
Holding Familiar: Aspectos Societários, 
Sucessórios, Tributários e Contábeis

INFORMAÇÕES DO CURSO



Apresentação do Curso

O curso tem como objetivo apresentar ao aluno os pontos que envolvem a

constituição e manutenção de uma empresa de holding familiar, destacando as

vantagens e riscos de sua criação, demonstrando de maneira prática os

aspectos que envolvem as questões de natureza societária, sucessória, fiscal e

contábil. Ao final, o aluno terá ferramentas para avaliar quando é indicada a

constituição de uma sociedade holding, envolvendo todos os aspectos discutidos

no curso.

O conteúdo é apresentado por meio de aulas on-line (síncronas) realizadas

através do ambiente virtual. Elas são agendadas previamente e possuem

ferramenta de chat, permitindo a interação entre Professor e alunos. O conteúdo

do curso é também composto por atividades assíncronas (você pode realizá-las

quando preferir), como indicações de leituras complementares da Biblioteca

Virtual, fórum de discussão e atividade para fixação. As aulas síncronas ficam

gravadas para que o participante possa assisti-las quantas vezes quiser.

Carga Horária Estimada

8 horas Quando

A carga horária é composta 
pelas seguintes atividades: 

Aulas-chat, atividade on-line 
(quiz) e prova. 

A depender do quórum. Entre 
em contato para consultar.



Conteúdo Programático

1. Contextualização 

2. Vantagens da constituição de uma sociedade holding 

3. O que é holding? 

4. Tipos de holding 

5. Espécies societárias de holding: 

a. Sociedade de responsabilidade limitada 

b. Sociedade Anônima 

c. Eireli

6. Sucessão de patrimônio 

a. Sucessão por inventário 

b. Sucessão testamentária 

c. Antecipação de legítima 

7. Doação e suas cláusulas contratuais 

8. Custos de constituição da holding 

a. Custos diversos 

b. ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 

c. ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

d. Imposto de Renda sobre o ganho de capital 

9. Aspectos contábeis da holding familiar 

10. Custos de manutenção da holding 

a. Custos diversos 

b. Tributos sobre o Lucro 

c. Tributos sobre a Receita 

d. Comparação entre lucro real x lucro presumido x imposto de renda pessoa 

física 

11. Aspectos polêmicos da holding familiar



Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão nesse curso os participantes

que obtiverem conceito igual ou superior a sete na prova ou reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do comunicado de

aprovação que será enviado por e-mail.

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por materiais e ferramentas de aprendizagem on-line

disponíveis no ambiente virtual, que podem incluir: 1) Aulas-chat; 2) Atividade

on-line; e 3) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem contidas ou

relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas descrições:

1. Aulas-chat

Aulas com o professor do curso que acontecem ao vivo em datas

específicas. A ferramenta de transmissão possui chat, o que permite

que os alunos que estão on-line durante a aula se comuniquem com o

professor e seus colegas. As aulas são gravadas de modo que é possível

assisti-las posteriormente. A presença durante a transmissão ao vivo

não é obrigatória.

2. Atividade 

on-line

O Quiz é composto por um conjunto de questões de múltipla escolha

que tem por objetivo facilitar a retenção dos conceitos abordados, além

de estimular a participação ativa do estudante. A participação nessa

atividade não será considerada nos critérios de avaliação, mas

recomenda-se realizá-la como forma de praticar antes da prova.



3. Prova 

A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um

conjunto de questões de múltipla escolha. Estará disponível para

realização a qualquer momento, porém, uma vez iniciada deverá ser

concluída de uma só vez no período de duas horas. Sua nota é

considerada como critério para aprovação no curso. Uma vez não

alcançado o percentual mínimo exigido para aprovação no curso, o

participante poderá realizar prova de reavaliação.


