
PLANEJAMENTO 
PATRIMONIAL E 
SUCESSÓRIO



Planejamento patrimonial e sucessório é a chave 
para preservar o patrimônio familiar e garantir o 
bem-estar das gerações futuras. Executado com 
base nos valores familiares e no perfil dos negócios, 
ele previne litígios e fortalece a governança familiar.

Com uma equipe multidisciplinar, sensível e experiente na abordagem 
de casos complexos, conseguimos fazer um diagnóstico preciso das 
necessidades e dos objetivos das famílias para fornecer soluções 
personalizadas e segurança jurídica, garantindo eficiência e 
sustentabilidade ao planejamento. 

CONTATOS

CELSO 
COSTA
SÓCIO
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SÓCIA
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fernandotonanni@machadomeyer.com.br 
+55 11 3150–7441

Tratamos os temas ligados a esse processo com 
o cuidado e a confidencialidade que eles exigem.
Nossos advogados estão preparados para lidar
não só com questões técnicas, mas também
com os aspectos emocionais das negociações,
contribuindo para a estabilidade e bem estar da
família durante todo o processo de planejamento
e transição patrimonial.

Somos um parceiro longevo e de confiança 
de nossos clientes para decisões familiares e 
empresariais importantes, atendendo grandes 
famílias empresárias há anos. 

Usamos a nossa expertise nas áreas do direito 
tributário, societário, contencioso, familiar e 
de sucessões para alcançar uma modelagem 
única que reflita a realidade de cada família 
e do patrimônio por ela detido. Com nossa 
experiência e conhecimento profundo das 
normas que regem esses temas, elaboramos 
pactos e contratos perenes com elevada 
robustez jurídica.

Nosso trabalho inclui reorganizações 
societárias e estruturação patrimonial, 
tributação de renda, doações e herança 
envolvendo bens no Brasil e no exterior. 
Elaboramos os mais diversos instrumentos 
inerentes ao planejamento patrimonial e 
sucessório, como testamento, contratos de 
doação, constituição de conselho familiar, 
protocolos familiares, pacto antenupcial, 
acordo de acionistas, constituição de fundos 
de investimentos e de empresas, entre outros. 
Também assessoramos nossos clientes 
na constituição e regularização de seus 
relacionamentos (casamento e união estável) 
e os efeitos patrimoniais deles (regime de 
bens e em eventuais rupturas – divórcio 
e dissolução da união), bem como em 
inventários judiciais e extrajudiciais.

INICIATIVAS FILANTRÓPICAS
O planejamento patrimonial e sucessório das famílias muitas vezes passa por iniciativas filantrópicas 
que visam perpetuar um legado ou fortalecer uma causa. Atuamos na criação e no desenvolvimento 
de institutos, associações e fundações para investimento em projetos relacionados a cultura, saúde, 
educação, assistência social, preservação do meio ambiente, entre outros eixos temáticos.

Assessoramos nossos clientes no processo de constituição de entidades sem fins lucrativos, no 
desenvolvimento de sistemas de governança para o terceiro setor, na obtenção dos certificados e 
isenções tributárias e na formação de fundos patrimoniais filantrópicos (endowments).
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TRANSFORMAR 
É POSSÍVEL

https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/celso-costa
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/clarissa-freitas
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/fernando-colucci
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/fernando-tonanni
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/glaucia-coelho
https://www.machadomeyer.com.br/pt/advogados/rafael-stuppiello-de-souza
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RECONHECIMENTOS

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios 
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law

2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos

2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil

2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos

2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos

2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas 

22 advogados reconhecidos

2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas 

52 advogados reconhecidos

2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil 

18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos

2022
20 áreas ranqueadas 

53 advogados reconhecidos

5 áreas reconhecidas pela qualidade 
do trabalho e atendimento 

oferecido aos seus clientes: Energy 
& Natural Resources, Securitisation 

& Structured Finance, Projects 
& Procurement, Public Law e 

Corporate Governance

2021
Prêmio Joan Guggenheimer 

Law Firm na categoria Diversity 
Equity and Inclusion Award

https://www.machadomeyer.com.br/
https://facebook.com/MachadoMeyerAdvogados/
https://www.instagram.com/1machadomeyer/
https://t.me/joinchat/iP4255GqLaA2ZDIx
https://open.spotify.com/show/0fWN9K0cy1Fo1ONn2t4dOx
https://twitter.com/1MachadoMeyer
https://www.youtube.com/channel/UCs37aKCSaHJylmxWqUwS__w/
https://www.linkedin.com/company/machadomeyer/life
https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij



