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Eduardo Moisés

SUCESSÃO 
PATRIMONIAL 
PLANEJADA

A sucessão patrimonial 

consiste, basicamente, 

na transferência 

formal de patrimônio 

de um detentor para 

os seus benefi ciários, 

sendo o Imposto de 

Transmissão Causa 

Mortis e Doação 

(ITCMD) uma das 

principais despesas 

que cercam a cessão 

de patrimônio. Com 

a adoção de um 

planejamento de 

sucessão adequado, 

o contribuinte tem 

a possibilidade de 

reduzir, de forma 

lícita, a quantidade de 

imposto a ser paga.

Planejar a sucessão 
patrimonial através da 
adoção de estratégias 

evitará eventuais desgastes 
familiares com a partilha bem 
como despesas imprevistas 
num momento em que o 
circulo familiar encontra-se 
fragilizado pela perda do 
ente querido. Estima-se 

que o custo do inventário 

pode custar cerca de 15% 

do valor do patrimônio 

inventariado. Não há uma 
estratégia única para esse 
planejamento, sendo que 
cada contribuinte deve en-
contrar o meio que mais se 
ajuste à sua situação, ao seu 
patrimônio e inclusive aos 
seus herdeiros. Abaixo se-
guem algumas das ferramen-
tas capazes de proporcionar 
a redução no pagamento 
dos impostos, quando da 
sucessão.

Manter os investimentos 
em uma conta-corrente 

conjunta: a conta-corrente 
pode ser uma alternativa 
para agilizar os trâmites 
ofi ciais, ao passo que fi lhos 
e cônjuges podem movimen-
tar parte dos valores sem a 
necessidade de autorizações 
especiais.

Outra opção é criar empre-
sas que possam concentrar 
ou organizar o patrimônio 
familiar, as chamadas hol-

dings familares, que passa 
a ser proprietária dos bens, 
com a doação ou venda 
de cotas e com reserva de 
usufruto. Distribuem-se as 
quotas sociais da empresa 
entre os familiares suces-
sores e criam-se regras de 
administração dos bens, com 
cláusulas que garantam a 
manutenção dos poderes dos 
sucedidos de forma vitalícia 
ou até uma data previamente 
determinada.

Essa transação pode pro-
porcionar um ganho tributá-
rio bastante signifi cativo em 
comparação com as demais 
alternativas de planejamen-
to sucessório e tem sido a 
preferida atualmente por 
diversos empresários, pois 
quando do falecimento, as 
quotas já estão divididas 
proporcionalmente entre os 
sucessores e não há necessi-
dade de inventário.

Fala-se também em cons-
tituição de fundo imobiliá-

rio, o que atende às famílias 
que possuem muitos imóveis. 
Nessa espécie de fundo, os 
herdeiros recebem cotas e 
podem negociá-las para ter 
acesso aos recursos fi nan-
ceiros, sendo os imóveis in-
tegrantes do fundo passíveis 
de venda ou locação, com 
a consequente distribuição 
dos rendimentos entre os 
favorecidos. Há quem não  
opte por esse tipo de alter-
nativa pela falta de liquidez 
e complexidade de gestão de 
referido fundo.

O testamento também 
pode fazer parte do plane-
jamento sucessório, pois 
trata-se de um meio legal de 
garantir o destino dos bens 
de acordo com o desejo do 
futuro de cujus. Para quem 
tem herdeiros diretos, o 
testamento só pode deter-
minar a repartição de 50% 
do patrimônio, sendo que 
o restante deve ser distri-
buído conforme previsto 
na lei. O testamento não 
elimina a obrigatoriedade do 
inventário e muito menos a 
incidência do ITCMD, ape-
nas antecipa a vontade do 
testador e evita eventuais 
confl itos entre os herdeiros 
no momento da partilha dos 
bens.

Para situações em que 
considerável parte do pa-
trimônio está concentrada 
em recursos fi nanceiros, a 
adoção da previdência pri-

vada é uma boa alternativa, 
pois trata-se de uma espécie 
de seguro e o titular pode 
determinar quem será seus 
benefi ciários em caso da sua 
morte. Tais planos não preci-
sam passar por inventários e 
estão isentos do ITCMD, que 
pode chegar até a 8% do valor 
do patrimônio. Logo, trata-se 
de uma estratégia inteligente 
para proteger os herdeiros de 
gastos extras, por apresentar 
regras fl exíveis.

Ressalta-se ser imperiosa 
a análise detalhada das pro-
postas e condições dos pla-
nos  de previdência privada 
disponíveis no mercado,  os 
quais são regidos por uma 
legislação específi ca.

Existem também os segu-

ros de vida resgatáveis, 
que assim como a previdên-
cia privada, possibilitam ao 
contratante a designação 
dos benefi ciários em caso de 
morte. O pagamento do se-
guro independe da realização 
do inventário e está isento 
do pagamento de ITCMD, 
ou seja, simplifi ca o tramite 
sucessório. 

Os sócios de uma empresa 
também podem contratar 
um seguro, favorecendo 
a própria empresa – que 
adquire as cotas dos herdei-
ros do executivo falecido e 
providencia a redistribuição. 
Nessa situação, a indeniza-
ção costuma ser utilizada 
exatamente para a liquidação 
dessas cotas. Além de servir 
como cobertura, alguns con-
tratos oferecem a formação 
de uma reserva fi nanceira. 
Também não há recolhimen-
to de imposto de renda sobre 
o capital segurado. Assim, é 
mais fácil fazer a blindagem 
desse patrimônio contra a 
exposição judicial e a divisão 
de bens do sócio falecido.

Outra espécie de antecipa-
ção patrimonial aos sucesso-
res é a doação, a qual evita 
desgastes e permite cláusula 
de usufruto vitalício, garan-
tindo o direito do doador 
de usufruir o bem até o seu 
falecimento. O ITCMD incide 
sobre a doação. 

Portanto, é de fácil percep-
ção a indispensabilidade de 
um planejamento fi nanceiro 
e sucessório para a salva-
guarda e a garantia do patri-
mônio familiar e empresarial, 
para que a conquista de uma 
vida toda não se esvaia pelo 
despreparo dos herdeiros 
e benefi ciários. Pensar na 
própria morte é desafi ador 
mas, ao mesmo tempo, um 
grande momento para esta-
belecer metas, prioridades 
e a forma em que você quer 
viver o tempo que lhe resta.

(*) Diretor da Organização
Contábil Moyses

Norian Segatto – Limiar – Um bem urdido 
romance, que mescla pontos de realidade com 
ótima fi cção. Esse é o quadro traçado pelo 
jornalista, editor escritor, Norian, que “esper-
tamente” e notável talento,  valeu-se de sua 
experiência londrina para levar ao leitor uma 

obra de fi no gosto e trato. Seus personagens materiali-
zam-se em seres de um agressivo cotidiano. Sente-se o 
fel do distanciamento, embora buscado, da terra natal, 
dos amigos e parentes. Recheado com ação, amor, sexo, 
drogas, etc. Impactante!

Crônica de Uma Ilha Vaga

Mario Sergio Cortella – Planeta – Segunda 
etapa de uma trilogia, envolvendo um extrato 
de suas verdadeiras dádivas carregadas de 
sabedoria. Aforismos e excelentes conselhos, 
são sacados de suas 40 edições, em quatro 

atividades cotidianas: Carreira – Competência – Condu-
ta – Liderança. Realmente uma importante compilação. 
Fico a imaginar o grau de difi culdade para escolha dos 
textos. O legal é que,  qualquer página que for aberta, 
com certeza haverá um efetivo ensinamento. Ótimo!

O Melhor do Cortella – 
trilhas do fazer

Vinicius Campos – Ágatha Kretli – Melhora-
mentos -  O autor jornalista e professor de arte 
para crianças carentes, desde seus quinze anos 
permeia por espaços televisivos. Após alguns 
livros editados, num gesto de coragem e, com 
muita maestria, lançou esta repaginação  de oito 

famosos contos desses adoráveis alemães. Ressalte-se as 
bem elaboradas ilustrações, que realçam sobremaneira 
o teor das estórias. A galerinha irá vibrar. Porque não a 
“galerona”? Gostoso.

Vinicius Campos Conta Grimm

Alex Ribeiro do Prado – Chico Xavier – Ima-
gine a cena: Há um quadro, bonito, numa parede 
da sua casa, há alguns anos. Repentinamente, 
sente uma vontade de averiguar a origem da 
obra. Após uma longa, penosa e desgastante  
trajetória, envolvendo países e consultas a 

muitos peritos, inclusive judiciais, descobre tratar-se de 
uma inédita e quase impossível feitura de Modigliani. Esse 
é o cenário deste verídico relato. Emocionante!! 

Modigliani – Mistérios a um 
toque de amor

Livros em Revista

Assista ao programa Livros em 
Revista. Um canal repleto de 

novidades do universo literário. 
Entretenimento garantido! 

Com apresentação de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1ºPúblico Leilão: 23/07/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 25/07/2019 às 15h00 

HENRI ZYLBERSTAJN, 

BANCO INTER S/A, 

 1° PÚBLICO LEILÃO - 
VALOR: R$ 535.843,76 (Quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 
seis centavos); 2° PÚBLICO LEILÃO: R$ 362.108,33 (Trezentos e sessenta e dois mil,  cento e oito reais 
e trinta e três centavos).

LEANDRO MARQUES QUINTAS, 

 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa SOUTH WATCHES GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RELÓGIOS
LTDA., com inscrição estadual 149.629.180.110 e CNPJ 08.728.481/0001-68,
estabelecida na Al. Franca, 1050 conj 74 - Jardim Paulista - SP, vem informar que foi
extraviada uma impressora de cupom fiscal, modelo: TM-T81 FBIII, Nº de fabricação:
EP081310000000041743, tipo ECF-IF, versão 01.00.04, qtde: 1, marca: EPSON,
conforme Boletim de Ocorrência Registro nº 5170/2019, e não se responsabiliza por
ato de terceiros.                                                                           (04, 05 e 06)

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/07/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 25/07/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/07/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 
25/07/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVE-
DORES FIDUCIANTES: VANICE DAS DORES DE LANNA SILVA, 

SAMUEL VIEIRA DA SILVA

Paulo/SP.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.252.120,19 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte reais e 
dezenove centavos) 2º leilão: R$ 1.101.492,78 (um milhão, cento e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 
setenta e oito centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLI-
NE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter 

informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao 
arrematante o direito à desistência da arrematação.

A obra marrom de quartzito, que data 
de mais de 3 mil anos, foi apresen-
tada na casa de leilões Christie’s.

A relíquia foi arrematada por um com-
prador, cuja a identidade não foi revelada, 
pelo valor de 4.746.250 libras. Com 28,5 
cm de altura, a peça representa o deus 
Amon com a feição de Tutancâmon. De 
acordo com a casa de leilões, a escultura 
é uma maneira de colocar o “governante 
no mesmo nível que os deuses”.

O leilão, no entanto, provocou polêmica 
com o governo do Egito, que no mês pas-
sado chegou a pedir para a casa Christie’s 
cancelar a venda da obra e de todas as 
demais peças egípcias. As autoridades ale-
garam que é importante obter certifi cados 
de aquisição relativos aos artefatos. 

Além disso, dezenas de pessoas realizaram 
uma manifestação em frente ao local do even-
to carregando cartazes com frases como “A 
história egípcia não está à venda”. Há muito 
tempo, os egípcios exigem o retorno de obras 
de arte que foram levadas por arqueólogos 
a seus países de origem (ANSA).

Sob protestos, estátua de 
Tutancâmon é leiloada 

Uma representação do rosto do jovem faraó Tutancâmon foi leiloada em Londres por cerca de US$6 
milhões (aproximadamente R$2,6 milhões) na quinta-feira (4), apesar do governo egípcio protestar 
para o retorno da estátua a seu país de origem

AN
SA

COMUNICADO
Comunicamos o extravio ocorrido a mais de cinco anos dos 
seguintes: I) impressora fiscal tipo ECF-IF, marca Bematech, modelo 
MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, fabricação 4708000776492, 
equipamento utilizado no período de 01/11/2000 a 31/10/2005, 
II) ultimas reduções Z, III) Livros de registro de saídas do 
mesmo período da empresa ELD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
LTDA, CNPJ 00.208.014/0001-03, IE 114.200.648.112. 
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