
Aula Aberta: 
A utilidade do 
planejamento sucessório



Introdução: Em busca de um conceito...

Exemplo banal: direitos decorrentes de uma união estável

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. 1. Hipótese em que ficou demonstrada
a união estável entre a parte autora e o segurado falecido, devendo ser concedida a
pensão por morte à requerente. (...)”. (TRF4, AC 5024547-45.2020.4.04.9999, Rel. Des.
Luiz Fernando Penteado, j. 04.02.2021)

“Ausente nos autos demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não
pode ser deferida a tutela de urgência, cabendo à parte agravante, no decorrer da
instrução, produzir outras provas que demonstrem união estável alegada, o que
ensejará exame acurado por ocasião da prolação de sentença, ou mesmo reapreciação
da liminar pelo Julgador a quo”. (TRF4, AG 5010970-58.2019.4.04.0000, Rela. Desa.
Gabriela Serafin, j. 06.08.2019)



Razões para um Planejamento Sucessório

Prevenir Conflitos? Distensionar relações ? Lidar com sentimentos? Desfrutar da
Liberdade?

Encontrar segurança? Desarmar preocupações?

Proteger empresas ? Proteger familiares?

Gerir / Equilibrar / Proteger patrimônios?

Viabilizar a transição de liderança?

Vantagens patrimoniais? Reduzir custos e optimizar a riqueza?

Orientar e ditar o ritmo da sucessão? Regularizar bens ?



Os primeiros passos

- Sugestão de pelo menos 6 encontros (ou 6 “pautas);

- Primeiro objetivo: compreender cada pessoa, cada contexto, dar sentido...

- Identificar as razões que levam aquela pessoa específica a considerar as
alternativas de planejamento sucessório;

- Qual a sua biografia ?

- Qual o seu contexto, a sua visão de mundo ?

- Logo: primeira reunião o principal objetivo é escutar.



Mapeamento dos Interesses: desejos, preocupações,... 

Questões que podem ajudar o diálogo: 

- (a) Quais pessoas (físicas e jurídicas) que serão atingidas?

- (b) Elas já tem conhecimento ? Como elas lidam com o fenômeno? Existe

risco de comprometer as relações ? Elas devem participar do planejamento?

- (c) É necessária uma solução integral ou podem ser alcançadas soluções

parciais? A extensão ? Qual a urgência ? Soluções parciais são bem-vistas?

- (d) É conveniente contratar outros profissionais (médicos, psis, economistas,

administradores, etc.)

- (e) Quão definitivo esse planejamento deve ser? Avaliar o amadurecimento

da pessoa, o risco de arrependimento, meios de “voltar atrás”...



Próximos passos

- Observação: na medida em que outras pessoas participem, é conveniente
realizar uma reunião específica para ouvi-las, antes de prosseguir.

- 3. Em conjunto, cogitar opções para o planejamento e alternativas se o
planejamento não puder se concluído. Criatividade na busca de ganhos.
Logicamente, não é só o Direito que entra em cena. “O bolo não tem tamanho
único”. Momento de brainstorming, debate.

- 4. O “Retorno” após a reflexão (individual). Amadurecimento. Definição dos
meios que serão adotados, com a consideração do “mapeamento dos interesses”.

- 5. Formatação do resultado: análise das vantagens, custos e do risco (inclusive
jurídico) das soluções, antes de ser batido o martelo.

- 6. Definir o caminho para a implementação.
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