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Resumo 
Diante dos avanços econômicos e como medida a atender esses avanços através da consolidação das normas internacionais 
brasileiras, a contabilidade criativa encontra ambiente propício para atuar seja mediante de brechas ou normativos pouco definidos. 
Nesse cenário está inserida a holding que por meio de um planejamento tributário obtém a consolidação de suas sociedades e redução 
de custo como: tributos e impostos. Tudo realizado dentro dos limites permitidos pela legislação. O objetivo deste estudo é propiciar de 
forma prática, como o planejamento tributário através da criação de uma holding, utilizando a Contabilidade Criativa, identificando as 
possibilidades presentes na legislação que asseguram sua prática. Foram utilizados para compor este artigo, trabalhos acadêmicos e 
artigos científicos. Analisando os que abordassem os temas referentes à contabilidade criativa e composição de uma holding para 
proteção do patrimônio. Optou-se por averiguar os pronunciamentos pertinentes a essa modalidade de negócios e pautar a legalidade 
desse procedimento. Conclui-se, portanto, no tocante a Contabilidade Criativa em conjunto com o planejamento tributário e a criação 
de uma holding, acham-se possibilidades nas normas que permitem o uso da prática. 
Palavras-Chave:  Contabilidade Criativa; Holding; Planejamento. 
Abstract 
Given the economic advances and as a measure to meet these advances through the consolidation of Brazilian international standards, 
creative accounting finds an environment conducive to acting either through loopholes or poorly defined regulations. In this scenario is 
inserted the holding company that through a tax planning obtains the consolidation of its companies and cost reduction as: taxes and 
taxes. All done within the limits allowed by the legislation. The objective of this study is to provide a practical way, such as tax planning 
through the creation of a holding company, using Creative Accounting, identifying the possibilities present in the legislation that ensure 
its practice. It was used to compose this article, academic papers and scientific articles. Analyzing those that dealt with the subjects 
related to creative accounting and composition of a holding company to protect the equity. It was decided to investigate the 
pronouncements pertinent to this type of business and to determine the legality of this procedure. Therefore, with regard to Creative 
Accounting, together with tax planning and the creation of a holding company, possibilities are found in the rules that allow the use of the 
practice. 
Keywords:  Creative Accounting; Holding; Planning. 
INTRODUÇÃO 

Com a contabilidade podemos ter acesso às 
informações importantes, por consequente serão 
utilizadas na tomada de decisões, essa prática 
visa atender aos usuários externos e internos 
(COTRIN, 2012). 

Marion (2009), diz que através dessas 
informações que a contabilidade nos fornece, 
podemos avaliar a situação econômica das 
empresas, usuários externos e internos, e assim 
investirmos.  

A contabilidade criativa visa atender aos 
anseios da empresa, atuando sobre os limites da 
lei e sempre buscando formas de inovar e 
apresentar um resultado satisfatório. Com a 
consolidação das normas contábeis, as empresas 
acabam por atuar de forma global e tendem a se 
adequar as International Financial Reporting 
Standard (IFRS), ou, Normas Internacionais de 
Contabilidade, sua tradução (BARALDI, 2012). 

Ainda segundo Wuerges (2010), a 
contabilidade criativa usa as limitações da lei para 
atuar, enquanto os casos classificados como 
fraude violam as leis e os princípios contábeis. 

Através do planejamento tributário, que 
seria “atos lícitos praticados pelo sujeito passivo”, 
permitem reduzir ou eliminar a obrigação tributária, 
que poderá ser a base de cálculo ser diminuída, 
ou impossibilitar o surgimento do fato gerador e 
por consequente reduzir o valor a ser pago 

conforme a determinação do tributo (LUKIC, 
2017).   

Diante da “expansão e simultânea 
diversificação de atividades”, grupos empresariais 
brasileiros criaram sociedades com objetivo de 
“participar do capital de outras empresas”, 
denominadas Holding e explorar variadas 
atividades empresariais (JUNIOR E OLIVEIRA, 
2012).  

O Brasil incentiva o desenvolvimento de 
novos empreendimentos, como sociedades 
empresariais e os baixos custos atraem 
investidores. Se não houver um bom planejamento 
acarretará em frustação do negócio. Com isso o 
planejamento tributário é crucial para o sucesso do 
investimento (JUNIOR E SILVA, 2014). 

Através dessas consolidações criou-se uma 
um ciclo produtivo. Por exemplo, montadoras de 
automóveis podem ter participações societárias 
em concessionárias para revenderem seus 
veículos e em empresas de pneus e autopeças, 
caso do Brasil (SANTOS E MACHADO, 2005).  

Logo, é comum relações intercompanhias, 
por mais que apresentem essas variações em 
demonstrativos individuais, nas consolidações 
devem ser excluídas e assim refletirão a situação 
econômico-financeiro do grupo, isso só será 
possível através do método de equivalência 
patrimonial. 

Sendo assim, no que tange a contabilidade 
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criativa como mecanismo lícito para melhor 
adequar os resultados desejados, surgem alguns 
questionamentos: através da composição de uma 
holding ou com o planejamento tributário há 
indícios da contabilidade criativa? 

Através desse artigo iremos apresentar 
conceitos fundamentais que estão relacionados ao 
uso da contabilidade criativa dentro das 
flexibilidades que o sistema contábil e tributário 
oferece, bem como ferramentas que otimizam sua 
utilização, dentre eles: planejamento tributário e 
holding. Tais temas funcionam como estimulantes 
para quem os elaboram, visto que, se busca um 
resultado fidedigno do patrimônio. 

 
Revisão bibliográfica 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 
aborda os tópicos necessários para respaldar o 
tema e os objetivos. Inicia-se com o conceito de 
Contabilidade Criativa de forma ampla; em 
seguida é abordado o planejamento tributário; o 
terceiro tópico expõe o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, que possui 
relação com o quarto tópico, onde apresenta o 
tema holding; e por fim o quinto tópico, que 
apresenta o método de equivalência patrimonial. 
 
Contabilidade Criativa 

Dos Santos e Grateron (2003, p. 8) orienta 
que o termo “Earnings Management”, refere-se à 
contabilidade criativa. Para melhor compreensão o 
termo deve ser desmembrado, management, que 
“significa gerencia ou manuseio” e earnings 
“resultado”. Dessa forma a contabilidade criativa 
“pode ser entendida como gerenciamento ou 
manuseio dos resultados”. 

Para Baraldi (2012), Contabilidade Criativa 
deve ser interpretada como algo calculista. Visa 
uma “modelagem da performance patrimonial da 
entidade”, o vasto entendimento contábil e as 
lacunas existentes tornam propícias para essas 
atividades. 

Ribeiro (2013), à medida que normas 
internacionais se adequam, existe um espaço para 
novas “interpretações e apropriações contábeis”, 
essa busca por flexibilidade e omissões existentes 
na legislação possibilita que as demonstrações 
contábeis pareçam algo diferente do estabelecido, 
são chamadas de Contabilidade Criativa. 

Para Monteiro (2016, p. 21) define: 
a contabilidade criativa é definida por muitos 
autores como uma forma negativa de manusear os 
resultados contábeis, entretanto, por outro lado, 
fica claro que essas práticas não violam as leis, 
mas sim usam da subjetividade das mesmas. 

De Sousa (2015, p. 15), justifica que a 
Contabilidade Criativa não possui um conceito 
“unânime”, mas existe um fato comum a todos os 
que definiram o assunto, a situação do patrimônio 
é formulada diante dos preceitos contábeis e 
brechas, para melhor atender seus interessados. 

Como a contabilidade usa de seus 
demonstrativos para fornecer informações aos 

seus usuários, elas desempenham papel crucial 
na tomada de decisão (COSTA, 2016).  

Os demonstrativos contábeis são a maneira 
que as empresas podem se comunicar com o 
mundo exterior, logo, neles constam a aplicação 
de princípios e normas de contabilidade. Dessa 
forma, sua informação configura fidedignidade, 
realidade, objetividade e oportunidade alcançando 
seus diversos usuários (SANTOS E MACHADO, 
2005).  

Para Ribeiro (2013), a maleabilidade das 
normas contábeis permite a prática de 
Contabilidade Criativa e os ganhos econômicos 
são grandes motivadores para tal prática. Os 
benefícios diante dos resultados alcançados como: 
bonificações, prêmios, vantagens fiscais, uma 
melhora da imagem da empresa ante ao mercado 
são os proveitos dessa prática. 

Diante das lacunas existentes na legislação 
brasileira é possível se adequar ao resultado 
demarcado. Para Sousa (2015, p. 19), trata-se dos 
“artifícios de engenharia contábil”, forma que não 
infringe regras e são considerados legais. 

Os gestores possuem responsabilidades em 
mostrar um resultado final para o mercado. São 
responsabilizados pelo “sucesso ou fracasso da 
empresa em que administram”, diante disso 
buscam uma melhor apresentação da saúde 
financeira, aproveitam dos conhecimentos da 
equipe contábil e adequam a melhor estratégia 
empresarial (FROTA, 2014).  

Mas cabe ao contador, ao exercício de suas 
atribuições, se basear nos princípios e tomar suas 
decisões, de maneira correta e sem desrespeitar 
sua categoria (RIBEIRO, 2013). 

Frota (2014, p. 51), esclarece os impactos 
de tal prática: 
diante deste cenário macroeconômico, a 
contabilidade criativa ganhou espaço devido a 
alguns fatores, dentre eles: aos valores éticos e 
morais duvidosos dos profissionais contábeis e 
dos gestores de organizações, das lacunas 
existentes nas normas e legislação vigentes e da 
flexibilidade que tais normas deixam a disposição 
de tais profissionais. 

Para Coimbra (2017), a utilização da 
Contabilidade Criativa é feita por vários motivos, 
podemos citar: a manutenção de um fluxo de 
constante de receitas, a permanência de ações de 
alta, o atraso de informações ao mercado 
financeiro.  

As informações quando possuem poder 
sobre o futuro das companhias e sua 
aplicabilidade dependerá do objetivo desejado, a 
utilização da Contabilidade Criativa é essencial e 
determinante (MONTEIRO, 2016). 

Para Frota e Vieira (2014), a contabilidade 
criativa teve um marco quando o Banco Nacional 
optou por adequar seus resultados para 
permanecer com o incentivo de investidores. 

Frota e Vieira (2014), explicam que com a 
convergência dos padrões brasileiros ao 
internacional e a alteração da Lei 6.404/76 para 



Simp.TCC/Sem.IC.2017(12);683-688                                                                                       685 

11.638/08 e 11.941/09, as empresas e sua 
concorrência tornou-se globalizada, com isso 
flexibilidades permitiram novas adequações e um 
certo planejamento para o novo cenário 
competitivo. 

Longo (2013, p.1) ainda explica que projetos 
que configurem um reordenamento societário ou 
proteção ao patrimônio devem “prevalecer a 
manutenção da eficiência tributária e a segurança 
jurídica”, como consequências de sua execução. 

 
Planejamento Tributário 

Para Frota e Vieira (2014), o planejamento 
tributário é visto como um procedimento lícito, 
quando exercido em um fato gerador, previsto em 
lei e o surgimento de uma obrigação tributária. 
Porém, antes deste fato são tomadas medidas 
para que o torne mais econômico a incidência da 
tributação. Procedimento aparado pelo Código 
Tributário Nacional, juntamente com outras 
normas de natureza tributária. 

Quando se conhece o sistema tributário 
brasileiro pode-se adequar o planejamento 
tributário ao interesse dos contribuintes e assim 
encontrar redução dos gastos financeiros, pois 
estão diretamente ligados ao “custo no processo 
de produção e geração de riqueza” (LUKIC, 2017, 
p. 16). 

A base de cálculo é um fator determinante 
para que o planejamento tributário seja eficaz, 
através dela mensuramos os valores a serem 
pagos e podemos formular “atos visando um 
menor pagamento de tributo” (LUKIC, 2017, p. 25). 

Godoi e Ferraz (2012), asseguram que os 
“limites do planejamento tributário se baseiam em 
conceitos jurídicos” e existem duas percepções 
quanto ao “ordenamento jurídico brasileiro”: 
para a posição tradicional e majoritária, somente 
em caso de simulação – tal como conceituada pelo 
direito civil – o fisco pode desconsiderar atos e 
negócios praticados com a finalidade de evitar ou 
reduzir a incidência tributária; não havendo 
simulação nem qualquer outro tipo de dolo ou 
fraude (sonegação), considera-se que o 
contribuinte pratica elisão tributária plenamente 
legítima e eficaz, que somente pode ser combatida 

por normas específicas que pouco a pouco vão 
preenchendo as lacunas da lei exploradas pelo 
planejamento tributário. Já a doutrina minoritária 
defende que não só em casos de simulação, mas 
também em casos de fraude à lei, abuso do direito 
ou outros ilícitos atípicos o fisco pode 
desconsiderar atos e negócios praticados com a 
finalidade de evitar ou reduzir a incidência 
tributária (GODOI e FERRAZ, 2012, p. 360). 

Araújo, Paulus e Queiroz (2017), 
ressaltam que o planejamento tributário visa 
adequar os atos praticados pela empresa dentro 
das possibilidades que o sistema oferece, 
destacam ainda que a elisão fiscal se trata de um 
planejamento e a evasão fiscal são “atos de 
fraude, simulação e sonegação fiscal”. 

Quando se avalia a prática da 
contabilidade criativa se considera dois pontos: 
a) a existência de normas, regras ou parâmetros 
inexatos, pouco específicos ou pouco detalhados 
que permitem sua diferenciada interpretação e, por 
consequência, sua particular aplicação; 
b) a inexistência de tais preceitos normativos 
(SANTOS, 2003, p. 13). 

Logo Santos e Grateron (2003, p.13) 
querem dizer que a contabilidade criativa “pode 
ser originada por uma lei e/ou norma/regulamento 
e também pela ausência desses instrumentos 
legais”, o que não quer dizer que seja prática 
ilegal. 

Lukic expõe de que forma podemos 
realizar o planejamento tributário: 
é fazer com que os atos praticados não 
correspondam ao fato descrito no critério material. 
Ou seja, o objetivo seria realizar operações 
diversas, daquelas previstas nesse critério, para 
que não configure a ocorrência do fato gerador e 
por consequência, não nasça a obrigação 
tributária (LUKIC, 2017, p. 21).  

Para Teixeira (2012, p.9), o planejamento 
tributário para uma holding familiar, por exemplo, é 
atraente, pois permite rentabilidade fiscal. Diante 
disso, empresários pensam em como reduzir a 
carga tributária deste investimento e obter “retorno 
de capital sob a forma de lucros e dividendos”. 
 

 
Tabela 1 – Comparação entre Pessoa Física X Holding 

Encargos Pessoa Física Holding 

ITBI Tributação de 2% 
Não incidência quando efetuado mediante 
integralização de capital com bens e direitos 

ITCMD Tributação de 4% 
Não incidência, pela inocorrência do fato 
gerador quando feito através de doação de 
bens como antecipação da legítima 

IRRF Tributação de 27,50% sobre 
todos os rendimentos 

Não incidência de 15% sobre o ganho de capital 
Não incidência sobre os rendimentos de 
participações societárias 
Tributação dos rendimentos passíveis de 
tributação 12% 
Tributação de 5,80% sobre a venda de bens 
imóveis 

TAXA 1% sobre o valor da causa Não incidência em virtude da antecipação da 
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JUDICIÁRIA sucessão 
HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS 

Cobrança de 10% a 20% sobre 
o montante do espólio 

Cobrança ajustada conforme cada caso 
concreto 

Fonte:  Adaptado de Araújo, Paulus e Queiros (2017, p.  624-625). 
Quando ocorrer a fiscalização pela 

autoridade administrativa, o contribuinte terá 
“amparo do parágrafo único do art. 116 do Código 
Tributário”, que seus demonstrativos estão além 
da redução dos tributos, mas de “dissimular” o 
“fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária”, 
(ARAÚJO, PAULUS E QUEIROZ, 2017, p. 613-
614). 
 
Holding  

A palavra Holding vem do inglês, que 
significa segurar, deter, sustentar. Seu objetivo é 
ter participação societária, independente de 
exercer ou não o controle (LUZIA, 2013).  

Diante do desenvolvimento da economia e 
mercado financeiro, grupos empresariais 
brasileiros ligados ao setor financeiro exploraram 
vários tipos de atividades e hoje são “grupos 
econômicos compostos por dezenas de 
empresas”, logo, para que esse agrupamento 
ocorra foram criadas sociedades denominadas 
holding (JUNIOR E OLIVEIRA, 2012). 

No CPC 19 (Objetivo, Item B1), ressalta-se 
que as orientações e princípios estabelecidos para 
“o reporte financeiro por entidades que tenham 
interesses em negócios controlados em conjunto”. 

Após o ordenamento previsto na Lei 
6.404/76, a Lei de Sociedades Anônimas diz: a 
companhia pode ter por objetivo participar de 
outras sociedades. Também poderá ser “objeto da 
companhia” para fins lucrativos e de incentivos 
fiscais (BRASIL, 2007). 

É necessário que o tipo do negócio seja 
definido (CPC 19, tipos de negócios em conjunto, 
item B14-B19), pois cada um possui seu 
respectivo tratamento. Uma operação em conjunto 
(joint operation) acontece quando os integrantes 
possuem controle sobre os ativos e têm 
obrigações junto aos passivos. Nesse modelo, o 
tratamento contábil é mediante a contabilização 
dos ativos, passivos, receitas e despesas 
relacionados aos seus interesses em operação em 
conjunto. 

De acordo com Longo (2013), uma holding 
permite que o investimento seja unificado e justo 
para pessoas físicas detentoras das participações 
na sociedade operacional, e aos que possuem 
participação minoritária, uma concentração do 
poder de voto com formação “indireta de bloco”.  

O CPC 19, normatiza que o 
empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture), os envolvidos no negócio detêm controle 
sobre os ativos líquidos do negócio. No tratamento 
contábil, os reconhecimentos de seus interesses 
no empreendimento controlado virão na conta 
investimento e deve-se contabilizar esse 
investimento pelo Método de Equivalência 
Patrimonial (Negócio em conjunto, item B6-B13). 

Junior e Oliveira (2012, p. 236), enfatiza: 
a criação de uma eficiente estrutura administrativa 
e operacional na holding elimina a necessidade de 
cada controlada ter suas próprias equipes. 
Exemplificando, atividades tais como auditoria 
interna, organização de métodos, recursos 
humanos, treinamento e seleção de pessoal, 
marketing etc. podem ser executadas com 
eficiência pelas equipes da holding. 

Ainda para Longo (2013), essa modalidade 
afasta um desequilíbrio do controle e manutenção 
da empresa, pois através da holding ela utiliza o 
seu poder de voto em assembleias, definido 
previamente por um estatuto ou contrato social. 
Dessa forma, toda tratativa é realizada através de 
reunião prévia da holding e caso um sócio seja 
vencido, os interesses da holding serão 
preservados.  

Existem algumas orientações técnicas para 
as participações societárias, como no ICPC 09, diz 
que: “um investimento ou uma participação de 
uma entidade em instrumento patrimônio 
(normalmente ações ou cotas do Capital Social) de 
outra entidade pode ser qualificado como um:  
a) investimento em controlada (CPC 15 E 36), 
avaliação pelo método de equivalência patrimonial 
no balanço individual conforme CPC; 
b)  investimento em coligada (CPC 18) avaliado 
pelo método de equivalência patrimonial, tanto no 
balanço individual quanto no balanço consolidado;  
c) investimento em joint-venture (controlada em 
conjunto – CPC 19) avaliado pelo método de 
equivalência patrimonial no balanço individual da 
adquirente e apresentado pelo método da 
consolidação proporcional nas demonstrações 
consolidadas;  
d) investimento tratado como instrumento 
financeiro (CPC 38 avaliado pelo valor justo ou ao 
custo quando não for possível uma mensuração 
confiável a valor justo), tanto no balanço individual 
da investidora quanto no consolidado e nunca pela 
equivalência patrimonial;  
e) investimento em coligada, em controlada ou em 
joint-venture apresentado em demonstração 
separada (objeto CPC 35) avaliado pelo valor justo 
ou ao custo, nunca pela equivalência patrimonial” 
(BARALDI, 2012, p. 183). 

Fabretti (2008), exemplifica os tipos de 
holding e suas finalidades. Uma holding é 
considerada pura quando sua atividade for civil, e 
as empresas controladas “exercem atividades 
econômicas industriais, comerciais ou de 
prestação de serviços.  

A receita bruta de uma holding pura é 
constituída basicamente pelos lucros e dividendos 
de suas controladas, e sua distribuição está isenta 
do Imposto de Renda, tudo que foi gerado a partir 
de janeiro de 1996 cabe para empresas de 
pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro 
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Real, Presumido ou Arbitrado, Lei 9.249/95, Art. 
10. 

Junior e Oliveira (2012), explica que com 
aplicação da holding em uma sociedade e caso 
ocorra ganho de capital mediante alteração 
percentual do patrimônio, teremos a seguinte 
situação: 
reconhecimento contábil: reconhecida no período 
em que ocorrer a alteração no percentual de 
participação; reconhecimento fiscal: reconhecido 
como receita não tributável no período em que 
ocorrer (JUNIOR E OLIVEIRA, 2012, p. 79). 

Já na holding administrativa, quando 
exercer o controle de suas sociedades, poderá 
determinar as normas administrativas para que as 
mesmas sigam um padrão, uniformidade. Essa 
modalidade se adequa quando a sede for no 
exterior, “as normas de escrituração contábil e de 
apuração de resultados serão uniformes” 
(FEBRATTI, 2008, p. 289).  

Para Bianchini (2014), um dos objetivos das 
holdings é auxiliar “a sucessão empresarial” e 
afastar disputas geradas pela “abertura da 
sucessão civil do empresário”. O fator tributário 
também é considerado, explica: 
o fator tributário da sucessão civil também deve 
ser levado em conta quando se pensa em 
sucessão de patrimônio. a complexidade, à custa 
e ao elevado percentual de imposto incidente nas 
transferências das heranças faz com que os 
detentores de patrimônio planejem com 
antecedência a melhor forma de transferência 
deste patrimônio aos seus sucessores 
civis/herdeiros (BIANCHINI, 2014, p. 3). 

Diante de uma necessidade de proteger seu 
patrimônio recorrem a blindagem patrimonial. 
Ainda segundo Frota e Vieira (2014), essa medida 
visa afastar o adimplemento de seus débitos de 
obrigações tributárias e de outras categorias sem 
afetar seus próprios bens. 

Junior e Silva (2014, p. 61), discute a 
licitude da blindagem patrimonial e como se 
assemelha a contabilidade criativa, pois é feita 
uma reestruturação, através “de uma série de 
meios lícitos com intuito de promoção de finalidade 
legal”. 

Araújo, Paulus e Queiroz (2017, p. 613), 
explica que: 
a organização do patrimônio imobiliário, com o 
objetivo lógico de protegê-lo através de 
segregação, evitando o condomínio e 
consequências, nas quais pode manter a 
titularidade do patrimônio no anonimato, de forma 
que possa proteger e resguardar a pessoa física. 
Tratando-se de uma empresa, esta permite que 
sejam tomadas decisões por quóruns para 
alienação dos imóveis, evitando a unanimidade 
que condiciona o condomínio. Uma vez evitada 
essa situação, os imóveis não ficarão vulneráveis 
ao risco natural e diário dos negócios, aos efeitos 
de penhora e outras possibilidades legais que 
comprometam tais bens. 

Martins (2014), a criação da holding quando 

configurada em “blindagem patrimonial”, permite 
que o patriarca divida seu patrimônio em cotas, 
impedindo briga de seus herdeiros pelos bens. 
Sendo da seguinte forma, ocorre a “integralização 
do patrimônio na holding e as cotas são doadas 
com reserva de usufruto (garantindo os bens para 
quem o doou até a morte)”, procedimento 
realizado em cartório, o custo é o mesmo de uma 
escritura como pagamento de certidões e Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 
O doador poderá incluir algumas cláusulas no 
contrato como: incomunicabilidade, transferência 
para cônjuges de seus herdeiros. 

Junior e Silva (apud 2014 Araújo, Paulus e 
Queiroz, 2017) aponta que: 
A reestruturação societária por meio de holdings 
implica em gastos, evidentemente, desde o 
processo de constituição, bem como os custos 
referentes à realização das devidas obrigações 
acessórias. Quanto à blindagem patrimonial, por 
meio das transferências imobiliárias, gerarão no 
mínimo, custos com o cartório. E ainda, no caso 
de empresas familiares, ao criar uma holding 
controladora, a sucessão dos negócios aos 
herdeiros realizar-se-á somente por transferência 
de ações ou quota capital, sem a necessidade de 
mudanças nas controladas, proporcionando 
redução de gastos e procedimentos burocráticos, 
além de comodidade na transação de poderes 
(ARAÚJO, PAULUS E QUEIROZ, 2017, p. 619). 

Quando a doação ou herança ocorrer, os 
respectivos procedimentos estarão isentos do 
Imposto de Renda, pois no art. 39, XV, do 
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), fala 
que aquisição de bens dessa forma, estará isento 
do imposto (ARAÚJO, PAULUS E QUEIROZ, 
2017). 

Tabela 2 – Vantagens da holding familiar 
Vantagens da Holding Familiar em relação ao 

Inventário 
Eventos Holding Inventário 

 
ITCMD 

Doação 
com 
usufruto: % 
na doação e 
% na 
extinção 

 
4% em 
alguns 
estados 

Tempo para criação 
ou tempo do 
inventário 

15 dias em 
média 

Alguns anos 

Tributação dos 
Rendimentos de 
Aluguéis 

11,33% 27,50% 

Tributação da venda 
de Bens e Imóveis 

5,93% 15% 

Sucessão entre 
cônjuges, conforme 
novo Código Civil 

Cônjuge é 
herdeiro 
necessário, 
dependendo 
do regime 
de 
casamento 

Cônjuge é 
herdeiro 
necessário, 
dependendo 
do regime 
de 
casamento 

Fonte: Teixeira (2012, p. 11) 
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Martins (2014) enfatiza que através de uma 
holding, onde incluímos os herdeiros com 
participação nos ativos que compõem o 
patrimônio, podemos proteger e prevenir 
problemas futuros, a situação familiar deve ser 
estritamente avaliada e ponderada, para que o 
resultado de uma holding seja igualitário. 

Um benefício apontado por Junior e Oliveira 
(2012), é que com a utilização do método de 
equivalência patrimonial o registro dos dividendos 
a receber possui a contrapartida no valor do 
investimento, assim reduz o valor do investimento 
e mantem a igualdade do Patrimônio Líquido da 
investida. 

Com isso, Longo (2013, p. 9-10), explica de 
que forma a utilização do método de equivalência 
patrimonial trará vantagens quando compor uma 
holding: 
para efeitos tributários da holding, o investimento 
operacional é registrado pelo valor de custo, que 
fica desdobrado em valor de patrimônio líquido, e 
ágio ou deságio. O ágio ou deságio corresponde a 
diferença positiva ou negativa, respectivamente, 
entre custo de aquisição do investimento na 
holding e o valor de patrimônio líquido operacional, 
e é computado para efeito de apuração de ganho 
de capital na alienação do investimento [...]. Na 
hipótese de deságio, a legislação determina o 
modo de tributação de seu valor no caso de 
realização do investimento [...] (LONGO, 2013, p. 
9-10).  

 
Método de Equivalência Patrimonial (MEP) 

Almeida (2013), as participações em outras 
entidades podem ser em forma de ações, quando 
são sociedades anônimas ou através de quotas, 
quando são sociedades limitadas. Essas 
participações podem ser avaliadas através do 
valor justo ou método de equivalência patrimonial.  

Junior e Oliveira (2012), explicam que o 
método de equivalência patrimonial possibilita uma 
proporção junta da investidora no patrimônio da 
investida, onde mantem “o valor contábil do 
investimento proporcional à participação da 
investidora no patrimônio líquido da investida”. 

Conforme o CPC 19, item B24 - B25 explica 
a contabilização para a modalidade Holding: 
empreendedor em conjunto deve reconhecer seus 
interesses em empreendimento controlado em 
conjunto (joint venture) como investimento e deve 
contabilizar esse investimento utilizando o método 
da equivalência patrimonial, de acordo com o 
pronunciamento técnico CPC 18 - investimento em 
coligada, em controlada e em empreendimento 
controlado em conjunto, a menos que a entidade 
esteja isenta da aplicação do método da 
equivalência patrimonial, conforme especificado no 
pronunciamento e se permitido legalmente. a parte 
integrante de acordo que participe de 
empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture), mas não detenha o controle conjunto 
dele, deve contabilizar os seus interesses no 
negócio em consonância com o  pronunciamento 

técnico CPC 38 - instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração, a menos que 
tenha influência significativa sobre o 
empreendimento controlado em conjunto (joint 
venture), hipótese em que a contabilização deverá 
observar o que estabelece o pronunciamento 
técnico CPC 18. 

Ainda sobre como são avaliadas as 
participações pelo método de equivalência 
patrimonial, Almeida (2013, p. 40) diz: 
as participações avaliadas pelo MEP (Método de 
Equivalência Patrimonial) são classificadas no 
grupo de investimento do ativo não circulante do 
balanço patrimonial, e representam ações ou 
quotas de empresas controladas, coligadas e 
controladas em conjunto. 

Segundo o CPC 18, este é o método que 
contabiliza o investimento inicialmente com o 
reconhecimento através do custo e por 
consequente, ajustado para refletir a alteração 
pós-aquisição na participação do investidor sobre 
os ativos líquidos da investida.  

Junior e Oliveira (2012), com o método de 
equivalência patrimonial são avaliadas as 
participações societárias proporcionalmente ao 
valor em percentual do investimento sobre o 
capital social da investida. 

De acordo com Santos (2005), consiste em 
“reconhecer os efeitos da variação do patrimônio 
líquido de cada controlada, coligada e equiparada 
no exercício social”. 

Segue algumas recomendações previstas 
na Lei 6.404/79, Art. 248: 
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da 
controlada será determinado com base em 
balanço patrimonial ou balancete de verificação 
levantado, com observância das normas desta Lei, 
na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no 
máximo, antes da data do balanço da companhia; 
no valor de patrimônio líquido não serão 
computados os resultados não realizados 
decorrentes de negócios com a companhia, ou 
com outras sociedades coligadas à companhia, ou 
por ela controladas; 
II - o valor do investimento será determinado 
mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio 
líquido referido no número anterior, da 
porcentagem de participação no capital da 
coligada ou controlada; 
III - a diferença entre o valor do investimento, de 
acordo com o número II, e o custo de aquisição 
corrigido monetariamente;  

Para Junior e Oliveira (2012), através do 
método de equivalência patrimonial pode-se 
conservar “o valor contábil do investimento 
proporcional à participação da investidora no 
patrimônio líquido da investida”. Entende-se que o 
“Patrimônio Liquido Contábil representa a riqueza 
real”, e sua avaliação deve seguir os princípios 
contábeis. 

Diante do aumento de “empresas que 
passaram a ter investimentos permanentes em 
outras sociedades” decorrente das privatizações 
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que ocorreram no Brasil, as empresas passaram a 
adotar o método de equivalência patrimonial para 
consolidar seus saldos e apresentar aos acionistas 
e credores uma visão geral e abrangente dos 
balanços das empresas (SANTOS E MACHADO, 
p. 08, 2005). 

 
Materiais e métodos 

Critérios éticos: Não aconteceu 
cadastro/aprovação do Comitê de Ética e pesquisa 
pois não envolveu pessoas. 

Caracterização do estudo : A pesquisa 
possui caráter exploratório. Segundo Silva (2010), 
pesquisas desse modelo objetivam maior 
familiaridade com o problema e o torna explícito. 

Procedimentos do estudo: Para Raupp e 
Beuren (2003), as pesquisas atendem a algumas 
classificações distintas, conforme o objetivo 
desejado. Esse artigo caracteriza-se como 
pesquisa exploratória, com “aprofundamento de 
conceitos preliminares sobre determinada 
temática”. Através do levantamento bibliográfico, 
essa pesquisa buscou familiarizar com a 
problemática, tornando-a clara e com isso 
caracterizou-se em exploratória, (GIL, 2010). 

Instrumentos : Foram utilizados para 
compor este artigo, trabalhos acadêmicos, e 
artigos científicos. Analisando os que abordassem 
os temas referentes à contabilidade criativa e 
composição de um holding, para proteção do 
patrimônio. Optou-se por averiguar os 
pronunciamentos pertinentes a essa modalidade 
de negócios e pautar a legalidade desse 
procedimento. 

 
Conclusão 

Através dessa pesquisa, ficou claro que a 
contabilidade criativa será um meio de adequação 
de negócios que a lei dispõe e dentro do que não 
é previsto por lei, por consequente atos lícitos. 

Logo, a contabilidade criativa conforme 
descrita pelos autores, ela atua nas lacunas que o 
sistema permite, sem ferir a legislação ou se 
enquadrar em meios ilegais. 

Dessa forma, ao criar uma sociedade com 
características de holding familiar, o benefício 
tributário, decorrente de um planejamento 
tributário é visto nas duas tabelas dispostas no 
artigo. 

O planejamento tributário foi destaque do 
trabalho, pois decorrente de seu uso é possível 
eliminar certos custos e adequar os lucros aos 
interesses dos sócios. 

Outro tópico importante foi o método de 
equivalência patrimonial, que permite entender os 
saldos da conta investimento. Pois com ele é 
visível o real valor do ativo adquirido. 

Mediante leitura de Normas Brasileiras de 
Contabilidade, aplicáveis a holding, foi constatado 
que estas abrangem a realização dessa 
sociedade, sem fugir dos procedimentos 
contábeis. 

A legislação brasileira não proíbe a 

configuração de holding familiar para fins de 
proteção do patrimônio. Esse método além de 
possuir características da contabilidade criativa, 
pois não infringe a legislação brasileira, ainda 
configura uma forma de elisão fiscal quando se 
pensa nos benefícios mediante ao planejamento 
tributário. 

Outro benefício com a criação de uma 
holding, que como o patrimônio será transferido 
para uma pessoa jurídica, permite que aquele 
patrimônio não sofra interferências do tempo, 
gerações poderão usufruir do patrimônio. 

As vantagens de sua criação tornam essa 
alternativa válida e eficiente, no tocante do 
planejamento tributário da pessoa física. E quando 
se trata de uma holding patrimonial é perceptível. 

Em vistas dos argumentos apresentados, a 
contabilidade criativa é definida como manuseio 
dos resultados, logo quando associada ao 
planejamento tributário e através da criação de 
uma holding é evidente a legalidade do 
procedimento.  

O sistema tributário e suas flexibilidades 
permitem o sucesso desse método e obtenção de 
lucros e segurança, quando se pensa no 
patrimônio da holding. Tantos mecanismos de 
criação e avaliação otimizam essa prática, 
tornando-a vantajosa e totalmente segura.  

Considerando que a holding utiliza dos 
artifícios da contabilidade, para obter seus lucros, 
ela opera dentro da legalidade. Sugere-se para 
nas próximas pesquisas avaliar as inocorrências 
éticas dessa prática. 
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