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Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao decidir o Recurso
Extraordinário número 851.108 (Tema 825/STF), estabeleceu a não incidência do
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre a transmissão
causa mortis de bens situados no exterior e sobre a doação de bens cujo doador é
domiciliado no exterior.

Em novembro de 2021, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento dos Recursos Especiais número 1.961.488 e número 1.963.482,
entendeu que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da
morte do segurado contratante de planos VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre),
não integram a herança e, portanto, não se submetem à tributação pelo ITCMD.

Em março de 2022, a Primeira Seção do STJ apreciou o Recurso Especial número
1.937.821 (Tema 1.113/STJ), oportunidade em que decidiu que a base de cálculo do
ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não
estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

Atualmente, torna-se cada vez mais necessário que as famílias implementem um
planejamento sucessório, tributário e societário eficiente, com as devidas revisão e
reorganização de sua estrutura patrimonial e/ou de sua empresa familiar. A
organização patrimonial permite que essas famílias obtenham maior economia em
suas operações e que possam se adequar às alterações legislativas e aos
entendimentos atuais dos Tribunais sobre o tema.

Nesse contexto, cabe destacar que decisões recentes, proferidas pelas Cortes
Superiores, têm repercutido diretamente nas formas de organização patrimonial. A
título de exemplo, vale referir os seguintes julgados:
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Além disso, há temas relevantes que permanecem em discussão nos tribunais, tais
como (a) a base de cálculo do ITCMD, no âmbito da doação de quotas de sociedade
limitada, também é matéria que se encontra em constante debate, e (b) a
equiparação total ou apenas parcial entre casamento e união estável para fins
sucessórios, especialmente no que diz respeito à condição ou não do companheiro
(união estável) como herdeiro necessário (o que irá determinar se ele pode ou não ser
afastado da herança por testamento).

Sendo assim, é essencial que as famílias busquem adotar planejamento sucessório,
tributário e societário que esteja atualizado com as novidades legislativas e
jurisprudenciais, a fim de assegurar a máxima previsibilidade, eficiência, segurança
jurídica, bem como a preservação e a perpetuidade do patrimônio familiar. Tratando-
se de família empresária, a redução de custos na estrutura societária propiciada pelo
bom planejamento também se apresenta como uma vantagem importante.

   2. Silveiro Advogados

O Silveiro Advogados está preparado para prestar suporte jurídico aos seus clientes,
visando assegurar o melhor planejamento sucessório, tributário e societário. Nossas
áreas de Direito Societário, de Direito Tributário e de Direito de Família e Sucessões
são altamente especializadas na matéria, com tradição e conhecimento técnico em
consultoria empresarial familiar, assim como amplo reconhecimento do mercado no
assunto. A partir da atuação full service colaborativa, sempre com foco em soluções
personalizadas, perenes e com melhor custo-benefício, buscamos proporcionar
resultados concretos para o efetivo sucesso dos negócios de nossos clientes.



   3. O serviço

O atendimento ao cliente é realizado de forma conjunta, contando com advogados
com expertises em cada uma das três áreas, a fim de garantir a melhor solução global
para os casos analisados. Em síntese, o serviço é prestado em duas etapas principais.
Em uma primeira etapa, realiza-se o diagnóstico do nível de estruturação jurídica já
existente na família e/ou empresa, bem como dos propósitos econômicos e familiares
envolvidos. Tal diagnóstico é efetuado mediante a aplicação de questionários, o
agendamento de reuniões com o cliente e o exame de documentos.

Na segunda etapa, nossa equipe elabora um memorando, por meio do qual são
apresentados possíveis cenários de planejamento aos clientes, com as
consequências patrimoniais, sucessórias, tributárias e societárias decorrentes de
cada um deles. Ademais, são oferecidas sugestões de instrumentos e de
reorganizações que possam ser adotados para atingir os objetivos definidos pela
família. 

O tempo estimado para a entrega do memorando é de 30 a 90 dias, de acordo com a
disponibilização de documentos e de informações necessárias pelo cliente, e com a
complexidade do planejamento. Após a referida entrega do memorando, realiza-se
nova reunião com os clientes, para debates sobre os cenários e as sugestões
apresentadas e esclarecimentos de dúvidas, bem como para delinear a execução da
alternativa escolhida.

Permanecemos à disposição para mais informações e para garantirmos a melhor
alternativa de organização patrimonial adaptada à situação concreta de cada negócio
e família.

orgpatrimonial.geral@silveiro.com.br
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