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Escritórios especializados em direito de família estão se especializando também em direito 
financeiro, empresarial e de mercado. Isso porque os empresários da classe AA também precisam 
de orientação jurídica pessoal. A procura pelo serviço cresceu com a entrada em vigor do novo 
Código Civil e esse mercado tende a se expandir com a aprovação da Reforma Tributária.  
 
Minoria da população brasileira - menos de 0,01% -, os milionários estão sendo disputados por 
dois segmentos de prestação de serviços na área das finanças pessoais: os escritórios de 
advocacia "family office" e os "asset" (ou "wealth management"). Esses serviços se dispõem a 
cuidar do patrimônio dos que possuem, pelo menos, R$ 1 milhão em caixa. Os asset são 
profissionais treinados pelos bancos para atender clientes executivos que querem proteger seu 
patrimônio e, em pouco tempo, aumentá-los. Os gerentes "privates", como são chamados pelos 
bancos, analisam desde a obra de arte que o cliente quer comprar até a aplicação em fundo de 
ações. Já os family offices são empresas que prestam consultoria na gestão global do patrimônio 
familiar, não limitando a área de atuação exclusivamente à gestão financeira. O modelo de "family 
office" surgiu nos Estados Unidos e agora se propaga pelo Brasil.  
 
O escritório Naopim Family Office, com 13 anos de mercado, adotou um sistema novo, há cerca 
de três anos, para melhor pajear os bens desse público. A banca atende atualmente um conjunto 
de patrimônios totalizando cerca de US$ 80 milhões. De acordo com o advogado Emílio José 
Ribeiro Soares, sócio da banca, os family offices formulam estratégias nas áreas jurídica, 
financeira e de controle.  
 
A idéia é não apenas aumentar o patrimônio, mas também garanti-lo. "Não adianta uma família 
fazer uma boa gestão de suas aplicações financeiras, conseguir boas taxas , se não cuidar da 
prevenção de todas as ameaças ao seu patrimônio", comenta o especialista. Ele ressalta como 
exemplos de ameaça os casamentos por interesse, as brigas familiares no momento em que faz-
se necessária a sucessão e os problemas com partilha de bens, em separação ou em caso de 
morte. "O que fazemos é uma espécie de auditoria pessoal na vida do cliente e alertamos 
preventivamente para qualquer possibilidade de problema. Para isso, é necessário ficar por dentro 
também de suas movimentações financeiras, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica"..  
 
Novo Código e a Reforma  
 
O novo Código Civil e a Reforma Tributária geraram novos receios para a classe AA. Além das tão 
discutidas alterações societárias, como mudança de quorum e de capital votante, há coisas como 
a responsabilidade civil, que trouxe a possibilidade de os sócios poderem responder com seus 
bens pessoais em algumas circunstâncias (o que já existia, mas apenas em situações muito 
excepcionais e com menor facilidade). Com relação à sucessão e regime de bens as mudanças 
também foram importantes. "Houve o reconhecimento das uniões estáveis, que agora tem quase 
a mesma validade legal que um casamento formal. Na herança, antes a viúva (ou viúva), não era 
herdeiro necessário se não fosse um casamento em comunhão de bens, agora ela (ou ele) 
compete igualmente com os filhos na partilha", exemplifica Emílio Soares.  
 
A Reforma Tributária prometeu mais do que fez, mas deixou abertura para que seja feito. Isso 
porque, muitas das coisas que ela não regulamentou, deixou abertura para que se 
regulamentasse posteriormente. É o caso da tributação sobre herança. "O item acabou sendo 
retirado do texto da reforma. No entanto, pelo projeto que está indo à votação, a matéria não 
mais precisará de Lei Complementar para ser aplicada, esse imposto poderá ser instituído por 
qualquer lei ordinária", afirma o advogado. A tributação sobre "patrimônio" esteve em discussão.  
 
O que fazer pelos clientes  
 



Patrimônios milionários correm riscos de todo tipo, mesmo que a gestão das aplicações financeiras 
seja competente. Traição de empregados "de confiança", falta de conhecimento sobre como 
conservar ativos mais frágeis, estes são apenas alguns exemplos de surpresas desagradáveis que 
podem resultar em grandes prejuízos. "As ameaças vêm de onde menos se espera. Secretárias a 
quem se confiam documentos e informações sigilosas, por exemplo, podem representar um risco", 
alerta Soares. Ele lembra o caso de uma secretária que desviava dinheiro de pagamentos e 
escondia as cartas de cobrança do patrão. "Desmascarada e demitida, ameaçou divulgar 
informações confidenciais dos clientes da empresa e acabou recebendo, para não comprometer a 
reputação da firma, uma indenização muito maior do que teria direito", afirma o advogado.  
 
A atuação dos family offices na proteção do patrimônio envolve não só estratégias de prevenção 
contra golpes mas também consultoria para a proteção específica de cada tipo de ativo. Quadros 
valiosos, por exemplo, demandam, além de seguro, procedimentos especiais de conservação. 
"Tive a triste oportunidade de conhecer uma viúva do interior de São Paulo, proprietária de um 
Monet avaliado originalmente em US$ 8 milhões, que teve esse patrimônio depreciado para 
menos de 2% do valor porque não soube manter o quadro em boas condições de conservação", 
finaliza Emilio Soares.kicker: Nova legislação amplia mercado e advogados se especializam em 
outros ramos do direito  
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