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Resumo 

Ainda ressoa como certeza absoluta a frase de Benjamim Franklin1 de que “nada é 

mais certo na vida do que a morte e os impostos”, portanto, é natural e comum a 

constatação de que no exercício da sociabilidade o indivíduo persista em aperfeiçoar 

suas estratégias com o objetivo de fugir da afetação de responsabilidades 

vinculadas a sua permanência na sociedade, e a consequência das obrigações que 

estão intimamente ligadas a cada uma das suas condutas e comportamentos 

sociais – sempre que a direção e o caminho sigam para algum desses resultados. 

Como a morte é algo definitivo, imutável, tratamos aqui „só‟ dos impostos, mas com 

a sua designação romana de “tributo”, muito mais ampla e abrangente como 

elemento catalisador das estratégias de autointeresse dos cidadãos, essencialmente 

na dinâmica das relações empresariais que nos servimos do cenário para explicar 

algumas de nossas teorias e práticas. 

 

Palavras-chave: Direito Societário, estratégias societárias, fato tributário.  

 

 

1. HOLDING: conceito institucional e sociedade  

                                                 
1 Benjamin Franklin – Boston, USA, 17/01/1706, Filadélfia, USA, 17/04/1790, cientista e filósofo estadunidense.  
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Holding é o termo qualificativo que no Direito Privado Estadunidense é 

utilizado para identificar as empresas que se relacionam em exercício de 

propriedade nas participações por envolvimento direto em outras empresas e 

empreendimentos. Significa, em essência: participação, envolvimento, e 

posição diretiva. Esse termo carrega uma terminologia distintiva nos Estados 

Unidos da América (de onde surge) da expressão empresarial Joint Venture, 

que apesar de significar “empreendimento conjunto” trata apenas das 

associações para uma especifica conjuntura lógica, física, e restrita a 

propósitos determinados. Assim, em compreensão ampla, Holding é sempre 

interpretada como uma conjunção ampla e irrestrita de operações múltiplas 

e concentradas de domínio e controle sobre diversas e incontáveis ações de 

uma empresa, de um grupo empresarial, e de todos os empreendimentos que 

são derivados desta modalidade de organização societária. No Direito 

Societário Brasileiro, Holding é o ente societário instrumental criado 

exclusivamente para organizar um conjunto empresarial no que se refere aos 

aspectos e atividades que não estão relacionadas com o objeto jurídico de 

cada uma das empresas da sua composição. Esse ente societário não recebe 

a classificação por denominativo próprio: essa instituição é instrumentada 

através de um dos tipos societários empresariais. Qualquer dos tipos 

societários pode ser utilizado para a constituição de Holding, lembrando que 

o núcleo qualificativo deste ente societário é justamente a indissolúvel 

relação de domínio existente entre a sua representação jurídica e àqueles 

outros entes submissos aos poderes do seu plexo organizacional. O 

característico principal da empresa em Holding e a sua instituição para 

administração dos negócios do grupo de empresas. Empresa em Holding 

pode ser financeira e/ou puramente administrativa: a espécie dependerá 

sempre do conjunto societário que compõe sua essência. Instituída, a 

empresa em Holding pode ser formada por capital próprio acrescido do 

capital da participação das empresas controladas na composição do seu 

capital social, apesar disto, como dito antes, qualquer dos tipos societários 

pode se compor em Holding. Assim, ela pode ser instrumentada tanto por 

uma sociedade de pessoas quanto por uma sociedade de capital. Mas é 

natural que a grande maioria dessas instituições “Holding” seja composta 
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por sociedades de capital (S/A) por esse tipo societário permitir maior 

mobilidade dos interesses das empresas controladas, bem como, uma maior 

flexibilidade na distribuição dos resultados econômicos. Os principais 

objetivos da constituição de Holding é a criação de núcleos patrimoniais 

distintos e protegidos das atividades operacionais dos grupos de empresa. 

Holding também é um instrumento societário constituído para organizar os 

diversos segmentos empresariais de um grupo de empresas, como forma de 

financiar e controlar os planos de negócio de cada uma destas linhas de 

atuação de empresas que fragmentam a administração quando do 

aperfeiçoamento dos seus objetivos sociais. Neste sentido é bem comum a 

espécie de Holding em que um ente societário com capital próprio seja 

instrumentado para participar do capital de outras empresas, e adquira o 

controle societário das suas controladas, passando a disciplinar as 

estratégias de desenvolvimento dos negócios através do império do seu 

objeto. Esses aspectos não veem descritos nos contratos e estatutos da 

pessoa jurídica: são resultados da Governança Corporativa e da legislação 

própria descrita na Lei das Sociedades Anônimas2 – que é aplicada para a 

instituição de Holding, independente do seu tipo societário. Apesar da 

especificidade da Lei das S/A mencionar em seus argumentos sempre o 

termo “companhia”, quando dispõe da possibilidade de uma empresa existir 

exclusivamente para o propósito de participar de outras sociedades acaba 

por abranger todo e qualquer tipo societário, portanto, qualquer das espécies 

que detenham personalidade jurídica3. Podemos complementar essa 

suposição quando da leitura do Livro II que trata do Direito de Empresa na 

Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 que instituiu o Novo Código Civil 

Brasileiro4. Definimos sociedade e a sua relação com a propriedade como um 

contrato consensual, em que duas ou mais pessoas convencionam combinar 

os seus esforços, ou recursos, no intuito de conseguir um fim comum. O 

tema é infinitamente ligado à propriedade porque há alienação na formação 

da sociedade: composta por bens, interesses, direitos, e deveres, 

                                                 
2 Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, dispõe sobre as Sociedades por Ações. 
3 Lei das S/A, artigo 2º, §3º: 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. 
4 Artigo 981: Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o 
exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou 
mais negócios determinados 
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considerando-se que apenas pode alienar quem é dono livre e desimpedido 

do objeto posto em alienação. O núcleo celular desta sociedade torna-se a 

propriedade. A fusão destes objetos no conjunto de interesses formados é 

revestida pelo contrato que as partes transacionam para reger esta relação 

jurídica de duração determinada ou indeterminada, girando em torno do 

objeto nuclear que é a propriedade; sem ela não há sociedade. O sócio e/ou 

acionista será sempre dono de uma fração ainda que ínfima diante do todo 

societário que é indivisa quando do aperfeiçoamento da relação jurídica de 

caráter institucional – interno ou externo. Enquanto não dissolvida a 

sociedade, a propriedade que lhe forma será sempre comum, estando sempre 

presente o instituto da comunhão, ainda que este não possa ser identificada 

sem o afastamento ou dissolução da sociedade, pois, este não é o reflexo da 

sociedade em qualquer prisma. Sempre que puder, e necessário for, 

estabelecer relação com o núcleo desta célula, será identificada a comunhão 

que existe dentre seus elementos formadores e seus objetos materiais, 

porque estará sendo visualizada a propriedade pura, do qual todos os sócios 

são donos. E é desta forma que se estabelece a obrigação de 

responsabilidade de cada parte proprietária do resultado obtido (negativo ou 

positivo) ainda que a responsabilidade derivada desta relação seja definida e 

resolvida em paralelo, por meio de outros institutos de consequência. O 

caráter fundamental que guarda a patrimonialidade com a propriedade de 

cada elemento, pode ser o intérprete para a aplicação da regra jurídica que 

busca o reestabelecimento de um dano causado pelo ente moral. A sociedade 

dá vida ao paciente moral que se apresenta com o revestimento necessário 

desta célula no mundo jurídico, mas seus mandamentos são podem ser 

maiores que a concreta disposição material que somente tem utilidade se 

houver a propriedade que fundamente a existência da sociedade – tanto no 

Direito Empresarial Brasileiro como no Direito Privado Estadunidense. É 

nesse aspecto que entendemos a concepção jurídica, morfológica, e 

institucional de Holding. 
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2. Formação de HOLDING através da estruturação 

societária de múltiplos negócios – Grupo de Sociedades 

e Controle Societário 

Seguindo regiamente as normas administrativas de Governança Corporativa, 

haverá a compreensão de que quando a formação do capital social da 

composição em Holding advém unicamente das suas empresas controladas 

antecessoras, é comum a qualificação de “Holding dependente” onde a 

empresa dominante tem obrigatoriamente a distribuição do controle 

societário na proporção dos capitais que compõe essa estrutura. Até o início 

dos anos 1990 era natural que a maioria dos Grupos Empresariais atuantes 

no Brasil fosse controlados com propriedade concentrada em poucos donos e 

controle familiar predominando, pouco tinha se desenvolvido até então a 

doutrina de fragmentação do controle societário5 controlada pelas técnicas 

da Governança Corporativa, como também, eram nulas ou insignificantes os 

desenvolvimentos econômicos no Mercado de Capitais para o 

aperfeiçoamento dessas estruturações societárias6. Com as inovações que 

passaram a ser aplicadas na Economia Brasileira que conseguiu se 

equilibrar depois de seguidas décadas de inflação e estruturou uma política 

consistente no Mercado de Capitais, o controle societário passou a exercer 

considerável relevância nas estratégias empresariais, livrando do 

conservadorismo da pessoalidade os grandes grupos de empresas que então 

seguiram contratando sempre sob a instrumentação de Holding como 

elemento de controle dos múltiplos negócios. Esse tipo de holding raramente 

perde característico da “pessoalidade” dos sócios e do comando evidenciado. 

É natural que essas espécies de Holding sejam constituídas especialmente 

para concentrar domínio e petrificar o núcleo, de modo que não exista a 

possibilidade de haver uma dissolução sem a desconstituição do Grupo de 

                                                 
5 RICARDO FERREIRA DE MACEDO. Controle não societário. Rio de Janeiro, RENOVAR, 2004, passim.  
6 DANTE MENDES ALDRIGHI e FERNANDO ANTONIO SLAIBE POSTALI. Propriedade piramidal das empresas no brasil. REVISTA ECONOMIA, 
Jan-Abr/2011 
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Sociedades. Este liame empresarial exige o devido Registro Publico 

Empresarial, para que por sua formação passe a constar em sua designação 

o aditivo “grupo” 7. Importante salientar que, ainda que existam os 

determinados grupos empresariais de direito entre as sociedades 

componentes destes grupos não existe solidariedade obrigacional, exceto no 

que concerne as dividas oriundas da composição de exercício empresarial 

conjunto (dividas trabalhistas e previdenciárias, obrigações de contrato de 

consumo), e no que houver desobediência à Legislação Antitruste8. Dentre os 

denominados grupos de direito, teremos como mais comum a Holding, que é 

a companhia sem atividade produtora própria, que possui número de ações 

suficientemente grande de outras companhias, o que lhe assegura o controle 

das habilitações comerciais destas – empresa que domina – empresa que 

controla uma ou mais empresas através de gerenciamento fora da entidade. 

Neste aspecto, existe o fenômeno denominado “Holding em pirâmide, ou, 

piramidal”, pelo fato de uma sociedade empresária controlar outra, e vir a 

ser controlada por outra, sucessivamente, não havendo reciprocidade na 

troca de capitais, mas, havendo a variação de controle conforme se avança a 

cada degrau deste prisma. O que de fato interessa aqui é a antecessora 

previsão legal de que na formação deste fenômeno, deverá haver um 

sinalagmático para a sua distinção no ambiente das relações empresariais, 

de modo que esse sinal público seja orientador para os concorrentes e 

aqueles que venham exigir reparações, obrigações, ou mesmo, 

comportamento diverso das entidades controladas através do núcleo 

societário do Holding Piramidal.     

 

3. A estruturação em HOLDING como forma de proteção 

patrimonial 

                                                 
7 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO – DNRC, 
Dispõe sobre os atos de constituição, alteração e extinção de Grupo de Sociedades. “Art. 1º A sociedade controladora e suas controladas, 
mediante convenção, poderão constituir grupo de sociedades, obrigando-se a combinar recursos ou esforços para a realização dos 
respectivos objetivos, ou a participação de atividades ou empreendimentos comuns; Art. 2º O grupo de sociedades será constituído por 
convenção aprovada pelas sociedades que o componham... Art. 4º Para constituição, alteração e extinção de grupo deverão ser 
arquivados, na Junta Comercial da unidade da federação onde se localizar a sede da sociedade de comando, os seguintes documentos... 
§ 3º A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiadas passarão a usar os respectivos nomes empresariais acrescidos 

da designação do grupo....(Publicada no D.O.U. de 4/1/99)  
8 Lei Federal n. 12.529 de 30 de novembro de 2011. Artigo 33: Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de 
grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica. 
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Muitas das estruturas desenvolvidas para os negócios, estratégias 

societárias, foram recombinadas com o objetivo de proteger o patrimônio dos 

acionistas envolvidos em relações empresariais. As estruturações societárias 

voltadas para os fins de proteger patrimônios dos acionistas distinguem-se 

das estruturas aplicadas nas empresas por duas linhas lógicas:  

 

1) as aplicações intelectivas constituídas para as empresas 

estão baseadas em relações que previnem um universo 

múltiplo de fatos societários ligados ao objeto jurídico do 

negócio empresarial e inexistem instrumentações com objetivo 

social de proteção do patrimônio dos sócios que são anônimos 

como os objetos que constituem o patrimônio empresarial; 

 

2) nas holdings familiares/pessoais, o único e central objetivo 

contido no núcleo contratual é a proteção do patrimônio contra 

qualquer ação ou conduta dos seus controladores, ainda que 

consequentes de outras relações jurídicas.  

 

Pode em algumas oportunidades aparentar que essas diferenças são 

sensíveis a maiores testes, e até que elas vão desaparecer com a aplicação da 

instituição constituída. Contudo, importante ressaltar que essas distinções 

estão destacadas no principal instituto de Direito Societário que define 

Holding, pois, os artigos 117 e 118 da Lei das S/A determinam que na 

composição de grupo societário o comando administrativo estará sempre 

concentrado na controladora, fato impossível de ser diagnosticado em 

empresas familiares que se formam em grupo societário não pela 

instrumentalidade das relações jurídicas que não influenciam no seu 

desenvolvimento empresarial. Instituições societárias recombinadas para o 

fim de constituir Holding familiar/pessoal – que passaremos a definir como 

HOLDING PATRIMONIAL – são compostas exclusivamente pela complexidade 

da sua dissolução como empresa, da facilidade instrumental na aquisição e 

reserva de preservação patrimonial, e especialmente porque permitem aos 

seus controladores um planejamento tributário baseado na política fiscal das 

corporações – menos tributação. Somente estes seriam os objetivos para a 
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estruturação societária, especificamente para a criação de Holding 

Patrimonial? Os objetivos não são únicos e claros, apesar de o fato propulsor 

ser a proteção patrimonial e o planejamento tributário, isso como 

consequência da preservação do volume de patrimônio tributável e sua 

relação futura com adições de lucros, dividendos, e outros acréscimos 

patrimoniais resultantes da instrumentalidade do conjunto de bens e de 

outras rendas pessoais/familiares. Poderíamos até mesmo lembrar aqui de 

um caso “sui generis” onde o objetivo central do constituinte da estrutura 

societária, seu sócio controlador, era a preservação de um acordo de 

acionistas firmado na vigência do grupo familiar, mais é claro que, mesmo 

nessa hipótese o objetivo de constituir Holding Patrimonial sempre foi 

prevenir as adições futuras de um plano de negócios – o que significa dizer 

que a estrutura societária foi desenvolvida com o fim de proteção patrimonial 

e planejamento tributário. Mais ainda com este exemplo, podemos 

demonstrar outras razões em que as pessoas físicas preferem substituir a 

sua pessoalidade pela artificialidade da pessoa jurídica, estruturando a 

reorganização societária em Holding Patrimonial, noutro caso, a própria 

forma de definir um processo de sucessão hereditária com objetivo de 

distribuir em medida desigual o controle societário dentro de um grupo de 

empresas ainda sob o domínio familiar, planejando ao mesmo tempo uma 

economia tributária e/ou pelo menos, a atenuação dos seus efeitos. Um caso 

recente, bastante comentado, e que serve como um exemplo distinto da 

motivação para constituir Holding Patrimonial, é o caso do Ministro 

Presidente do Supremo Tribunal Federal JOAQUIM BARBOSA 

 

21/07/2013 - 01h50  

Barbosa cria empresa para comprar imóvel em Miami  

MATHEUS LEITÃO 
RUBENS VALENTE 
DE BRASÍLIA  
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, 
comprou um apartamento em Miami (EUA) no ano passado, 
usando uma empresa que abriu para obter benefícios fiscais no 
futuro.  O valor do imóvel é estimado no mercado entre R$ 546 
mil e R$ 1 milhão. O ministro, que pagou o apartamento à vista 
em maio de 2012, não quis informar seu valor real.  Ao criar 
uma empresa para realizar a transação, Barbosa diminuiu o 
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custo dos impostos que eventualmente seus herdeiros terão que 
recolher nos EUA para efetuar a transferência do imóvel depois 
da morte do ministro.  De acordo com a legislação em vigor, o 
Estado da Flórida poderia ficar com até 48% do valor do imóvel 
na hora da transferência para os herdeiros se ele fosse 
registrado em nome do presidente do STF. Como o apartamento 
foi adquirido por uma pessoa jurídica, não haveria cobrança de 
imposto. As ações da empresa poderiam ser transferidas aos 
herdeiros sem tocar na propriedade do imóvel. Dois corretores 
de imóveis em Miami e dois advogados brasileiros disseram à 
Folha que o procedimento é perfeitamente legal e costuma ser 
adotado por outros brasileiros que investem em Miami. Se 
Barbosa ou seus herdeiros quiserem vender o imóvel, porém, o 
custo será maior do que se ele tivesse registrado o apartamento 
em seu nome. Empresas pagam 35% sobre os eventuais lucros. 
Pessoas físicas recolhem 15%. Outra vantagem da escolha de 
Barbosa é a discrição. Nos registros públicos da Flórida, quem 
aparece como proprietário do apartamento é sua empresa, que 
foi batizada como Assas JB Corp., e não ele.  A empresa foi 
criada em maio de 2012, poucos dias antes da compra do 
apartamento, e o endereço de Barbosa em Brasília aparece 
como sua sede nos documentos públicos examinados pela 
Folha. O apartamento de Barbosa tem 73 metros quadrados, 
um quarto, sala, cozinha e banheiro. Ele fica no 22º andar de 
um edifício que faz parte de um condomínio de alto padrão, 
composto por três torres às margens do rio Miami, na região 
central da cidade. 'MEIOS DE SOBRA' Por meio de sua 
assessoria de imprensa, Barbosa afirmou que a aquisição do 
apartamento foi feita "em conformidade com a lei norte-
americana" e disse que a constituição da empresa foi 
recomendada por um advogado contratado para a transação. O 
ministro afirmou que incluiu a empresa e o imóvel em sua 
declaração de Imposto de Renda à Receita Federal no Brasil. 
Segundo ele, o apartamento foi adquirido com economias 
acumuladas em 25 anos e também declaradas. Barbosa disse 
que, como ministro do STF, professor universitário e procurador 
da República, sempre recebeu salários acima da média do país e 
sempre teve o hábito de poupar parte de seus ganhos. "Tenho, 
portanto, meios de sobra para adquirir imóvel desse porte", 
afirmou.9  

    

Exemplo mais prático não teríamos. Nesse sentido, podemos verificar vários 

motivos de uma pessoa física para a constituição de Holding Patrimonial com 

o detalhe de que neste específico caso, teremos ainda a estruturação 

societária desenvolvida no âmbito internacional, o que também é possível e 

legal para as pessoas com livre e desimpedida disposição patrimonial. 

Questionarão se é uma medida de considerável eficiência econômica, e 

                                                 
9 FOLHA DE SÃO PAULO EM: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1314299-barbosa-cria-empresa-para-comprar-imovel-em-
miami.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1314299-barbosa-cria-empresa-para-comprar-imovel-em-miami.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1314299-barbosa-cria-empresa-para-comprar-imovel-em-miami.shtml
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sempre responderemos que essa é uma escolha que deve considerar diversos 

outros aspectos relacionados com o patrimônio e a individual condição de 

cada um dos elementos que estarão contidos dentro da estruturação. E que 

sim, é legal e perfeitamente comum no Direito Societário. Se essa é uma 

estratégia Moral (inclusive analisando através da perspectiva do modelo do 

exemplo)...? Bem, aí teremos que responder com a devida alusão da 

ambiência do Direito Público – o Direito Tributário, haja vista, que o 

principal elemento liberatório para essas recombinações, ou melhor, 

reorganizações societárias, estão nas limitações do poder de tributar do 

Estado, essencialmente, as disposições do artigo 108, do Código Tributário 

Nacional que não permite a constituição de crédito tributário a partir de 

analogias (ou combinações próximas). E essa relação dentre a moralidade 

pública e a legalidade civil, sempre passará pelo estudo detalhado da 

motivação para o desenvolvimento dos planejamentos tributários – que não 

se separam das estruturações, organizações, e reorganizações societárias, 

mesmo quando tenha como objetivo a instituição de elementos de 

característicos personalísticos e civis.  

 

4. A reorganização empresarial através da estruturação 

societária de HOLDING PATRIMONIAL representa por 

consequência um fato tributário?  

Existe uma grande distância conceitual nos parâmetros que são utilizados 

para definir uma estratégia individual, portanto, algo personalístico e 

próprio, aplicado a um determinado sujeito de direito e/ou a um pequeno 

conjunto de sujeitos de direito que aderem ao referido plano; daqueles 

parâmetros que são utilizados para estruturar um principio em geral, 

aplicado em regra para uniformizar uma determinada norma jurídica no 

plano coletivo – de magna afetação. A Deontologia orienta que quando tais 

valores estão dentro do mesmo fato jurígeno, a interpretação deve ser 

procedida de modo que a sua particularidade no diagnóstico, não contenha 

como consequência uma deturpação ou corrupção do enunciado de Direito. 

Por conseguinte, tal interpretação também não poderá de modo algum com a 
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sua total instrumentalidade transformar-se ao ponto de constituir e/ou 

desconstituir um fato jurídico que não encontra apoio na sua finalística 

razão de existência. Como aqui tratamos especificamente do fato jurígeno e 

das relações jurídicas de Direito Tributário que em sua sistemática não 

contêm definições materiais sobre as coisas, portanto, não produz conceitos 

sobre outros elementos do Direito: pessoa, personalidade, empresa, etc, 

devemos compreender que o fato tributário em especificas ocasiões será 

diagnosticado após o resultado de outra relação jurídica de que ele se torna 

consequência artificial. Antes, porém, de adentrarmos a esse assunto, sobre 

a propulsão da relação jurídica tributária quando das estruturações 

societárias, precisamos sugestionar uma questão: quanto de legalidade civil 

está contido numa possível moralidade pública? 

 

4.1 Semiótica Tributária – A. A. Becker e a sua Teoria Geral 

A Lei n. 5.172 de 25 de outubro de 1966 que instituiu o Código Tributário 

Nacional certamente não foi o marco divisor dentre as práticas tributárias no 

Brasil, mas pode-se afirmar com certeza que foi um dos principais 

instrumentos orientadores para uma efetiva separação entre os poderes no 

país. Havendo uma ferramenta lógica e cientifica para apoio argumentativo, 

o caos instalado no ambiente jurídico começaria a se equilibrar; por mais 

que a força política ainda imperasse na concepção interpretativa. 

Passávamos da situação do “Carnaval Tributário”10 onde se escoravam as 

exigências “coloridas”, para um cenário onde haveria uma linguagem pré-

constituída de forma objetiva. Longe das qualificações de gosto duvidoso no 

que se refere á tradução do autor na produção da sua Teoria e seu 

inconformismo com as ambiguidades judiciosas11 o teor científico das 

orientações tributárias se fizeram claros para seus interpretes. É por isso 

que partimos neste exercício de Semiótica Tributária a partir de Alfredo 

Augusto Becker. Toda ciência tem como ponto de partida o estudo do seu 

objeto, a explicação da existência de uma teoria que estude a fenomenologia. 

No caso da cientificidade do Direito, há evidente subjetividade da 

                                                 
10 ALFREDO AUGUSTO BECKER. Carnaval tributário, LEJUS, 2004. passim 
11 ALFREDO AUGUSTO BECKER. Teoria geral do direito tributário, LEJUS, 2002. passim 



 

83 

 

identificação do seu objeto quando o ponto de partida é o denominado 

“Direito Natural” da mesma forma que há total inconsistência da 

apresentação e estudo do objeto do “Direito Positivo”. O fenômeno “Direito” 

não pode ser explicado isoladamente a partir do fato propulsor da relação 

jurídica, e nem mesmo após a contemplação do fato jurídico resultante da 

conduta humana visualizada no conjunto de normas e preceitos jurídicos. 

Em resumo: a Ciência do Direito é utilizada apenas para justificar os 

métodos de investigação do próprio Direito, portanto, entendemos que o 

desenvolvimento de doutrinas unicamente para o estudo da própria ciência 

presta a resultados semânticos que não exploram e muito menos revelam o 

objeto cientifico. Lembramos que na interpretação da Lei – aplicada ou 

sistematizada – o jurista é o ser cognoscente que extrai o substrato 

ideológico do ordenamento jurídico que cerca um determinado fato – 

concreto ou hipotético – mais não cria nem modifica o fato jurígeno, mesmo 

que o resultado da sua aplicação crie uma nova realidade. Assim, ele não 

constrói a solução, e sim extrai da norma jurídica o sentido de solução social 

para o fato controverso utilizando-se das ferramentas dispostas em 

argumentação. Podemos concluir que há uma impossibilidade originária em 

determinar o objeto da Ciência do Direito porque todas as relações humanas 

se subsumem ao Direito sistematizado: que é um conjunto de normas 

válidas legitimadas dentro de um ordenamento social passível de ser 

conhecida, respeitada, e aplicada a conduta dos agentes sociais internos e 

externos. Ora, vão dizer os positivistas, então o poder vinculante (objetivo) da 

norma é o apoio suficiente para identificar o objeto da Ciência do Direito – 

porque a norma não é vontade, e a obrigatoriedade que surge da sua 

aplicação que é a ordem do dever-ser – e acabarão por eleger esse elemento 

como objeto fenomenológico da Ciência do Direito. Para o positivista do 

Direito inexiste qualquer relação humana fora do mundo do Direito, 

portanto, o Direito é que explica a existência de uma sociedade humana – 

ubi ius, ibi societas, ubi societas ibi ius12. Antes disso devemos lembrar que o 

objeto científico deve gozar de característica independência e, um dos 

                                                 
12 ULPIANO, filósofo civilista (Eneo Domitius Ulpianus; Roma 150/228) Onde houver sociedade haverá direito, onde houver direito haverá 
sociedade. 
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principais elementos da norma jurídica é a sua necessária validade que tem 

como aspecto pessoal a existência e atuação humana (homem) no exercício 

da sua convivência material (forma de conduta) vínculos de natureza 

sociológica que influenciam diretamente na existência da norma jurídica, 

portanto, compõe a sua fenomenologia. Tudo isso pra justificar A. A. Becker? 

Não...Na Semiótica de A. A. Becker há uma clara exposição dos resultados 

sistemáticos de uma alienação e da consequente manipulação no Direito 

Tributário, mas além de tudo, encontramos o substrato dos limites da 

constituição sistêmica, pois, a Teoria Geral do Direito Tributário não tem 

uma linguagem natural pelo fato da necessária sistematização das normas 

jurídicas, portanto, a descrição da sua Semiótica Jurídica parte sempre da 

existência de sinais produzidos pelas instituições orgânicas e pelo fenômeno 

da normatização existente em todas as relações intersubjetivas – 

Metalinguagem ou linguagem objeto. Sempre que imaginamos 

antecipadamente em uma produção normativa legislativa, lembramos que é 

necessária a existência de uma competência originária advinda de 

determinada instituição de direito organizada: como o Estado e seus órgãos. 

Utilizando-se da Semântica Jurídica como instrumento de descrição na 

Teoria do Direito, podemos afirmar que o instituto da organização não 

produz DIREITO maior que aquele sistematizado e visualizado pelas normas 

jurídicas, pois, a organização tem relação com a natureza das atividades 

humanas realizadas de forma coletiva com a cooperação para alcance de um 

objetivo que não poderia ser resultante de uma ação individual e não 

estruturada de forma orgânica e cooperativa. Essa é uma descrição 

semântica de linguagem onde o objeto direto descrito é o DIREITO como 

instituição sendo explicado dentro da sua própria Teoria do Direito, um 

exercício de Metalinguagem13. A partir da Teoria Geral de A. A. Becker, 

podemos compreender e ter uma concepção aberta sobre muitas relações 

jurídicas de Direito Tributário que se materializam fora do ambiente da 

norma jurídica sistematizada, ou seja, fugindo do “manicômio14” que se 

                                                 
13 JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES. Normas Gerais de Direito Tributário na Constituição de 1988. SÃO PAULO, Congresso Tributário, Hotel 
Maksoud Plaza, 2002  
14 ALFREDO AUGUSTO BECKER. Teoria geral do direito tributário, LEJUS, 2002, P. 47 



 

85 

 

institui a partir do complexo de interpretações estéreis, podemos interpretar 

o fato tributário a partir da sua origem relacional. 

 

4.2 Legalidade Civil (empresarial) e Moralidade Pública 

(tributária) sob a ótica da constituição de Holding Patrimonial 

Quanto o Capitalismo nos permite o exercício da Moral, enquanto as 

estratégias de autointeresse são consideradas legais perante a Lei Civil, e 

quanto o sistema adjunto permitirá ao Direito Tributário exigir um 

comportamento baseado em princípios morais para a constituição de crédito 

tributário? Diante da lógica sistemática, seriam dispensáveis em Direito 

Tributário tais formulações, mais a experiência do contencioso 

administrativo-tributário tem demonstrado que é perfeitamente passível de 

verificar a influencia destes característicos morais na interpretação da 

norma tributária: especialmente quando o agente do Estado-Fiscal avalia o 

planejamento tributário e as estruturações societárias por meio de 

Procedimento de Verificação Fiscal (Auditoria Fiscal). Apesar de tributo ser 

uma prestação resultante de uma relação jurídica lícita, constituída como 

obrigação a um determinado sujeito passivo e/ou um conjunto de sujeitos 

vinculados por um liame relacional15, existe possibilidades diversas para a 

constituição do crédito tributário que apesar de suas linhas objetivas 

apontarem para um procedimento próprio, consequências outras podem 

derivar da apuração na atuação do agente fiscal do Estado, como as 

imputações de característico criminal: consoante a ausência de 

materialidade de uma relação jurídica tributária, há dispositivo legal para a 

apuração de antijurídico. Deixamos como principal exemplo a denuncia do 

crime de lavagem de dinheiro apurado nos termos da Lei n. 12.683 de 09 de 

julho de 2012 que trata dos antijurídicos financeiros, inclusive aqueles 

derivados da sonegação fiscal, ainda que os processos administrativos fiscais 

que serviram de base para a apuração encontrem-se pendentes de 

julgamento em instancia administrativa16. Antes deste aperfeiçoamento 

                                                 
15 HUGO MACHADO DE BRITO. As contribuições no sistema tributário brasileiro. DIALÉTICA, 2003, P. 393/399 
16 Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: II - independem do processo e julgamento das infrações penais 
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a 
unidade de processo e julgamento § 1o  A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, 
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legislativo, a apuração dos crimes de natureza financeira coligados ao 

procedimento fiscal obedecia ao disposto nos artigos 14 e 45 do Decreto n. 

70.235 de 06 de março de 197217. Não cercearemos nesse trabalho os 

aspectos processuais que envolvem ambas as relações jurídicas, por não 

estar intimamente ligada a generalidade buscada nessa exposição, mas 

desde logo devemos compreender que a atualização dos institutos de direito 

voltados a regular o antijurídico de propulsão tributária surgiu como 

contrapeso à longa espera que o Estado Fiscal enfrentava (e enfrenta em 

alguns casos) para limitar muitas das liberdades fiscais dos contribuintes 

que optam em estruturar seus planejamentos tributários a partir de 

reorganizações e estruturas societárias: como a Holding Patrimonial. Não se 

trata, portanto, de um aspecto legal e objetivo tratado diretamente através 

do Direito Tributário, mas sim uma espécie de lançamento tributário com 

núcleo bipartido que invoca e entrega a apreciação do Direito Penal nuances 

que não podem ser resolvidas pela simples constituição de crédito tributário. 

Quando ao término de uma Verificação Fiscal, o agente do Estado-Fiscal 

relata a existência da adoção de uma estratégia societária desenvolvida com 

o objetivo de evitar uma tributação que seria venal quando mantida a 

instituição substituída/transformada/modificada, independente do direito 

da ampla defesa e do contraditório que terá o contribuinte no âmbito do 

devido processo legal, dependendo da instrumentação utilizada, poderá 

haver a consequente denuncia pelo Estado-Fiscal para a apuração de outros 

crimes, dentre eles, e sem exclusão, o crime de lavagem de dinheiro que 

comporta atualmente a sonegação fiscal em todos os ambitos do Poder 

Estatal (município, estado, união). Como isentar a justificação do Estado-

Fiscal em casos onde especificamente há uma interpretação voltada para o 

fim de um ato jurídico e não a sua instrumentação sistemática nos moldes 

da norma jurídica genérica? O que dizer se há o reconhecimento de que é 

aplicável a moralidade tributária na busca da expressão de princípios 

tributários mais justos: tanto para o contribuinte como para o Estado-

                                                                                                                                                         
sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal 
antecedente 
17 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito 
passivo, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio. 
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Fiscal? As estruturas norteadoras da Ética Tributária, baseada na 

capacidade-contributiva pública, aplicada sob o primado de que cada 

contribuinte tem o dever de contribuir com o produto social na medida em 

que sua riqueza, adicionada por todos os frutos colhidos e a serem colhidos 

no futuro, indicam que a constituição de Holding Patrimonial para a 

apropriação dos benefícios do planejamento tributário consequente das 

estruturações e reorganizações societárias – viola o principio público, e 

represente uma conduta imoral do contribuinte. É essa a motivação que 

identificamos quando citamos as mutações e aperfeiçoamentos da Lei do 

Crime de Lavagem de Dinheiro, em contraposição às disposições das normas 

que disciplinam o Processo Administrativo Tributário; pautando nossas 

apreciações desde a Constituição Federal de 1988 e seus artigos 5º, caput e 

146, combinados com o artigo 37 do mesmo diploma legal. Contudo, a 

especificidade da aplicação é evidente, ou seja, deve ser analisada a partir do 

caso em concreto, e neste sentido, é imperiosa e muito mais eficiente a 

estratégia do contribuinte amparada na legalidade civil que permitirá sempre 

a adoção das medidas mais próximas as suas necessidades e benesses, que 

atendam ao primado baseado no principio da legalidade, extraído dos 

mesmos institutos de Direito. Portanto, quem definirá a constituição de 

Holding Patrimonial será a observância conjunta de diversos elementos que 

justifiquem racionalmente a tomada de decisão, o que será considerado 

quando da apreciação Moral e Legal das estratégias de autointeresse do 

contribuinte, e esse relatório definirá se a reorganização empresarial 

realizada através da estruturação societária resulta ou não em fato tributário 

– que será observado na ocorrência da elisão fiscal (configurada por um 

legitimo e legal planejamento tributário), ou pela consequência da evasão 

fiscal (antijurídico de origem tributária, que é descrito através do 

comportamento antecessor que pode resultar tanto na sonegação fiscal, 

quanto em outros ilícitos que objetivam evitar o pagamento do imposto) 18.     

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

                                                 
18 MARCO AURÉLIO GRECO. Planejamento tributário. DIALÉTICA, 2008, P.81/90 
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Estratégias societárias como a constituição de HOLDING são medidas legais 

e instrumentos intelectivos que possibilitam a realização de uma 

multiplicidade de negócios jurídicos empresariais, por uma flexibilidade que 

permite a reativação continua dos contratos especialmente. 

Empreendimentos de grande porte, que envolvem investimentos de diversas 

espécies de acionistas, pessoas físicas e jurídicas, necessariamente precisam 

se organizar em HOLDING para a concentração da administração e a 

fragmentação das atividades que seguirão sob o seu controle nuclear. Para 

uma rápida avaliação da importância da constituição destas reorganizações 

empresárias através das estruturações societárias, empreendimentos como o 

CONSÓRCIO CONSTRUTOR DA USINA DE BELO MONTE tornar-se-iam 

inviáveis sem a constituição de um cenário que envolve dezenas de empresas 

independentes com a disposição da capacitação técnica, operacional, e 

financeira, de cada uma destas organizações, sob o controle de um único 

ente jurídico. Ainda nesse sentido, o impedimento da constituição de 

estruturações em HOLDING impossibilitaria o funcionamento de instituições 

como a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), que normatiza, 

regulamenta, e fiscaliza, o Mercado de Capitais e as negociações dos títulos 

de crédito (ações, debêntures, títulos da dívida pública) em um ambiente de 

grupos econômicos/empresariais, uma vez que não poderia concentrar suas 

verificações das condutas e dos desenvolvimentos apresentados através de 

fluxos e relatórios originados sob a égide destas estruturas societárias de 

alta complexidade. Não se pode negar também, que um dos objetivos mais 

claros que se observa nessas composições é a sinergia no planejamento 

tributário. E é especialmente por esta motivação (economia tributária) que 

surgiu a ideia de HOLDING PATRIMONIAL, como subespécie que resulta de 

uma recombinação das reestruturações societárias e organização do 

patrimônio dos acionistas, que entendemos serem legitimas e legais no 

âmbito do Sistema Jurídico Nacional, desde que observe na sua constituição 

a devida acuidade e diligencia de um prévio estudo justificador, e esse é o 

real divisor que ampara a adoção de uma estratégia societária que tenha 

como objetivo principal evitar a tributação com a escolha de uma via 

paralela àquela obrigatória, sem resultar em “simulação”, de uma medida 
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antecipatória que nasce com o objetivo de adulterar uma realidade 

apresentando a formalidade legal para disfarçar outros sinais que 

demonstram o escuso objetivo de produzir a evasão fiscal que é o 

comportamento do contribuinte tipificado por utilização de meio ilícito para 

evitar o pagamento de tributo.   

CORPORATE REORGANIZATION OF 

STRUCTURES BY COMPANY: general aspects 

of business development in Holding and its 

relation to the protection of shareholders' 

equity and tax planning 

 

Abstract 

 

Still resonates with absolute certainty the phrase of Benjamin Franklin that "nothing 

is more certain in life than death and taxes", so it is natural and commonplace to 

recognize that in the exercise of sociability the individual persists in perfecting their 

strategies in order to escape the allocation of responsibilities related to his stay in 

society, and the consequence of the obligations that are closely linked to each of their 

behaviors and social behaviors - where the direction and path to follow some of these 

results. As death is something definite, unchangeable, we treat here 'only' taxes, but 

with his Roman name "tribute", much broader and comprehensive strategies to 

catalyze the self-interest of citizens, mainly in the dynamics of business relationships 

that we use the scenario to explain some of our theories and practices.    

Keywords: Corporate Law, corporate strategies, tax actually 
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