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Sucessão. Em sentido estrito, porém e em significação mais técnica, sucessão 
é a transmissão de bens e direitos de uma pessoa a outra, ou mais pessoas vivas, 
integrantes de um patrimônio deixado por uma pessoa falecida¹.

Ao falecer, todo o seu legado patrimonial deve ser submetido ao conhecido 
processo de inventário² para que se estabeleça a determinação dos encargos sobre 
os referidos bens, evitando-se que os sucessores sejam responsáveis para encargos 
além da herança (“ultra vires”) bem como para que possam lhe serem transmitidos o 
saldo patrimonial.

Para a transmissão da herança, incide diretamente o imposto sobre a transmissão 
causa mortes e doação, ITCMD de competência do Estado onde se localizem os 
referidos bens, e há reflexos também, em determinadas situações ao Imposto Sobre 
a Renda de competência Federal.

Planejar a sucessão pode significar sensíveis economias nas questões tributárias 
além de organizar o processo de transição do patrimônio onde podemos destacar os 
seguintes pontos: 

a) equalização de interesses entre os herdeiros na administração dos bens, 
especialmente quando compõem capital social de empresa, aproveitando-se da 
presença do fundador como agente catalisador de expectativas conflitantes; 

b) organização do patrimônio, de modo a facilitar a sua administração demarcando 
com clareza o ativo familiar do empresário; 

c) redução dos custos com eventual processo judicial de inventário e partilha 
que, além de gravoso, adia por demasiado a definição de fatores importantes na 
continuidade da gestão patrimonial, e, por último; 

d) conscientização acerca do impacto tributário dentre as várias opções lícitas 
de organização do patrimônio, previamente a transferência de modo a reduzir o seu 
custo.  

No presente trabalho, abordaremos questões iniciais de direito civil no aspecto da 
sucessão hereditária no Brasil para situar o leitor especialmente tendo em vista que o 
objetivo é refletir sobre a forma tradicional e natural de transmissão por herança em 
comparação com forma planejada e seus benefícios.
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¹ Cf. Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15ª. Ed.  Rio de Janeiro, 1998, p. 780.  
² No sentido do Direito Civil e Direito Processual, inventário entende-se a ação especial, intentada para que se arre-
cadem todos os bens e direitos do de cujus, quer os que se encontravam em seu poder, quando de sua morte, ou em 
poder de outrem, desde que lhe pertençam, para que se forme o balanço acerca desses mesmos bem e das obrigações e 
encargos ao mesmo atribuídos.  (Cf. Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15ª. Ed.  Rio de Janeiro, 1998, p. 450).
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2.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
Na sucessão de bens, a lei aplicável é a do último domicílio do de cujus, 

independentemente de sua nacionalidade e independente da natureza dos bens, 
quer sejam móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos.

Nesta acepção, as regras aplicadas na transmissão de patrimônio localizado no 
Brasil serão as da lei do Brasil quando o autor do espólio aqui tiver seu domicilio, seja 
ele brasileiro ou estrangeiro. Na suposição do brasileiro domiciliado em outro pais 
deixar para seus herdeiros patrimônio localizado no Brasil, aplica-se a lei sucessória 
estrangeira para se aferir direitos e obrigações.

A regra acima, comporta exceção trazida pela Constituição Federal de 1988³ no 
inciso XXXI do 5º. Artigo que visa proteger cônjuges brasileiros e estrangeiros, na 
medida em que a sucessão de bens situados no Brasil de um estrangeiro domiciliado 
em outro país será regulada pela lei brasileira, sempre que esta for mais favorável ao 
seu cônjuge ou fi lhos brasileiros.

Quando os bens estiverem localizados no exterior, a norma adotada pode variar, 
“a depender da regra de conexão local aplicável à sucessão. Enquanto o Brasil adota 
critério do domicilio, outros países adotas o critério da nacionalidade para sucessão 
internacional”.⁴ 

2.2 LEGISLAÇÃO – CÓDIGO CIVIL

O Código Civil Brasileiro de 2002, em vigor a partir de 11 de janeiro de 2003, 
estipula que a sucessão e a legítima para suceder serão reguladas pela lei vigorante 
por ocasião do falecimento do autor da herança.⁵ Sucessões iniciadas a partir de 
então (11/01/2003), de falecidos domiciliados no Brasil serão reguladas por este até 
que novo ordenamento nacional o substitua.

2.3 SUCESSÃO LEGÍTIMA E TESTAMENTÁRIA

Há em nosso ordenamento duas espécies de sucessão, qual seja a legítima, 
decorrente de lei, e a testamentária, decorrente de disposição de última vontade.⁶  
Caso o autor da herança não deixar testamento válido, a transmissão de todo o 

³ XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge 
ou dos fi lhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal  do “de cujus”;
⁴ ARAUJO, Nadja. Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira. 4ª. Ed Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2008. Pg. 470.
⁵  CCB 2002, art. 1.787.
⁶  CCB, art. 1786.
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seu patrimônio se dará para as pessoas expressamente indicadas pela lei. Ainda, 
caso o faça, mas não contemplar todo o acervo, os bens não mencionados expressa 
ou implicitamente, também serão transmitidos aos herdeiros previstos pela lei, onde 
nesta hipótese teremos a combinação de ambas as espécies, o que podemos nomear 
de sucessão mista.

Existindo um testamento regulando a transmissão da totalidade do acervo, tratar-
se-á então, “o que o testador houve por bem determinar, atribuindo-se assim a herança 
às pessoas indicadas pelo disponente no ato de ultima vontade”.⁷

“A distinção entre as espécies de sucessão”, observa Guilherme Calmon Nogueira 
Gama, “não apenas se refere ao título da vocação, mas também se estende aos 
efeitos, já que na sucessão legítima somente haverá herdeiro, ao passo que na 
sucessão testamentária pode ser instituído herdeiro e/ ou legatário”.⁸

“Os herdeiros, não importando o número, recebem uma fração indivisa do 
patrimônio, até que sua quota parte se materialize na partilha”. ⁹  O legatário sucede 
em um ou mais bens determinados, usualmente referidos como legados.

Importa advertir que a liberdade de estipulação do testador em nosso ordenamento 
não é absoluta. Deve ele, se tiver herdeiros necessários, isto é, descendentes, 
ascendentes ou cônjuge¹⁰, preservar a metade de seus bens, em valor, para estes¹¹. 
“É o que se denomina legitima dos herdeiros necessários”¹², prevista no artigo 1.846 
do Código Civil.

2.4 ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA

A sucessão legítima está na seguinte ordem de acordo com o Código Civil no 
artigo 1829: 

“I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido em regime de comunhão universal, ou no de separação 

obrigatória de bens; ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não 

houver deixado bens particulares; 

II - aos ascendentes, e concorrência com o cônjuge;

⁷  MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Sucessões. 35ª. Ed. São Paulo: Editora sarai-
va, 2003. Pg. 9.
⁸  GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. Direito Civil: Sucessões. 2ª. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. Pg. 8.
⁹ VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucessões. 9ª. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009. Pg. 10.
¹⁰ CCB, art. 1.845.
¹¹ CCB, art. 1.789.
¹² VENOSA, Silvio de Salvo, Direito Civil: Direito das Sucessões. 9ª. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009. Pg. 113.
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III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais.”

A ordem acima referida é de prioridade, ou seja, se chamará para suceder os 
ascendentes na hipótese de não haver descendentes. 

Ademais participarão da transmissão de bens os colaterais (até 4º. Grau: irmãos, 
primos, etc) somente no caso de o falecido não ter deixado descendentes, ascendentes 
ou cônjuge vivos. Aplicando-se o princípio da preferência de classes, que, contudo, 
acabou prejudicado no código Novo pela inclusão potencial do cônjuge na primeira 
classe em concorrência com os descendentes.

Desta maneira, convoca-se os descendentes em primeiro lugar, concorrendo, 
com o cônjuge sobrevivente, exceto nos regimes de casamento e hipóteses descritas 
acima. Dentre eles, pelo princípio da preferência de graus plenamente em vigor, os 
em graus mais próximo excluem os mais afastados. Ou seja, os netos somente serão 
chamados a suceder por direito próprio, quando já não haja nenhum filho vivo.

Afora disso, poderão ser convidados a participar por direito de representação, o 
que por certo, não afeta o princípio da preferência de graus. Na hipótese do “de cujus” 
ter tido mais de um filho, e um deles já ter morrido ao tempo da sucessão, os filhos 
deste, netos daquele, o representado, tendo, em conjunto, o mesmo direito à verba 
patrimonial de seu avô, que seus tios herdarem. Se, no entanto, todos os filhos do 
“de cujus” já tiverem falecido ao tempo da abertura da sucessão, e por conseguinte 
restarem para sucessão apenas os netos, a divisão patrimonial se dará por cabeça, 
ou seja, cada neto, por direto próprio, receberá cota equivalente dos bens. 
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3.1  ITCMD 
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE 

QUAISQUER BENS E DIREITOS

O ITCMD incide sobre o valor dos bens transmitidos por doação ou por morte, 
é um tributo de competência dos Estados com alíquotas variadas alterando nos 
diferentes Estados da federação. 

Vale dizer que tal tributação tem como fato gerador a transmissão de propriedade 
de qualquer bem ou direito, ou seja, incide da mesma forma sobre uma doação em 
dinheiro, como sobre o legado de um imóvel. 

A arrecadação compete ao estado da situação do imóvel, ou quando bem móvel, 
ao estado em que se processar o inventário ou tiver domicílio o doador.

Conforme mencionado, versa sobre tributo cuja competência é dos Estados, 
diversamente do ITBI, no qual a competência é dos municípios, bem como em relação 
aos demais tributos tais como IR e CSLL de competência da União. 

Vale ressaltar que sob o ponto de vista arrecadatório, possui pouca relevância, n 
o qual representa aproximadamente 1,2% do total das receitas, conforme dados da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

Atualmente há intenções por parte do Governo Federal, o aumento na cobrança 
do ITCMD, o que provoca aumento no debate no sentido de iniciar o planejamento 
da sucessão.

 Vale ressaltar que um dos motivos da pouca expressão do tributo para a receita 
dos estados é o fato de que apenas uma pequena parcela das mortes ou doações gera 
declarações tributáveis, visto que a maior parte da população não possui patrimônio 
que alcance patamares signifi cativos. Contudo, sob o ponto de vista do contribuinte, 
a incidência do ITCMD não deve ser ignorada, visto que a alíquota máxima pode 
chegar a 8% do total a ser transmitido.

3.1.1 Fundamento Constitucional

A competência para instituir o ITCMD vem genericamente prevista no art. 155, I e 
§ 1º., da Constituição Federal com o seguinte teor:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

3, de 1993)

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da 

situação do bem, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se 

processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal; 

De acordo com Daniel Monteiro Peixoto¹⁴, a tributação sobre transmissões de 
bens móveis é relativamente recente, advento da atual Constituição. No regime 
anterior, ao invés de dois impostos sobre a transmissão (o ITBI, dos municípios, 
incidente sobre as transmissões de bens imóveis, em caráter oneroso, e o ITCMD, 
dos Estados, incidente sobre transmissões de quaisquer bens, desde que seja em 
caráter gratuito), havia um só, concentrado na competência dos Estados-membros 
e incidente sobre quaisquer tipos de transmissão, gratuita ou onerosa, que tivessem 
por objeto os bens imóveis.

Ainda, segundo Peixoto¹⁵, com o advento da Constituição Federal de 1988, 
diversos Estados não editaram novas leis, valendo-se da recepção da legislação 
antiga, no que toca a parte em que mantinha compatibilidade com a Constituição 
superveniente. Tal situação ocorreu por exemplo, no Estado de São Paulo, que só 
passou a contemplar a tributação sobre a transmissão gratuita de bens móveis há 
15 anos, quando editou a Lei n. 10.705, incorporando importante base tributável ao 
escopo da incidência do ITCMD, originando certo aprimoramento em sua efetividade, 
haja vista que já não há mais a possibilidade de elisão, por exemplo, na transmissão 
de dinheiro por parte do pai para que o filho adquira imóvel e comportamentos do 
gênero. Outrossim, mesmo que seja complicado equilibrar a competência dos Estados 
entre si no que respeita a tributação de bens móveis, trata-se de realidade econômica 
que já não poderia mais ser desprezada, bastando lembrar os valores envolvidos na 
transmissão da propriedade de ações, cotas sociais, aplicações financeiras, obras de 
arte etc.
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¹⁴  PEIXOTO, Daniel Monteiro. Sucessão Familiar e Planejamento Tributário I. In: Estratégias Societárias, Planejamen-
to Tributário e Sucessório. Coords. Roberta Nioar Prado, Daniel Monteiro Peixoto e Eurico Marcos Diniz de Santi: 
Saraiva, 2011, 2ª. Ed. p 197.
¹⁵  PEIXOTO, Daniel Monteiro. Op cit.



3.1.2 Critério Material do ITCMD

O Critério material da regra de incidência sinaliza o cerne informativo identificador 
do fato jurídico tributário. É composto por um verbo pessoal de predicação completa 
(verbo+complemento). No caso do ITCMD, tomando como parâmetro a legislação do 
Estado de São Paulo, identifica-se como critério material a seguinte conduta genérica: 

Transmitir, a título gratuito, qualquer bem ou direito.
Assim, tendo em vista o critério a título gratuito, excluem-se os fatos sujeitos 

à incidência do imposto estadual daqueles sujeitos à incidência do ITBI, no qual 
contempla os negócios onerosos de transmissão de bens imóveis.

Neste diapasão, em uma transação com estes tipos de bens, a onerosidade/
gratuidade é fator determinante na delimitação do tipo de tributo a ser pago.

Note que os negócios onerosos que tenham por objeto a transmissão de bens 
móveis, em território nacional e com caráter civil, não ensejam a incidência de tributo 
algum: Se há transferência de bem móvel estamos fora do ITBI; se for em caráter 
oneroso, fora do ITCMD ¹⁶. 

3.1.3 Critério espacial do itcmd

Para que exista incidência, o evento tributável deve se dar dentro de certas 
coordenadas territoriais. No que tange ao ITCMD, o confronto “fato gerador” e “local da 
incidência” às vezes apresenta dificuldade, em razão da competência concorrente dos 
Estados-membros para instituir o mesmo imposto. Em alguns casos, as transmissões 
gratuitas têm por objeto bens móveis/imóveis situados em território de entes políticos 
diversos, ocorrendo o dever de recolhimento em diferentes Estados ¹⁷. 

Teoricamente, o legislativo poderia eleger o local como incidência, pelo princípio 
da territorialidade no Estado em que ocorreu o fato gerador, ou seja, naquele em que 
foi por exemplo celebrado o contrato de transmissão da doação ou naquele em que 
se operou a abertura da sucessão. Contudo, por questões de justiça tributária, o local 
em que ocorreram os investimentos como o local dos bens imóveis também devem 
serem agraciados por parte dos tributos. 

A determinação pelo domicílio do falecido ou doador, tende de impedir o abuso 
de livre-arbítrio na manipulação do fato gerador pelos particulares, que poderiam 
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¹⁶ Em momentos de crise política e econômica em que vivemos, não me surpreenderia se algum governante instituísse 
algum imposto sobre a transmissão de bens móveis, o que não seria desprezível, pois por exemplo, é grande o número 
de compra e venda de veículos usados por pessoas físicas, a qual atualmente não é tributado.
¹⁷ Referida problemática é facilmente resolvida com o Planejamento Sucessório através da estruturação de Holding 
Company, que será mais adiante explorado neste trabalho.



afugentar a ocorrência da conduta “transmissão” para o Estado que avaliassem mais 
apropriado. Atribui, assim, certa ideia de equilíbrio na relação entre devedor e lugar 
em que será pago o imposto.

A Constituição Federal, com o escopo de impedir conflitos de competência, 
aperfeiçoou no sentido de adotar 3 critérios de acordo com o tipo de transmissão e 
ou bens que o compõem quer sejam móveis ou imóveis. (art. 155).

Segundo o texto constitucional, os critérios adotados para resolver eventuais 
conflitos, tanto com relação às operações nacionais, como internacionais, são: i) 
local dos bens; ii) local da residência ou domicílio e iii) local do processamento do 
inventário.

3.1.4 Imposto sobre a Renda versus ITCMD

Quando se entrega alguma parte do patrimônio em doação para herdeiros,  podem 
ser pensadas teoricamente alguns fatos geradores tributários: 1) ITCMD, sobre o 
negócio jurídico da transmissão gratuita (CF, art. 155, I); 2) IR, sobre o acréscimo 
patrimonial por parte do donatário (art. 153, III, da CF); 3) IR, sobre o ganho de capital 
experimentado pelo doador, se e quando efetivar a atualização do bem para o valor 
de mercado, previamente à doação (CF, art. 153, III, c/c a Lei n. 9.532/97, art. 23).

Passamos a falar a questão da cobrança do IR mencionadas nos itens 2 e 3.
Foi objeto de várias discussões sobre a possibilidade de incidência do IR em 

razão do acréscimo patrimonial percebido pelo recebedor de determinado bem 
gratuitamente. Os defensores de sua impossibilidade para criação de lei neste sentido 
argumentam que a cobrança do referido imposto configuraria bi-tributação, tendo 
em vista a reserva expressa deste fato econômico aos Estados-membros pela CF, 
quando da instituição do ITCMD. Neste sentido, Sacha Calmon Navarro Coelho: 

“A tributação de heranças e doações pertence ao Estado-membro, desde a Constituição 

e, consequentemente, a legislação infraconstitucional não pode decidir sobre o tema, 

interditado ao Congresso Nacional. A repartição constitucional de competência reservou 

aos Estados-membros o poder de tributar os acréscimos patrimoniais decorrentes de 

heranças e doações, alijando a União Federa. Dita tributação, portanto, não entra no rol 

dos proventos tributáveis, ou melhor, não pode entrar”. ¹⁸
Sob argumento diferente, existem aqueles que já defenderam a inviabilidade do 

imposto sobre a renda quando o acréscimo patrimonial não se originar do patrimônio 
preexistente da própria pessoa, não correspondendo a doação à renda poupada ou 
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¹⁸  COELHO, Sacha Calmon Navarro. Heranças, doações e o Imposto de Renda. In: Imposto de renda: alterações 
fundamentais. Coord. Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 1998, v.2, p. 217. Apud PEIXOTO, Daniel Mon-
teiro. Sucessão Familiar e Planejamento Tributário I. In: Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessório. 
Coords. Roberta Nioar Prado, Daniel Monteiro Peixoto e Eurico Marcos Diniz de Santi: Saraiva, 2011, 2ª. Ed, p. 201.



capital acumulado.¹⁹
O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema in verbis :

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS. IMPOSTO DE RENDA. AQUISIÇÃO DAS AÇÕES APÓS A REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Hipótese em que se discute a 

isenção de Imposto de Renda sobre o ganho de capital na alienação de participações 

societárias, prevista no art. 4º, “d”, do DL 1.510/1976, revogada pela Lei 7.713/1988. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao 

art. 535 do CPC.  3. É pacífico o entendimento de que a isenção sobre ganho de capital 

prevista no art. 4º, “d”, do DL 1.510/1976 aproveita àqueles que adquiriram as ações 

antes da revogação do benefício fiscal, ainda que a alienação ocorra posteriormente. 

Precedentes do STJ. 4. Ocorre que, in casu, o contribuinte adquiriu a participação 

societária após a revogação do benefício fiscal pela Lei 7.713/1988, não havendo falar 

em direito adquirido ou irrevogabilidade. 5. Ademais, a isenção de Imposto de Renda 

sobre doações, que era prevista pelo art. 4º, “b”, do DL 1.510/1976 e, posteriormente, 

pelo art. 6º, XVI, da Lei 7.713/1988, não tem relação com a incidência discutida nos 

autos. 6. A legislação tributária brasileira tradicionalmente isenta do Imposto de Renda 

as aquisições por doação, para que não haja dupla tributação com o ITCMD estadual. 

Não é isso o que se debate. 7. O fisco não pretende tributar o acréscimo patrimonial 

decorrente da doação recebida pelo contribuinte, mas sim o ganho de capital posterior, 

advindo da alienação das ações (= diferença positiva entre o valor da venda e o da 

aquisição por doação). 8. Recurso Especial não provido.

Do lado oposto, há quem defenda a plena possibilidade de incidência de vários 
impostos sobre idade-base, desde que haja autorização constitucional, sendo este 
o caso do imposto de renda, passível de instituição e cobrança sempre que for 
caracterizada mutação patrimonial que se traduza em acréscimo de riqueza, senão 
vejamos José Eduardo Soares de Mello: 

Não é pelo fato de estar previsto o direito à instituição de um determinado imposto 

(incidência sobre um específico negócio jurídico) que estejam excluídas ou vedadas as 

instituições de demais figuras tributárias. O texto constitucional contempla expressamente 

tal duplicidade (ICMS com IPI), ao dispor que o tributo estadual “não compreenderá, em 

sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializado, quando a 

operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização 
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¹⁹ CARVALHOSA, Modesto. Imposto de Renda – conceituação no Sistema Tributário da Carta Constitucional. Revista 
de Direito Público, n. 1 p. 188-196, 1967, e PEDREIRA, Bulhoes. Imposto de Renda. Rio de Janeiro: Justec, p. 19). Apud 
PEIXOTO, Daniel Monteiro. Sucessão Familiar e Planejamento Tributário I. In: Estratégias Societárias, Planejamento 
Tributário e Sucessório. Coords. Roberta Nioar Prado, Daniel Monteiro Peixoto e Eurico Marcos Diniz de Santi: Sarai-
va, 2011, 2ª. Ed, p. 201.



ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos” (art. 155, XI). O mesmo 

ocorre com relação aos Impostos de Importação, Exportação, e ICMS, no que concerne 

às operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do país (art. 155, §3º.)²¹

Quer nos parecer que o segundo entendimento ser o mais acertado pelo contexto 
de que o fato social-econômico “transmissão gratuita de bens e direitos” é passível de 
retalhos distintos pelo Direito Tributário, nascendo distintos fatos jurídicos tributários.²² 

As regras do ITCMD preferem aquele pedaço que foi pré-demarcada pelo Direito 
Civil como negócio jurídico em se tratando de doação ou fato jurídico quando se 
referir a sucessão de transmissão. Ou seja, considera “doação” ou a “transmissão 
causa mortis” como pressupostos aceitáveis à incidência do tributo, apartando-se de 
entendimentos acerca do aumento de riqueza por parte do donatário ou herdeiro. O 
acréscimo patrimonial, igualmente, derivado de doação ou herança é inteiramente 
individualizável como fato jurídico distinto, classe do modelo “auferir renda”.

Compete ainda ressaltar que não se deve confundir a hipótese do IR sobre 
o acréscimo patrimonial auferido pelo donatário com acréscimo patrimonial 
experimentado pelo doador quando por ocasião da doação, opta por atualizar o valor 
do bem, de custo de aquisição, logo, aquele presente na sua declaração de renda, 
para valor de mercado. Nesta circunstância, há incidência do IR-ganho de capital, por 
força do disposto no artigo 23 da Lei n. 9.532/97:

Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de 

herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão 

ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de 

cujus ou do doador.

§ 1º Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre 

esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador 

sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.

(...)

§ 3º O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na sua 

declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-calendário da 

homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver sido 

efetuada a transferência.
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Percebemos que os contextos sobre a invalidade da cobrança são mais fortes, 
tendo em vista que o doador, quando faz a conversão para o valor de comércio 
(mercado), não aufere acréscimo patrimonial nenhum, já que bem será objeto de 
transferência a título gratuito. Enfim, trocando em miúdos, não atingirá lucro.

Entretanto, referido ajuste para valor de mercado é tão somente uma opção, logo, 
corretamente deixar de ser feito. Nesta suposição, o herdeiro receberá o bem pelo 
valor original e, quando e se concretizar a venda do bem, haverá a incidência do 
imposto obre a reanda pelo ganho de capital.

3.1.5 Sucessão em âmbito Nacional

 Em âmbito nacional podem ocorrer situações diversas a serem consideradas 
pelo interprete na determinação do local em que será devido o tributo, resultantes 
da combinação dos seguintes elementos: a) tipo de bem em questão, se imóvel ou 
móvel; b) modalidade de transmissão gratuita, se causa mortis ou doação.

Considerando a transmissão de bens imóveis, não importando ser por doação ou 
sucessão hereditária, o critério será o do local dos bens, sendo assim, indiferente que 
o doador resida em São Paulo ou que o falecido tenha o seu inventário processado 
na Bahia e se o bem imóvel de sua propriedade estiver por exemplo, em Alagoas, o 
ITCMD ali deverá ser recolhido.

No tocante aos bens móveis, sendo neste caso, inclusive os por determinação 
legal, tal como as cotas sociais, o critério varia de acordo com o tipo de transmissão: 
no caso de doação, o local do domicílio do doador; no caso da sucessão, o local do 
processamento do inventário ou arrolamento.

3.1.6    Sucessão em âmbito internacional

É bem possível haver situações em que a transmissão a título gratuito tenha algum 
de seus elementos constitutivos situados fora do território brasileiro, demandando 
assim a edição de lei complementar que regulamente o assunto, justamente para 
evitar conflitos de competência entre Estados-membros e, minimizar a possibilidade 
de bitributação internacional na transmissão do patrimônio.

Note-se neste sentido, o art. 155, §1º., inciso III, da Constituição Federal:
Art. 155. (...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

3, de 1993)

(...)
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III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior;

Há casos em que o possível conflito fica evidente. Note o exemplo de uma doação 
de bens móveis em que o doador possua domicílio fora do País; o donatário no 
Estado de São Paulo, e os bens móveis (cotas de sociedade, e.g.) estejam situados 
no Rio de Janeiro. Poderia ocorrer, diante da mesma situação, a cobrança do tributo 
por ambos Estados: aquele porque é o local da residência de quem, afinal, manifesta 
capacidade contributiva com a doação; este porque é o lugar em que estão os bens.

O dilema no caso é a possível cobrança, por ambos Estados, de ITCMD nestas 
hipóteses mesmo que não exista a referida lei complementar.

O Estado de São Paulo, no intuito de aplicação do art. 24, §3º, da Constituição 
Federal, editou através de lei ordinária (Lei n. 10.705/2000) a cobrança, nos seguintes 
termos:

Art. 4º. O imposto é devido nas hipóteses abaixo especificadas, sempre que o doador 

residir ou tiver domicilio no exterior, e no caso de morte, se o de cujus possuía bens, era 

residente ou teve seu inventário processado fora do país:

I – sendo corpóreo o bem transmitido:

a) Quando se encontrar em território do Estado

b) Quando se encontrar no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver 

domicilio neste Estado;

II – sendo incorpóreo o bem transmitido:

a) Quando o ato de sua transferência ou liquidação ocorrer neste Estado;

b) Quando o ato referido na alínea anterior ocorrer no exterior e o herdeiro, 

legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado.

Acreditamos ser uma postura incorreta, visto que o art. 24 da CF se refere às 
hipóteses de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito 
Federal, sendo que, neste âmbito, a União (enquanto ente federativo) deve limitar-se 
ao estabelecimento de normas gerais (art. 24 §1º.) e, na falta destas, veiculadas por 
lei federal, os Estados exercerão a competência legislativa plena.

O art. 155, III, da Constituição, diferentemente, não trata de regras a serem 
editadas pela União como ente federativo, mas sim como Estado Brasileiro, por isso da 
exigência de lei complementar. Note que este instrumento, conforme preceitua o art. 
146, I, do Texto Constitucional rege a comportamento dos próprios entes federativos 
(por isso “norma geral de direito tributário”, não mais no sentido de normas genéricas, 
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mas de normas que se fixam à generalidade dos destinatários, ou seja, com força 
vinculante também aos próprios agentes políticos que irão exercer a competência 
legislativa tributária). No caso em testilha, o requisito de prévia demarcação das 
competências de cada um dos Estados e do Distrito Federal tem o claro propósito de 
impedir que ocorra coincidência de incidências (Tributação Dupla).

Em debate semelhante, um caso antigo envolvendo o extinto Adicional de 
Imposto de Renda, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, entendendo de 
modo unânime e reiterado que na falta de lei complementar, os Estados estariam 
impedidos de implantar, em âmbito local, o referido imposto²³. 

Considerando o entendimento do STF, entendemos que seja a grande possibilidade 
de êxito em ação que tenha por objeto a cobrança atualmente feita pela lei paulista. 
Há, porém, uma única hipótese em que a cobrança do ITCMD se afigura legítima, 
ainda que o fato gerador da transmissão se dê no exterior. Versa da transmissão causa 
mortis de bens imóveis aqui localizados, tendo em vista a antiga previsão do art. 41 
do CTN, a citar: “o imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou 
sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra 
de sucessão aberta no estrangeiro”.

3.1.7   Sujeitos da relação tributária no itcmd

A pessoa política competente para a sua instituição será o sujeito ativo para a 
cobrança e arrecadação do ITCMD. Obviamente que há necessidade de os elementos 
de conexão, conforme demonstramos ao tratar do critério espacial, ocorra dentro de 
seus limites territoriais. Assim, será qualquer um dos Estados-membros ou o Distrito 
Federal, conforme o caso.

A expressão “sujeito passivo”, designa a pessoa obrigada a entregar o valor do 
tributo ao Fisco. São espécies de sujeito passivo o contribuinte (art. 121, I do CTN) e 
o responsável (121, II, do CTN).

A CF não elege expressamente o contribuinte do ITCMD, contudo, podemos 
perceber que o sujeito que manifesta capacidade contributiva, no caso da transmissão 
causa mortis, é o herdeiro ou legatário. Em relação a doação, a doutrina vem afirmando 
que há certa liberdade do legislador ordinário, visto que, tratando-se de fato gerador 
consistente em negócio jurídico (CTN, art. 116, II) os dois polos da relação negocial 
podem ser considerados contribuintes cuja liberdade é opção do legislador.

Na lei paulista, por exemplo, o contribuinte na doação é o donatário (art. 7º.III). 
Contudo, na hipótese de o donatário não residir neste Estado, o contribuinte será o 
doador (art. 7º., parágrafo único). 
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3.1.8    Base de calculo

A base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem, onde fi ca a critério da 
legislação ordinária a determinação dos parâmetros para aferição concreta.

Interessante verifi car, e isso gera consequências inclusive para fi ns de 
planejamento sucessório e tributário, que uma mesma operação pode ser avaliada 
sob aspectos distintos, dependendo do tipo de legislação em referência. 

A título de exemplo, uma mesma doação pode ser calculada pelo valor de mercado 
do bem, para efeitos de ITCMD (v.g., art. 9º. Da Lei do Estado de São Paulo), ou pelo 
valor constante da declaração de renda do doador – custo de aquisição -, para efeitos 
de IRRF (cf. art. 23 da Lei n. 9.532/97). 

Referida situação ocorre porque, ao passo em que a legislação do ITCMD busca 
o valor efetivo do bem, a legislação do IR dá a opção de diferimento, da tributação 
sobre o ganho de capital decorrente da possível valorização que venha a ocorrer.

3.1.9    Alíquota 

De acordo com a CF, o ITCMD terá suas alíquotas máxima fi xadas em Resolução 
do Senado Federal (RT. 155, §1º., IV). Neste sentido, foi editada a Resolução n. 9/92, 
fi xando o referido limite em 8%.

No Estado de São Paulo, a alíquota atual defi nida pelo artigo 16 da Lei n. 
10.705/2000 é de 4%.
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Visa o presente capítulo abordar um dos instrumentos jurídicos de direito privado 
que pode ser utilizado em planejamento sucessório de patrimônio familiar, qual seja 
a sociedade Holding e a doação de ações ou quotas com reserva de usufruto para o 
doador.

Assim, como se verá nos capítulos subsequentes, temos um instrumento que 
além de organizar e orientar o patrimônio da família, ainda pode ser relevante na 
redução dos custos tributários que envolvem a sucessão paimonial.

4.1 A SOCIEDADE HOLDING

De acordo com Roberta Nioac Prado²⁴, uma empresa constituída com o objetivo 
de Holding, é aquela que participa de outras sociedades, como cotista ou acionista. É 
na verdade uma sociedade formalmente constituída com personalidade jurídica, cujo 
capital social, ou parte dele, é subscrito e integralizado com participações societárias 
de outras pessoas jurídicas.

A sociedade holding está legalmente prevista no artigo 2º. Da Lei das S/A., em 
seu §3º., que assim dispõe: “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”.

Existem tem espécies, de acordo com o objeto, a saber: a) Sociedades 
operacionais; b) sociedades holding mistas e c) sociedades holdings puras.

Sociedade empresária é, aquela constituída com o intuito de empreender em 
seu objeto social quais sejam a atividade financeira, a industrial, a comercial ou de 
prestação de serviços, bem como outros empreendimentos correspondentes e que 
forem imprescindíveis ao incremento de seus objetivos sociais.

Outrossim, a empresa que explorar, por vias próprias, no aspecto financeiro, 
industrial, comercial ou de prestação de serviços e ainda participar de outras 
sociedades são as denominadas Holdings Mistas.

Tal participação pode configurar apenas coligação, quando esta empresa participar 
com 10% ou mais do capital da outra, sem controla-la (art. 243, §1º., da lei das S/A). 
Outrossim, normalmente tem-se que a sociedade holding é criada com o objetivo de 
controle propriamente dito.

Ainda, segundo a autora, quando se integraliza ações ou cotas de outra sociedade 
em uma holding, busca-se unificar o controle da sociedade filha. Vale dizer, em geral 
uma holding, pura ou mista, detém diretamente ou através de outras controladas, 
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direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores (art. 243, 
§2º., c/c o art. 116, ambos da lei das S/A.)

Finalmente a sociedade Holding pura é aquela que tem por objeto único ser 
titular de participação no capital social, normalmente controladora de outras pessoas 
jurídicas ²⁵. 

Assim, nasce, com a constituição da holding, um formato de exercício e 
concentração de influência (gestão) da sociedade que transcende ao acordo de 
acionistas.

Uma estrutura de holding proporciona um leque de oportunidades na organização 
e consolidação de gestão societária quando esta incumbe a duas ou mais pessoas, 
na medida que concentra e concretiza as deliberações de controle com maior força 
jurídica que o mero acordo de acionistas, pois sua dissolução é mais difícil. Ademais, 
como mais uma interessante vantagem desse formato é o fato da holding em geral ser 
considerada por tempo indeterminado, diversamente do que acontece nos acordos 
de acionistas, cuja princípio é que sejam materializados por certo período de tempo.

Já houve diversas vantagens que a doutrina nos esclarece da sociedade holding, 
tais como o controle centralizado através de uma gestão descentralizada, a gestão 
financeira única para todo o grupo e o domínio sobre um grupo societário com o 
mínimo de investimento necessário.

Ademais das referidas vantagens, vale lembrar, que as sociedades holding se 
mostra muito importantes ferramentas de planejamentos sucessórios e planejamentos 
tributários de empresas familiares, objetivando assegurar a unidade do controle das 
empresas operacionais para gerações futuras.

Conforme bem explicado pela Professora Prado, “esse instrumento tem 
solucionado problemas referentes à herança, substituindo em parte, e muitas vezes 
de forma mais efetiva, disposições testamentárias” ²⁶. 

Assim, através de um contrato social ou mesmo de um acordo de acionistas ou 
cotas pode-se a título de exemplo, estabelecer formas de alienação de participações 
societárias entre os sócios, determinar procedimentos que devem serem adotados 
no caso de morte de algum sócio, ou ainda, estabelecer como será equilibrado a 
entrada de novos herdeiros na sociedade, quer seja, na operacional ou na gestão da 
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²⁵ Conforme afirma a doutrina, “a finalidade da holding controladora é a de participar como acionista majoritária do 
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Holding principal.
Veja que interessante, pois, mesmo que exista litígios envolvendo os sucessores na 

sociedade, a holding, em alguns casos, mostra-se eficiente ferramenta para proteger 
os negócios das sociedades operacionais separando-os de problemas pessoais ou 
familiares. Quer dizer assim, no mais das vezes, uma sociedade holding impede que 
litígios entre familiares ou no espolio atinjam as empresas operacionais do grupo.

Sem contar ainda que, sendo tal empresa uma pessoa jurídica distinta das 
operacionais, ela traz uma maior discrição e confidencialidade em relação a 
desavenças que podem surgir entre membros de uma família controladora de uma 
empresa operacional. Por isso, pelo menos teoricamente, pelo menos assim deveria 
ser, as decisões chegam na sociedade controlada mais uniformes e consolidadas, 
gerando maior confiabilidade entre sócios e todos os membros da família.

Existem ainda, outras estruturas de holdings no qual se mostra muito eficiente nos 
planejamentos sucessórios de patrimônio familiar, bem como aliar a este, um bom 
planejamento tributário, qual seja a denominada: a holding imobiliária²⁷, ou holding 
patrimonial como preferem alguns. 

A holding imobiliária ou holding patrimonial é uma empresa construída com 
objetivo de organizar e centralizar os bens imóveis e alguns bem móveis de valor de 
uma determinada família.

É uma sociedade que facilita a administração de bens de forma centralizada, no 
qual facilita sobremaneira a sucessão hereditária, de bens de difícil divisão inclusive, 
além de ter uma substancial economia tributária. Sabemos que, o inventário que 
possui uma grande quantidade de bens imóveis ou móveis de difícil divisão pode 
ser deveras demorado na sua conclusão, haja vista que necessita de uma harmonia 
entre todos os herdeiros, coisa que é sabido ser de difícil obtenção, ainda mais em 
se tratando de grandes somas e interesses diversos.

Aliado a isso, grande vantagem em planejamento sucessório aliado ao tributário 
consiste na segregação do patrimônio pessoal dos sócios em relação ao patrimônio 
operacional da sociedade.  Referida separação, no que se refere a planejamento 
e gestão de bens, é muito importante objetivando melhor resguardar interesses de 
herdeiros, especialmente aqueles afastados da administração operacional do grupo 
empresarial.

É comum a holding ser constituída sob a forma de “sociedade limitada” ou de 
“sociedade por ações”, na medida em que ao ser integralizado o capital subscrito, os 
sócios não possuem mais responsabilidade pessoal por dívidas das empresas.

Veja que, ao criar esta nova entidade jurídica, operacionalizou-se uma separação 
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patrimonial, de forma que os sócios – pessoas físicas – passam a deter em seu 
patrimônio as cotas de emissão da sociedade holding, enquanto os bens propriamente 
ditos, móveis ou imóveis, cotas ou ações de sociedade controlada passam a ser de 
propriedade da holding patrimonial.

Compete advertir que a holding jamais pode ser vista como a solução para todos 
os problemas sucessórios, tanto de exercício de controle quanto aos gerenciais.

Da mesma forma que em sociedades operacionais, a holding pode enfrentar os 
problemas que aparecem quando da convivência de vários sócios ou acionistas que 
não tem entrosamento comum.

Em diversas ocasiões, uma grande quantidade de sócios com interesses 
desalinhados tende a suscitar desacordos invencíveis. Seguindo essa linha, 
Comparato e Salomão asseguram não ser infrequente a sociedade de controle 
formada sob o poder paritário de pessoas ou grupos provocar “graves questões de 
continuidade da exploração empresarial nas sociedades operantes, na hipótese de 
divergência insuperável entre os controladores originários” ²⁸.

Em determinados casos cabe analisar e decidir em formar uma holding distinta 
para cada “trono” familiar, amarrando os direitos políticos (de voto) apenas por acordo 
de acionistas. Esse formato tem se mostrado bastante comum em planejamentos 
sucessórios que envolvem diferentes espécies de ativos, bem como existência de 
várias estirpes de uma mesma família.

Assim, pode mostrar-se conveniente a criação de diferentes holdings, cada qual 
detento parcela de participação societária de empresa operacional e outros ativos 
móveis e imóveis, já partilhados e observância aos quinhões de herdeiro ou legatário.

4.2 A DOAÇÃO DE BENS COM RESERVA DE USUFRUTO

Para um planejamento sucessório eficiente vale adotar a clausula da reserva 
vitalícia de usufruto aos doadores.

Contudo essa opção, em se tratando de bens imóveis, pode causar problemas 
futuros aos doadores, pois diversamente do testamento no qual pode ser alterado a 
qualquer tempo pelo testador (art. 1858 do CC), uma vez doada a nua propriedade 
de um imóvel, ainda que reservado o usufruto vitalício para o doador, o mesmo não 
poderá revogar a doação ²⁹, ou aliená-lo de qualquer forma, sem consentimento 
expresso do nu-proprietário. 

Por outro lado, temos que, consoante o art. 1390 do Código Civil, o usufruto pode 
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recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis em um patrimônio inteiro ou parte 
deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades ³⁰. 

Neste sentido, o patriarca ou matriarca pode doar a seus herdeiros, a nua 
propriedade de bens móveis, no formato de ações ou cotas de sociedades holdings, 
conservando-se o usufruto total e vitalício.

Interessante, e detalhe muito importante, será o doador na qualidade de usufrutuário 
se auto eleger administrador da sociedade e investido neste cargo, administrar de 
maneira livre todo o patrimônio empresarial, podendo comprar e vender bens do ativo 
empresarial sem necessidade de consentimento de quem quer que seja.

Nesta linha, já decidiu a jurisprudência, no AgRg no Agl 39.452, nos seguintes 
termos:

Trata-se de ação movida pelos nus-proprietários de 33% das quotas da sociedade M. 

Participações Ltda., holding de uma sociedade anônima (subsidiária integral). As quotas 

foram recebidas pelos agravantes em doação de seu pai, um dos administradores da 

sociedade holding. O instrumento de doação previu expressamente reserva de usufruto, 

resguardando amplos poderes de administração da sociedade para o donatário. Ocorre 

que o donatário/usufrutuário, juntamente com os outros dois diretores da holding, também 

usufrutuários de quotas de sociedade, alienaram o controle acionário da subsidiária 

integral. Inconformados, ingressaram em juízo os nus-proprietários das quotas com 

o intuito de anular o negócio de transferência do controle acionário, alegando que os 

diretores da holding exorbitaram dos poderes de usufrutuários das quotas ao alienar 

parcela substancial do patrimônio da sociedade. Com efeito, a holding tinha como 

atividade quase que exclusiva o controle de sua subsidiária integral. Assim, os nus-

proprietários das ações sustentam que o ato de alienação de controle teria esvaziado de 

conteúdo a holding.³¹

O Tribunal neste caso entendeu que o usufrutuário de ações da sociedade, na 
qualidade de seu administrador, está autorizado a realizar a alienação das ações que 
esta sociedade detenha de outras sociedades. 

Significa que no caso de doação de nua-propriedade de ações com reserva de 
usufruto, podem ser resguardados totais poderes de administração da empresa 
em favor do usufrutuário. E, ainda, se usufrutuário vender bens da sociedade 
administrada, incluindo aí a venda de ações ou quotas das empresas controladas, 
estaria, obviamente, agindo na qualidade de administrador e não na qualidade de 
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³⁰ Conforme art. 548 do Código Civil, “é nula a doação de todos os bens ser reserva de parte, ou renda suficiente para 
a subsistência do doador”, ou seja, se o doador quiser doar tudo o que possui em vida tem que reservar o usufruto de 
bens que lhe garantam renda. Além disso, há também restrições legais quanto à doação de legítima de herdeiros (art. 
1857, §1º., do CC).
³¹ MESSINA, Paulo de Lorenzo; FORGIONI, Paula A. Sociedade por ações: jurisprudência, casos e comentários. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 35.



usufrutuário como pretenderam os agravantes no caso citado.
Assim, corroborando com o entendimento jurisprudencial ora em comento, é 

lícita a doação da nua propriedade de ações com reserva de usufruto, assegurando 
amplos poderes de administração da sociedade ao usufrutuário. Sendo ainda que, no 
exercício regular de seus poderes de administração, o usufrutuário poderá praticar 
atos de alienação de bens de propriedade da sociedade, inclusive a alienação de 
ações que a empresa detenha em outras.

Há que se ter uma cautela extra quando da elaboração e execução dos 
planejamentos sucessórios em relação a reserva expressa de amplos poderes de voto 
para o usufrutuário, tendo em vista que, quando se trata de doação da nua propriedade 
com reserva de usufruto de ações ou cotas, aplicam-se normas específicas de Direito 
Empresarial e Societário.

Assim, veja o que diz o art. 114 da Lei das S.A., no qual trata da doação da nua 
propriedade de ações: “O direito de voto gravada com usufruto, se não for regulado 
no ato de constituição do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio 
acordo entre o proprietário e o usufrutuário”³².

Pois, diversamente da norma geral do Código Civil onde atribui ao usufrutuário 
o direito a posse, uso, administração e percepção dos frutos do bem cuja nua-
propriedade foi doada (art. 1.394), a lei especial estabelece que para ações de 
sociedades anônimas o usufruto incida sobre direitos patrimoniais, no recebimento 
de lucro, podendo os direitos de voto serem atribuídos tanto ao nu-proprietário quanto 
ao usufrutuário.

Neste sentido, deve este tema ser de grande cautela, e prever expressamente 
a respeito de qual beneficiário recairá o direito patrimonial e o de voto em relação 
às ações e cotas, visto que no seu silencio estes direitos só poderão ser exercidos 
mediante acordo de cotistas ou acionistas.

Em situação semelhante tratando-se do direito de voto em cotas gravadas com 
usufruto, note a manifestação (item 14) da junta Comercial do Estado de São Paulo 
tendendo a uniformização do critério de julgamentos singulares:

A instituição do usufruto sobre quotas não retira do sócio seu direito de votar nas 

deliberações sociais, salvo acordo entre o nu-proprietário e o usufrutuário, que constará 

do instrumento de alteração contratual a ser arquivado na Junta Comercial.³³

Ou seja, de segundo o item 14, o direito de votação em cotas, no qual o usufruto 
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³² Ressalte-se que, no nosso entender, na sociedade limitada com aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas 
(art. 1.053, parágrafo único, do CC), aplica-se o art. 114 da Lei das Sociedades Anônimas.
³³ MESSINA, Paulo de Lorenzo; FORGIONI, Paula A. Sociedade por ações: jurisprudência, casos e comentários. São 
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foi doado e a nua propriedade permanecendo de titularidade do doador, continua 
com o nu-proprietário.

Por este motivo, é basilar que no ato da doação se atente para o fato de que 
a doação da nua propriedade de ações ou cotas sociais, com reserva de usufruto, 
não significa automaticamente a reserva do exercício do direito de voto inerente a 
tais ações, se isto não estiver expressamente previsto no ato de constituição do 
gravame, isto porque o status de sócio, atribui ao seu titular uma variedade de 
direitos e obrigações, quais sejam os direitos políticos, de votar e ser votado, os 
direitos patrimoniais no que tangem ao recebimento de lucros e direito de fiscalização 
e administração.

Quando o sócio, deseja e resolve planejar a sua sucessão optando por dividir a 
propriedade da sua participação acionária, doando a nua-propriedade dessas ações 
ou cotas a seus herdeiros, referida doação pode ser em relação a alguns ou todos os 
direitos de sócio.³⁴ 

Por exemplo é possível o resguardo do direito de voto em deliberações 
extraordinárias, Assembleias Gerais Extraordinárias, ou seja, deixando a gestão 
ordinária da sociedade aos herdeiros nu-proprietários. Ainda há a possibilidade de 
o doador resguardar direitos de recebimentos de dividendos mínimos, ou fixos, ou 
ainda, cumulativos³⁵  e dividir os excedentes com os nus-proprietários. Ou outros 
ajustes que se mostrem apropriados no caso concreto.

Conforme visto na doutrina e na jurisprudência é de grande relevância que a 
forma de doação e os gravames sejam claramente definidos e expressos quando de 
sua constituição, justamente para evitar quaisquer questionamentos futuros, vemos a 
colacionada decisão no acórdão, da Ap. Cível 053.836 .4/2-00, cuja ação teve por fim 
determinar o titular do direito de voto posto que este direito não esteve claro e expresso 
quando da constituição do gravame no caso, da doação da nua propriedade.³⁶

Vejamos o sumário dos fatos no acórdão:
V.C.R. ingressou com ação declaratória com o objetivo de afirmar seu direito de voto 

pelas ações doadas aos seus filhos e negar a validade do acordo de acionistas, por eles 

celebrado. Pretende, assim, retomar o controle da Transportadora V.R. S.A e da sua 

controladora R. S.A. Participações.

Neste caso específico, a sentença recorrida entendeu, com fulcro no art. 114 da 
lei das S.A., que

Ante a omissão da escritura de doação das ações com reserva de usufruto e da 

conduta posterior do autor (que jamais se opôs ao exercício do direito de voto pelos 
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³⁴ Um expediente importante para manter o controle nas mãos o cônjuge sobrevivente é estabelecer expressamente a 
consolidação do usufruto no cônjuge sobrevivente, nos termos do art. 1.411 do Código Civil.
³⁵ Sobre dividendos obrigatórios, mínimos, fixos e cumulativos, ver os arts. 202, §1º., e 203 da Lei das S.A.
³⁶ Colacionado por Roberta Nioac Prado, conforme op. cit.



donatários, limitando-se a reserva de usufruto aos dividendos. Dessa forma, julgou-se 

valido o acordo de acionistas. O Tribunal manteve a decisão. 

Em suma, o Tribunal entendeu que
O acordo tácito e o comportamento das partes é o bastante para regulamentar o 

direito de voto nos casos de doação, quando a escritura é omissa sobre o assunto.

E prosseguiu
Os contratos devem ser interpretados de acordo com o próprio comportamento das 

partes, numa espécie de interpretação autentica, cabendo ao juiz examinar a conduta 

delas na fase de execução. Sendo certo que na escritura de doação nada se mencionou 

sobre o direito de voto, e sendo certo que várias assembleias após a doação, durante 

seis anos, os donatários exerceram o direito de voto, tal comportamento implicou 

explicitamente no acordo mencionado pelo art. 114 da Lei n. 6.404/76. Dessa forma, 

conclui-se que o direito de voto competia aos donatários.

Segundo Prado, “Embora tenhamos esse precedente judicial, é conveniente que a 
escritura de doação de nua-propriedade de ações ou de cotas preveja expressamente 
a reserva do usufruto total do exercício do direito de voto, se essa fora a intenção do 
doador”.

Referida assertiva da autora retro citada, é para que se evite enfrentar em juízo 
toda a divergência doutrinária sobre a questão envolvendo a quem cabe o direito de 
voto em ações ou cotas gravadas com usufruto, relatada por Carvalhosa”:

O dissidio doutrinário sobre o tema é manifesto. A favor da outorga do direito ao 

usufrutuário apresenta-se o argumento de que as decisões da assembleia geral não 

são outra coisa senão atos de administração da companhia. Daí caber ao usufrutuário 

participar delas. Os que defendem a atribuição do voto ao nu-proprietário fundamentam 

a sua atitude negando o caráter meramente administrativo ou de conservação de direitos 

das decisões da assembleia geral. Lembram que esta pode deliberar sobre questões 

de maior alcance, inclusive modificando estado patrimonial ou estrutural da companhia. 

Há uma terceira corrente conciliatória que entende dever o usufrutuário exercer o voto 

nas assembleias ordinárias e o nu-proprietário, nas assembleias extraordinárias. O 

fundamento dessa orientação, portanto, é ratione materiae.³⁷

Ademais, observa-se que em não havendo precisão expressa ou um 
acordo escrito e registrado entre o usufrutuário e o nu-proprietário a respeito 
dos direitos políticos, a lei nega o seu poder a ambos, resultando dificuldades 
na administração da sociedade.

Neste sentido, vejamos o que diz Carvalhosa:
Os inconvenientes dessa orientação são óbvios. Em primeiro lugar, porque nega o 
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³⁷ CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 2. Ed. Saraiva: São Paulo, 1997, v. II, p. 383-
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exercício do voto por razões formais, confundindo uma questão de procedimento com 

a atribuição material e, portanto, substantiva do voto. Inúmeros transtornos resultam 

dessa opção cerceadora da prerrogativa do acionista. Aponta-se, exemplificativamente, 

a possibilidade de grande parte ou a maioria absoluta ou, ainda, a totalidade das ações 

votantes estar gravada com usufruto. Nesses casos, se houver questionamento entre o 

nu-proprietário e o usufrutuário sobre o direito de voto, ficaria a sociedade desfalcada de 

votos substanciais ou mesmo haveria impossibilidade de deliberação, diante do impasse 

convencional.

E prossegue o mestre:
Ademais, foge à competência judicial, na espécie, decidir a quem se atribuiria o 

voto, no caso de silencio convencional. Caberia ao Judiciário, num dissidio entre 

o nu-proprietário e o usufrutuário, apenas decretar a validade ou não da convenção 

preexistente que se questionasse.³⁸

Outrossim, fora a questão dos entraves que provavelmente surgem, especialmente 
quando há alguma dúvida ou omissão quando da constituição do gravame, existe 
enorme benefício em se usar essa ferramenta jurídica em planejamentos sucessórios, 
em comparação com o testamento especialmente.

Além do que, nos testamentos, em diversas situações podem e na verdade 
geram desentendimentos e brigas eternas entre os herdeiros, bloqueando os bens 
do inventário e, para piorar, é muito comum, tal situação prejudicar todos os demais 
herdeiros.

Ao passo, que no caso de sucessão envolvendo a nua-propriedade de ações 
ou cotas de holding com reserva de usufruto, inexiste a obrigação da abertura de 
inventário para a transmissão do usufruto uma vez que o usufruto se extingue “pela 
renúncia ou morte do usufrutuário” (art. 1410, I, do CC). Consiste assim, que em, 
havendo abdicação ou morte do usufrutuário naturalmente o usufruto integra a nua-
propriedade do bem, ficando a propriedade do bem plena, demonstrando neste 
sentido a grande vantagem de se fazer o planejamento sucessório.

4.3 FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Para a formação de uma organização societária, em geral é feita a transferência 
de bens ou direitos para uma pessoa jurídica.

Atualmente é prevista duas situações através da conferencia para a formação ou 
aumento do capital social da empresa quais seja pelo valor contábil ou pelo valor de 
mercado (Lei n. 9.249/95, art. 23).

Através da conferencia do bem pelo valor contábil ou custo de aquisição, o que 
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geralmente é o valor constante na declaração de bens da pessoa física, não há ganho 
de capital, logo não há incidência do IRPF (Lei n. 9.249, art. 23, §1º.). O procedimento 
prático consiste em substituir um ativo constante na Declaração de Bens, por outro, 
qual seja as cotas ou ações da empresa pelo mesmo valor, portanto sem acréscimo.

No caso da conferencia do referido bem, for efetuada pelo valor de mercado, a 
diferença entre o valor pelo qual foi conferido e o custo da Declaração é considerada 
como ganho de capital deve ser recolhido o IRPF pelo conferente do bem (Lei n. 
9.249/95, art. 23, §2º.).

Quando da eventual e futura redução de capital, na operação em que um bem 
ou direito que se encontra no balanço da empresa é devolvido para o sócio, este 
também, caso ocorra por valor superior ao contábil, a empresa deverá reconhecer 
o ganho no momento da devolução, incluindo então este valor a tributação (Lei n. 
9.249/95, art. 22 e parágrafos).

Igualmente, nas operações de cisão³⁹ e de incorporação⁴⁰, se forem utilizados os 
valores contábeis, via de regra, não há que se falar em IRPJ ou CSL.

Por fim, vale ressaltar também, que em qualquer uma das operações societária 
acima, é importante que seja analisado com atenção o balanço para se ter certeza de 
que não existe alguma reserva cuja tributação esteja diferida para um fato vindouro.

4.4 ATIVIDADE IMOBILIÁRIA

Conforme os conselhos na doutrina, bem como se vê na prática, é sempre 
recomendável que se evite ao máximo o condomínio, ou seja, na organização 
societária, é sempre saudável que o patrimônio imobiliário esteja separado (em outra 
empresa) da empresa operacional, com objetivo de separar o patrimônio da operação, 
por isso fala-se tanto na estrutura Holding.

Adotando esse cuidado, inclusive como forma de planejamento tributário, é 
provável que se averigue uma carga tributária menor, pois veja: 

Se a empresa operacional se sujeitar ao lucro real e a imobiliária ao lucro presumido; 
a despesa de locação na operacional corresponderá à despesa de IRPJ (15% e 
adicional de 10%) e Contribuição Social sobre o Lucro – CSL (9%) e crédito de PIS 
(1,65%) e COFINS (7,6%), ao passo que a receita na imobiliária acarretará máxima 
de 14,53% (IRPJ, CSL, PIS e COFINS).⁴¹ Logicamente que essa diferença deve ser 
confrontada com a despesa de depreciação do bem que iria compor a formação de 
resultado da empresa operacional.

Vejamos a seguir, um quadro comparativo das atividades imobiliárias entre pessoa 
física e pessoa jurídica, tributadas pelo lucro real e pelo lucro presumido. Note-se que 
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⁴¹ Se o bem locado tiver pertencido anteriormente à locatária, esta não pode considerar o aluguel como crédito na apu-
ração de PIS e COFINS não cumulativo.



no quadro, a venda de imóvel é analisada separadamente considerando venda de 
estoque e venda de imobilizado, pois na pessoa jurídica são tratados e contabilizados     
distintamente.

 
Como pode-se notar, evidentemente que no caso de aluguel, a tributação mais 

favorecida é em empresa cuja apuração se dá pelo lucro presumido.
Quando da venda de imóvel em estoque, aquele contabilizado desta maneira, 

destinado a venda desde sua aquisição, evidentemente que, caso não haja outras 
atividades e/ou resultados, a empresa de lucro real é a pior opção. Além disso, uma 
outra variável deve ser levada em consideração para identificar a tributação mais 
branda entre a pessoa física e a empresa de lucro presumido. É o quanto representa 
15% do lucro na pessoa e 6,73% da receita bruta no lucro presumido da empresa. 
Vale frisar também, que a data de aquisição e o destino dos recursos da venda de 
imóvel (se residencial por exemplo) precisam ser analisados.

Por fim, conforme exposto no quadro, na venda de imóvel que se destinava a uso 
ou à exploração, ou seja, que era somente para aluguel, integrante do imobilizado, a 
tributação mais favorável é a da pessoa física.

m á r c i o  n o b r e3 1

Operação

Aluguel

Venda de Estoque

Venda imobilizado

Pessoa física
Pessoa jurídica⁴²

Lucro real⁴³ Lucro presumido

27,5% Receita⁴⁴ 34% lucro⁴⁵  + 
9,25% Receita⁴⁷ 14,53% Receita⁴⁶

15% lucro 34% lucro  + 
9,25% Receita 6,73% Receita⁴⁸

15% lucro 35% lucro 34% lucro

⁴² Para cálculo do IRPJ, utilizamos o adicional para toda a base de cálculo.
⁴³ No cálculo da COFINS e do PIS (indicamos como incidentes sobre a receita) é possível o abatimento de alguns cus-
tos e despesas.
⁴⁴ Tabela progressiva
⁴⁵ Soma das alíquotas de IRPJ (15%+10% e CSL (9%)
⁴⁶ Soma das alíquotas de IRPJ (presumido atividade aluguel 32%x25%=8%), CSL (presumido atividade aluguel 
32%x9%=2,88%), PIS (0,65%) e COFINS (3%)
⁴⁷ Soma das alíquotas de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%); devem-se computar os créditos permitidos em lei.
⁴⁸ Soma das alíquotas de IRPJ (presumido atividade comercial 8% x 25% = 2%), CSL (presumido atividade comercial 
12% x 9% = 1,08%), PIS (0,65%) e COFINS (3%)
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