“A Reorganização Societária e Proteção Patrimonial por meio de 

estruturas Holding´s ou por empresas constituídas nos Estados 

Unidos – LLC”.

A Sra. Simone Oliveira, CEO e fundadora da America Expert, 

apresentou o segundo tema “Como investir nos Estados Unidos”.

Como já era esperado, este evento teve inúmeros pedidos de 

inscrição e de presença.

Agradecemos o interesse e a presença de todos, aos nossos 

colaboradores, clientes e parceiros.

Muito Obrigado!

AÇÕES E SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
SOCIETÁRIAS BRASIL E ESTADOS UNIDOS.

No mês de março de 2015, 
a Lopes & Castelo Sociedade 
de Advogados em parceria 
com a America Expert LLC, 
promoveu a palestra AÇÕES 
E SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS 
E SOCIETÁRIAS BRASIL E 
ESTADOS UNIDOS



totalmente procedente para declarar 
a inexigibilidade do IPI nas operações 
de comercialização pela empresa 
Impetrante, no mercado interno, dos 
produtos por ela importados, que não 
sofreram processo de industrialização, 
visto que, tais produtos, já sofreram 
a incidência do mesmo imposto no 
desembaraço aduaneiro.

 Da referida sentença ainda caberá 
recurso por parte da União Federal, 
no entanto, a decisão demonstra que 
o judiciário está acompanhando o 
posicionamento do STJ, o qual tende a ser 
firmado.

 A exclusão do IPI na revenda é um 
ótimo benefício, pois desonera a atividade 
empresarial aqui enquadrada, colocando 
as empresas em par de igualdades com as 
empresas concorrentes que comercializam 
produtos nacionais.

 O tema ainda poderá ser debatido 
no Supremo Tribunal Federal, o qual 
poderá modular os efeitos de uma decisão 
definitiva, ou seja, limitar os efeitos e alcance 
da decisão somente às empresas que até 
aquele momento ingressaram com ação.

 Assim, cada empresa deverá 
buscar proteção aos seus interesses, 
individualmente, por meio de ações 
judiciais, evitando a prescrição de qualquer 
direito adquirido, bem como resguardar-
se de qualquer efeito modulador que 
possa ser aplicado pelo Supremo Tribunal 
Federal.
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De acordo com o Regulamento 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, Decreto nº 

7.212/2010, não é permitida a cumulação 
de cobranças, nos termos do art. 35, I e II, 
no sentido de que o fato gerador do IPI 
é o desembaraço aduaneiro de produto 
de procedência estrangeira, ou a saída de 
produto do estabelecimento industrial ou 
equiparado à indústria. No entanto, o Fisco 
vem aplicando entendimento no sentido de 
que, as empresas importadoras, além de 
recolher o IPI-Importação, são obrigadas 
ao recolhimento deste tributo na revenda 

EXCLUSÃO DO IPI DA REVENDA  
DE PRODUTOS IMPORTADOS

Por Sandra Regina Freire Lopes 
Sócia – Diretora Depto. Jurídico

dos produtos importados, ainda que não 
tenham realizado qualquer processo de 
industrialização no produto.

 Em decisão de acórdão publicada 
em 18/12/2014, o Superior Tribunal de 
Justiça, por meio da Primeira Seção, nos 
autos dos Embargos de Divergência em 
Recurso Especial – EDResp nº 1400759/
RS, uniformizou seu entendimento 
decidindo pela não incidência do IPI 
na revenda de produtos importados, 
quando estes produtos não sofreram, 
após a importação, qualquer alteração, 
modificação ou acessão que pudesse 
configurar industrialização.

 De acordo com o entendimento 
do Ministro Ari Pargendler, autor do Voto 
Vencedor, a norma do parágrafo único do 
art. 46, do CTN, não permite a cumulação 
de incidência do IPI sobre cada operação, 
ainda mais quando não houver fato 
gerador que o justifique.

 Tendo em vista tratar-se de uma 
decisão proferida em processo específico, 
pelo Superior Tribunal de Justiça, ela 
somente terá validade prática para as 
partes envolvidas, porém, facilitará o 
caminho das empresas que se encontram 
na mesma situação.

 Recentemente, a Lopes & Castelo 
obteve mais uma vitória na Justiça de 
Primeiro Grau, em que, o Juiz da 4ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de 
Santa Catarina, proferiu sentença em 
Mandado de Segurança, deferindo 
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Acaba de ser sancionado o novo Código 
de Processo Civil, o qual entrará em vigor 
apenas em março de 2016, para que o 

Judiciário e a sociedade possam se adequar 
às novas regras, tendo como característica 
mais marcante a preocupação do legislador 
em conferir maior efetividade e celeridade aos 
trâmites processuais.

Com o intuito de colocar o leitor a par 
destas mudanças, passamos a apresentar, sem a 
pretensão de esgotar e ou discutir as inovações, 
aquelas que se destacam ante aos anseios de 
nossa sociedade.

Pois bem, iniciamos com a determinação 
legal de que as demandas, entendendo-se aqui 
prolação de sentença e acórdãos, sejam julgadas 
em ordem cronológica de conclusão. Com esta 
transparência, se evita que os processos se arrestem 
ao longo do tempo em detrimento de outros e, principalmente, que 
se dê tratamentos diferenciados e injustificáveis entre os processos 
que tramitem perante um mesmo órgão jurisdicional. A exceção a 
esta regra será para as causas que exijam urgência, desde que tal 
prioridade seja reconhecida por decisão fundamentada. 

A transparência e higidez trazida por esta inovação é permitida 
pela disponibilização, para consulta pública, da lista de processos 
aptos a julgamento por sua vez, deixando a atividade jurisdicional 
mais previsível para as partes.

Outra inovação é a redução de recursos disponíveis, o que, 
até então, contribuía demasiadamente para o engessamento dos 
processos. Assim, ficam excluídos do novo Código o recurso de 
agravo retido, (que não causará cerceamento de defesa uma vez 
que eventuais questões decididas na fase cognitiva serão suscitadas 
como preliminar de apelação) e os embargos infringentes, que a 
princípio não prejudicará a defesa dos réus, pois há previsão legal 
de que o caso seja reavaliado por outra composição de juízes.

Nesta toada, ressaltamos, também, que as causas que versarem 
sobre os mesmos pedidos; ou seja, sobre a mesma questão jurídica, 
poderão ser convertidas em ações coletivas e serão julgadas de uma 
só vez pelo tribunal, aplicando-se, assim, a mesma decisão para os 
mesmos casos. 

Cumpre aqui destacar outro ponto relevante que é a 
uniformização das jurisprudências dos tribunais, o que manterá o 
judiciário estável e coeso, garantindo à sociedade maior segurança 
jurídica. Hoje, somente as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal 
Federal são acatadas pelos outros tribunais. Com o advento do novo 
CPC, os juízes e tribunais deverão seguir decisões do plenário do 
Supremo em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça 
em outros casos.  

Quanto à participação das partes nos trâmites processuais, 
estes poderão ser adequados a sua vontade, com a possibilidade 
de definirem um calendário para a prática dos atos processuais, 

O NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL

Abordagem de alguns aspectos relevantes aos  
interesses dos cidadãos.

Por Dra. Renata Flávia M. Rezende Higa

ficando as partes já intimadas a partir 
desta composição. Desta feita, o juiz 
e as partes poderão entrar em acordo 
em relação aos atos e procedimentos 
processuais e alterar diferentes aspectos 
do trâmite do processo, tendo em vista 
o bom andamento da questão. Um 
exemplo é a definição do responsável 
por pagar uma perícia.

A intimação das pessoas jurídicas 
será feita, a priori, por meio eletrônico, 
que trará celeridade ao andamento 
processual.

Quanto à realização de penhoras, 
a de dinheiro terá prioridade absoluta. 
Cumprida tal medida, o Executado será 
intimado a comprovar o excesso da 

quantia ou o seu caráter de impenhorabilidade, se for o caso, no 
prazo de cinco dias.

Sobre os bens dos sócios de empresa devedora, tais bens somente 
poderão ser confiscados, para pagar dívidas da empresa, depois 
que todos os envolvidos forem devidamente ouvidos; ao contrário 
do que ocorre hoje, pois o juiz decidi sozinho sobre a realização ou 
não da constrição.

Outra inovação nesta seara de bloqueios é que a penhora não 
mais poderá ser efetuada liminarmente.

Para as sentenças transitadas em julgado, ou seja, aquelas das 
quais não cabem nenhum recurso, o condenado a ressarcir e ou 
pagar a parte vencedora, poderá ter seu nome inscrito em serviços 
de proteção ao crédito.

Sobre as questões de ordem familiar, tem-se que em relação à 
pensão, aquele que a deve e não paga poderá ser preso em regime 
fechado, mas permanecerá separado dos presos comuns. O credor 
da pensão poderá requerer a prisão após um mês de inadimplência. 

Por fim, para as audiências sobre processos que versem sobre 
direito de família, o juiz promoverá várias sessões de conciliação e se 
valerá do auxílio multiprofissional para ajudar pessoas que disputam 
em divórcio, guarda e outros temas de família. 

Pelas breves considerações aqui traçadas, pode-se verificar que 
o novo Código de Processo Civil visa uma efetividade normativa 
para se adequar o processo em si aos interesses sociais, a fim de 
garantir, entre outras intenções, a agilidade processual; menos 
conflitos; garantias mais efetivas para os credores; preocupação com 
os reflexos de um processo em empresas e maior participação social. 
Contudo, alertamos que, muito embora tenha ocorrido a sanção do 
Código de Processo Civil, alterações ainda são possíveis.
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1. A Sociedade Holding

A Sociedade Holding surgiu no 
Brasil em 1976 com o advento da Lei n 
6.404, mais conhecida como a “Lei das 
Sociedades Anônimas” e sua terminologia 
vêm do inglês hold, que significa controlar, 
segurar, manter.

A Holding não é uma espécie societária, 
trata-se apenas de uma característica da 
sociedade, compreendida no controle 
de outras sociedades. O parágrafo 3º 
do artigo 2º da Lei das S.A. traz sua 
legitimação, senão vejamos:

Artigo 2º – Pode ser objeto 
da companhia qualquer 
empresa de fim lucrativo, 
não contrário à lei, à ordem 
pública e aos bons costumes. 
(...) 

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

Via de regra, as sociedades holdings 
são sociedades que participam de outras 
sociedades com quotistas ou acionistas 
com fins específico de controlar, portanto 
a holding é a sociedade controladora.

As holdings, como possuem função 
específica de controlar outras sociedades, 
sua função fica compreendida em otimizar 
e facilitar a administração de um grupo 
empresarial, simplificar as questões 
patrimoniais e sucessórias do grupo, atuar 
com a proteção do patrimônio empresarial 
e praticar a gestão e o planejamento 
tributário e fiscal do grupo.

A criação de uma estrutura societária 
baseada em sociedades holding’s 
possui como características principais a 
reorganização societária, o planejamento 
sucessório e a proteção patrimonial, tanto 
da pessoa física como da pessoa jurídica. 

2. A Holding Administrativa

A constituição de uma holding 
administrativa normalmente é realizada 
com o intuito de aperfeiçoar o controle 
empresarial, passando a holding a ser a 
detentora do capital social empresarial 
e responsável por todas as contratações 
e decisões de um determinado grupo 
econômico.

Importante salientar que, a holding 
administrativa substitui os sócios pessoas 
físicas do quadro social da empresa, 
passando esta a ser gerida e administrada 
pela holding.

Vários são os benefícios desta 
operação, em especial a proteção do 
nome dos sócios, que não estando mais 
no quadro social da empresa, não ficam 
expostos aos imperpérios do dia a dia.

Em caso de falecimento de um dos 
sócios, o inventário se processará na 
holding e não na empresa que mantem 
a atividade industrial e/ou comercial, 
resultando assim em celeridade nas 
tratativas empresariais, bem como no 
prosseguimento da atividade sem qualquer 
interrupção ou interferência de terceiros.

A holding administrativa não é 
detentora de nenhum patrimônio, ela 
apenas configura no quadro social da 
empresa industrial e/ou comercial como 
controladora, não havendo assim qualquer 
risco em decorrência de instabilidades 
econômicas.

3. A Holding Patrimonial

Atualmente, em detrimento ao clima 
de insegurança econômica que o país 
atravessa, somada a instabilidade nas 
relações comerciais, a falta de políticas 
protecionistas da atividade empresarial 
em detrimento aos produtos importados,  
e ainda, a alta carga tributária e os 
diversos problemas relacionados à justiça 
do trabalho, as empresas se veem em um 
cenário de risco e incerteza.

Por tudo isto, os empresários necessitam 
de algumas medidas que assegurem 
não apenas a continuidade da empresa, 
como também a proteção de uma grande 
parcela do patrimônio que foi conquistado 
ao longo do tempo.

Dessa forma, passou-se a utilizar a 
figura da holding patrimonial para suprir 
essa patente necessidade empresarial, que 
por muitas vezes é a responsável por dar 
mais segurança não apenas à empresa, 
mas também aos seus sócios e sua família.

As holding’s patrimonias, como o 
próprio nome já diz, são as responsáveis 
por gerir e administrar o patrimônio 
existente no grupo econômico, sendo um 
dos meios utilizados para a proteção do 
patrimônio existente.

A holding patrimonial subdivide-se 
em duas categorias, das quais podemos 
classificar como holding patrimonial 
empresarial e holding patrimonial familiar.

3.1 Holding Patrimonial Empresarial

A holding patrimonial empresarial 
é a responsável por administrar todo 
o patrimônio inicialmente constituído 
em nome da empresa industrial e/ou 
comercial, de modo que a sociedade 
empresarial transfere todo seu patrimônio 
para esta nova sociedade holding.

A transferência de titularidade dos 
bens móveis e imóveis poderá ocorrer por 
meio de dois institutos muito conhecidos, 
o primeiro atrelado ao direito societário, 
que é a realização de uma cisão parcial 
com redução do capital social da empresa 
industrial e/ou comercial.

Neste ato transfere-se os bens móveis 
e imóveis a esta nova empresa mediante 
uma cisão parcial, devendo os bens 
transferidos serem integralizados no 
capital social da nova empresa.

Outro meio de transferência é a venda 
dos bens à nova companhia, de modo 
que cria-se uma nova empresa, a holding 
patrimonial empresarial, e após sua 

PROTEÇÃO PATRIMONIAL 
MEDIANTE SOCIEDADE HOLDING
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devida constituição e registro nos órgãos 
oficiais, processa-se a venda dos bens 
mediante contratos de compra e venda e 
registro nos cartórios de imóveis

Outrossim, é de suma importância 
salientar que, a empresa para efetuar a 
transferência destes bens mediante compra 
e venda, deve estar em situação regular 
e não conter nenhuma contingência que 
poderia em tese caracterizar fraude.

Os meios de transferência de 
patrimônio são diversos e somente com 
um estudo detalhado de um profissional 
da área é que pode-se chegar a conclusão 
do meio de melhor aplicabilidade dentro 
dos preceitos legais contidos na legislação 
brasileira. 

3.2 Holding Patrimonial Familiar

A holding patrimonial familiar é a 
holding responsável por gerir e administrar 
os bens particulares da pessoa física, não 
sendo necessariamente condição para sua 
criação que o interessado possua qualquer 
outra participação societária.

Esta modalidade de holding atua 
como uma administradora do patrimônio 
familiar, e muitos são os benefícios 
alcançados, sejam eles de ordem 
patrimonial, sucessória ou até mesmo 
tributária.

A constituição desta modalidade 
de holding se dá como qualquer outra 
empresa, ou seja, constituição normal 
tendo como sócios os detentores dos bens 
que serão transferidos para a holding 
mediante integralização do capital 
social, na devida proporção dos bens 
apresentados.

Poderão compor o patrimônio desta 
holding todos os bens móveis e imóveis do 
grupo familiar, e os sócios farão uso da 
administração da sociedade na compra e 
venda de bens.

Esta holding é uma mudança de 
metodologia na aquisição de bens, pois 
a partir da sua constituição, aconselha-se 
que todo e qualquer bem seja adquirido 
em nome desta nova sociedade, com a 
finalidade de evitar assim que no futuro 
tais bens façam parte de qualquer litígio 
ou inventário, resultando uma economia 
de grande relevância.

Não menos importante, mas relevante 
de ser mencionado, está no fato de que 
esta holding também possui característica 
de planejar em vida a distribuição correta 
de eventual herança.

Nos casos em que, a holding possui 
em seu quadro social apenas duas 
pessoas (marido e esposa) dos quais 
possuem herdeiros (filhos), poderá 
ser determinado dentro da estrutura 
societária, a distribuição das quotas 
sociais mediante doação, de modo que os 
herdeiros recebem em doação as quotas 
sociais da holding, que por sua vez é 
detentora de todo o patrimônio existente, 
logo, recebem de maneira indireta todo o 
patrimônio familiar na devida proporção 
de suas quotas sociais.

Nossa legislação adota o principio 
“saisine”, ou seja, na ocorrência da 
morte do de cujus, se dá a transferência 
automática da posse e propriedade 
da herança aos herdeiros legítimos e 
testamentários, prevalecendo o disposto 
no ordenamento jurídico, sobre qualquer 
instrumento particular que estabeleça de 
forma diversa.

Todavia, neste contexto cumpre 
destacar que o artigo 1.846, do Código 
Civil, in verbis:

“Art. 1.846. Pertence aos 
herdeiros necessários, de pleno 
direito, a metade dos bens 
da herança, constituindo a 
legítima.”

Assim, a doação de quotas sociais 
deve seguir o disposto na legislação 
respeitando a parte da legítima dos 
herdeiros necessários, podendo ser doado 
por livre iniciativa até o montante de 50% 
(cinqüenta por cento) do patrimônio 
existente.

Destarte, pode se tornar nula qualquer 
cláusula ou doação que prejudique a parte 
destinada a legítima dos bens passíveis de 
partilha. 

O artigo 1.845 do Código Civil, 
estabelece que são herdeiros necessários: 
cônjuge, descendente e ascendente. 
Vigorando o regime de bens adotado 
no casamento, e com a morte de um 
dos cônjuges segue a ordem vocacional 
disciplinada pelo artigo 1.829 do Código 
Civil.

Em determinados casos, a doação das 
quotas sociais é realizada com usufruto 
vitalício, e são gravadas com algumas 
cláusulas fundamentais, dentre elas 
podemos destacar a impenhorabilidade, 
a incomunicabilidade e o regresso.

O usufruto vitalício concede aos 
doadores a preservação da propriedade 
do bem e os direitos patrimoniais sobre 
os bens da sociedade, por sua vez o 
usufrutuário terá direito à posse, uso, 
administração e percepção dos frutos, nos 
termos do artigo 1.394 do Código Civil.

Assim, a doação com usufruto vitalício, 
pode ser utilizada para dispor de tais bens 
da maneira que achar conveniente, com 
cláusulas específicas que não permitam 
em nenhuma hipótese à interferência dos 
herdeiros. 

A cláusula de impenhorabilidade, 
gravada na doação, visa tornar às 
quotas sociais doadas impenhoráveis, 
ou seja, as quotas do capital social da 
empresa não poderão ser penhoradas em 
possíveis demandas que o doador venha 
a ser responsabilizado. Via de regra, estas 
demandas são ações judiciais ocorridas 
em face de empresas em que o doador 
configure como sócio e tenha ocorrido 
a desconsideração da personalidade 
jurídica, facultando que os sócios sejam 
responsabilizados pelas dívidas contraídas 
até o limite do débito exequendo.

Tratando da cláusula de 
incomunicabilidade, esta visa proteger 
os donatários de possíveis situações com 
cônjuges e herdeiros. 

A cláusula de incomunicabilidade tem 
o escopo de impedir que o bem gravado 
integre a sociedade conjugal, em virtude 
de casamento, união estável ou união 
homoafetiva. Estabelecendo nesta toada, 
que o bem agregará sucessivamente o 
patrimônio particular do beneficiário.

No que tange a cláusula de 
incomunicabilidade, cumpre ressaltar o 
artigo 1.660, inciso V, do Código Civil, que 
permite a comunicação entre cônjuges, no 
regime da comunhão parcial, dos frutos 
advindos de bens incomunicáveis, ou seja, 
permite comunicação dos lucros advindos 
de participações societárias.

Cumpre ainda, destacar o art. 1.848 do 
Código Civil, que permite no caso de justa 
causa, estabelecer em testamento cláusula 
de inalienabilidade, impenhorabilidade, e 
de incomunicabilidade, sobre os bens da 
parte legítima.

Sopesando que, o fundamento 
da justa causa poderá ser analisado 
pelo magistrado, sob os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, 
não prevalecendo apenas mero anseio do 
testador.

Entendendo como justa causa, motivo 
relevante para preservação do patrimônio 
em detrimento do direito de disposição do 
bem.   

4. Conclusão

Dessa forma, a constituição de uma 
estrutura que gerencie o patrimônio 
familiar com efetividade, tem sido um 
dos alicerces que norteiam a atividade 
da holding, pois traz mais celeridade e 
segurança aos detentor do patrimônio.

É a maneira lícita e prática de 
administrar o patrimônio, seja ele 
empresarial ou familiar, gerando assim 
além de uma administração sadia, uma 
possível redução tributária.

Por Dr. Luis Alexandre Oliveira Castelo 
Sócio Fundador da Lopes & Castelo 
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Em tempos de crise, o empresário brasileiro necessita de 
instrumentos legais que garantam a continuidade dos 
negócios e a retomada da lucratividade.

Infelizmente, as questões tributárias são grandes entraves 
ao crescimento empresarial e ainda, nos casos em que o 
empresário conviva com débitos tributários, o acesso ao crédito 
fica prejudicado e principalmente, a atividade fica comprometida 
em decorrência da ausência das Certidões Negativas de Débitos.

Após muitos estudos, os profissionais da Lopes & Castelo 
Sociedade de Advogados criaram um conjunto de medidas que 
visam a regularização das questões tributárias dos contribuintes, 
de modo que criamos o trabalho denominado REORGANIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA E FISCAL, que consiste em um conjunto de medidas 
que visam a redução dos custos tributários, como também o 
adimplemento do passivo existente.

Por se tratar de um projeto idealizado por nossos 
profissionais, entendemos que trata-se de um trabalho de caráter 
exclusivo, e esse conjunto de medidas compreende em:

a) Diagnóstico e reavaliação de todos os aspectos 
tributários do contribuinte;

b) Gerenciamento e contingenciamento do ativo e passivo 
tributário;

REORGANIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
c) Apresentação de medidas que visam a redução do 

passivo tributário de forma correta e dentro dos 
preceitos legais;

d) Elaboração de termos de ajustamento de conduta 
– TAC, e/ou pedidos administrativos e judiciais na 
busca da quitação do passivo tributário existente sem 
comprometimento do fluxo de caixa empresarial.

Importante destacar que, o parcelamento requerido 
será efetuado com base em um percentual do faturamento do 
contribuinte, em patamares que não inviabilizem e continuidades 
dos negócios empresariais e principalmente, que caiba no fluxo 
de caixa das empresas, levando-se sempre em consideração 
alguns princípios básicos, tais como, o da função social da 
empresa, o da livre iniciativa, o da preservação da empresa, 
entre outros.

A intenção principal da Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados, é trabalhar para evitar uma possível insolvência 
dos contribuintes, e por essa razão entendemos que recuperar 
a empresa tributariamente é o primeiro passo para a retomada 
da lucratividade.


