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Ainda ignorada por muitos fundadores de empresas familiares, a transmissão sucessória 
começa a se tornar preocupação no Brasil. Para que seja realizada com êxito, é determinante 
um cuidadoso processo de planejamento, recomenda Euclides de Oliveira, presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito da Família em São Paulo (IBDFam-SP). 

“Uma transmissão satisfatória exige que o fundador organize em vida a divisão de seu 
patrimônio, prepare futuros gestores – nem sempre entre os herdeiros –, crie mecanismos de 
administração societária e adote normas de governança corporativa”, afirmou Oliveira, que 
participou nesta quarta-feira (29/04) do comitê de Legislação da Amcham-São Paulo. 

O advogado elenca os benefícios da sucessão planejada: 

- Consolida a empresa na passagem para a outra geração e evita que o negócio se enfraqueça 
ou esfacele em um litígio entre os herdeiros; 

- Prepara os herdeiros para a gestão; 

- Constitui rendas para os herdeiros, de modo a que não fiquem desprotegidos; 

- Evita desperdícios e litígios futuros; 

- Facilita a transmissão dos bens e a redução de custos, “afinal, um inventário litigioso leva 
boa parte do patrimônio da empresa em custas judiciais, além de dificultar a administração”. 

Para Euclides Oliveira, uma série de instrumentos pode facilitar a transferência de bens e, 
consequentemente, a sucessão: 

- Doação em vida; 

- Testamento; 

- Criação de empresa de participação nos bens; 

- Estabelecimento de holding para concentrar e controlar a propriedade; 

- Investimentos financeiros, que podem ser feitos diretamente nos nomes dos beneficiários; 

- Previdência privada; 

- Seguros; 



- Trust, ou seja, destinar o ativo a uma companhia de confiança que o administre e tenha 
ordem para entrega dos bens a destinatário previsto em contrato. 

O presidente do IBDFam-SP cita como exemplo de sucesso em transmissão sucessória a Gol 
Linhas Aéreas, fundada pelo empresário Nenê Constantino e hoje presidida por seu filho, 
Constantino de Oliveira Júnior. “Isso porque houve uma preocupação com o processo. 
Constantino Júnior, inclusive, passou anos no exterior estudando e se preparando”, lembrou. 
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