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RESUMO: 

Apresentação do conceito e características do planejamento sucessório, destacando 

a sua importância para a sobrevivência de um segmento típico da economia 

mundial; a Empresa Familiar. Analise das interpretações doutrinarias e 

jurisprudências das regras de concorrência entre cônjuge e descendentes, a luz do 

Novo Código Civil. Aplicação da teoria de planejamento sucessório em analise de 

caso prático, utilizando instrumentos do direito sucessório e do direito Societário.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO. EMPRESA FAMILIAR. CONCEITO. 
CARACTERÍSTICAS 
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ABSTRACT: 

Presentation of the concept and characteristics of succession planning, alerting for its 

importance for the survival of a typical segment of the world’s economy; Family 

Businesses.  Analyses of the regulation and jurisprudence, brought by the Brazilian 

Civil Code, regarding the order of succession between the descendants and the 

spouse. Application of the succession planning theory in a case study, utilizing 

instruments present in succession law and corporate law.     

 

KEY WORDS: 

SUCCESSION PLANNING. FAMILY BUSINESS. CONCEPT. CHARACTERISTICS.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A empresa familiar é um segmento t ípico na economia mundial, 

presente em todos os países e na maioria das vezes, responsável 

por grande parcela do Produto Interno Bruto destes.  

No entanto, conforme será demonstrado adiante, todas as 

empresas deste setor, padece do mesmo mal, a falta de 

planejamento na transição administrativa ou de controle entre as 

gerações da família.  

Diante desse contexto, o planejamento sucessório, torna-se um 

instrumento crucial para a sobrevivência das empresas familiares.  

Por isso, o presente trabalho analisará o conceito de 

planejamento sucessório, demonstrando a sua importância para a 

manutenção da harmonia familiar nas sociedades.  

Além disso, serão apresentados os principais elementos do direito 

sucessório e societário cruciais para a elaboração de um plano 

desta natureza, a luz de um caso prát ico.  

Por f im, será apresentada uma proposta de planejamento, 

aplicando todos os conceitos abordados nos capítulos antecedentes.  
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IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO  

 

 

2.1. Breve Histórico 

Antes de comentar acerca do escopo e objetivos deste trabalho que abordará 

a importância do planejamento sucessório na empresa familiar, cumpre 

contextualizar em breve síntese, a história das empresas brasileiras.   

 Em razão do espírito colonial português1 que proibia e desestimulava a 

indústria e o comércio em sua colônia, a criação de empresas no Brasil só foi 

possível após o grito de independência, proclamado por Dom Pedro I.  

  Apesar do nascimento da indústria, impulsionada pela cultura do café, 

durante o período final do reinado de D. Pedro II, a empresa brasileira só ganhou 

feições com a chegada dos imigrantes europeus em 1875.  

 A grande maioria desses emigrantes europeus que chegaram a America do 

Sul, fugindo da crise européia provocada por revoluções e guerras, entre 1848 e 

1890, pretendiam fazer fortuna para depois retornar as suas pátrias de origem. 

Apesar deste sonho, a maioria dos imigrantes que desembarcaram no Brasil, 

permaneceu aqui, constituindo família e negócios no país. 2  

 Este movimento histórico acabou influenciando drasticamente a cultura 

empresarial brasileira, uma vez que o apego patrimonial do europeu somado a uma 

                                            
1 “Portugal, apegado ao espírito colonial, proibia a indústria e o comercio em sua colônia. Só tolerava 
a escola primária ou colégio de jesuítas. Brasileiro que quisesse prosseguir sua instrução deveria ir a 
Coimbra. Portanto o Brasil, uma vez independente, teve duplo atraso econômico e intelectual e 
perdeu muito tempo criando o aparelhamento necessário ao seu progresso industrial, ou ao seu 
equipamento universitário”. BASTIDE, 1959 apud AMENDOLARA, Leslie. A Sucessão na Empresa 
Familiar. São Paulo: Lazuli Editora, 2005. , p13. 

2. “Enquanto isso ocorria na Europa esgotada, a America do Sul estava semivirgem. Imagine um pais como 
o nosso: imenso, coberto ainda de florestas, despovoado. Tudo por fazer. O imigrante trabalha de sol a sol 
e poupa até às raias da privação. Sonha em fazer fortuna rápida para retornar ao seu pais, que nunca 
esquece de louvar e amar apesar da fome e miséria que lá passou. Com raríssimas exceções, foram 
trabalhar no campo, já substituindo a mão escrava libertada pela Princesa Isabel. Concentram-se quase 
unicamente no sul do pais, pela semelhança com o clima europeu, ocupando a vastidão dos espaços vazios 
do interior, ainda ã época despovoado. Nós sabemos Hoje que esse sonho era em vão. Ele nunca mais 
voltou”. AMENDOLARA, 2005, p15. 
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religião conservadora3 moldou a empresa familiar brasileira.  Nesse sentido, Max 

Weber, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, analisa como as 

diferentes concepções religiosas e políticas podem afetar a formação econômica de 

uma nação. Diz o sociólogo alemão: 

 “O ganho de dinheiro é – na medida em que se processa dentro de 
normas legais -, na ordem econômica moderna, o resultado e a expressão 
da capacidade profissional, e esta capacidade é, como atualmente se pode 
constatar sem dificuldade, o alfa e o ômega da moral”. 4 

 Diante deste contexto, a empresa familiar brasileira floresceu. Nascendo, 

normalmente do esforço do patriarca da família, ajudado em muitos casos por sua 

mulher, e, em razão do sucesso obtido, do esforço depreendido e do apego ao 

patrimônio, a empresa acaba tornando-se uma extensão da própria família5.  

 Por esse motivo, as gerações futuras são criadas e inseridas na cultura 

empresarial familiar, incumbindo a elas a missão de perpetuar a empresa e o nome 

empresarial, que em muitos casos contempla o próprio sobrenome da família. 

 Ainda nos dias de hoje, podemos perceber que o espírito e a mentalidade 

patrimonialista dos imigrantes perpetuo-se, impregnando nossas empresas com a 

responsabilidade de serem eternas.  São inúmeros os exemplos de empresas que 

encontram-se hoje na segunda ou terceira geração, mantendo e honrando a 

trajetória do patriarca (fundador) e o nome da família.  

 É o exemplo do Grupo Gerdau, que começou com uma simples fábrica de 

pregos, nascida da visão empresarial e da capacidade de trabalho de Johannes 

Heinrich Kaspar Gerdau ou João Gerdau (emigrante alemão que saiu do porto de 

Hamburgo rumo ao Rio Grande do Sul no ano de 1869 na busca de novos 

empreendimentos), transformando-se em líder no segmento de aços longos nas 

Américas e um dos maiores fornecedores de aços longos especiais do mundo.6 

                                            

3. “Uma fusão do apego patrimonial do homem mediterrâneo e levantino e uma sensação de domínio em 
decorrência da grandeza das propriedades, somada a uma religião conservadora, diferenciaram a 
formação de nossas empresas ao americano no norte”. AMENDOLARA, 2005, p18. 
4 WEBER. 1996 apud AMENDOLARA, 2005, p15. 
5 “A empresa nascida dessa luta titânica, quase isolada, de um homem só, com ajuda muitas vezes da 
esposa dedicada e dos filhos pequenos, gera, fatalmente, um apego quase religioso ao seu patrimônio, 
confundindo-se com sua própria existência”. AMENDOLARA, 2005, p15. 
6 Grupo Gerdau S.A : Gerdau » Sobre a Gerdau » Memória Gerdau » Empreendedores Disponível 
em: http://www.gerdau.com.br/sobre-gerdau/memoria-gerdau-empreendedores.aspx Acesso em: 
15/02/2011 
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Outro exemplo é o Grupo Pão de Açúcar que começou com uma pequena 

panificadora, “Doceira Pão de Açúcar”, fundada por Valentim dos Santos Diniz 

(emigrante português) em 1948, onde trabalhavam juntos pai, mãe e filho, e 

também, transformou-se num dos maiores grupos do país.7 

2.2. Planejamento Sucessório 

Apesar desses exemplos bem sucedidos, discutir a sucessão empresarial, 

não é uma tarefa fácil e por muitos anos foi encarada como um verdadeiro tabu, uma 

vez que esse tema representava uma invasão à privacidade do patriarca. Além 

disso, algumas famílias evitam o debate sobre a sucessão para prevenir possíveis 

desconfortos entre as gerações.  

Ocorre que ao optar por não debater a sucessão empresarial, estas famílias 

estão apenas postergando uma questão de ordem natural e certamente, dificultando 

o processo sucessório.   

Haja vista que o planejamento sucessório só tem início a partir da vontade 

familiar ou da vontade do patriarca, o debate é um elemento fundamental para a 

conscientização das famílias sobre a importância da elaboração de um plano de 

transição entre as gerações. Não resta dúvida que esperar a sucessão natural (a 

morte do titular do patrimônio)8 para a organização patrimonial, quando já existe uma 

pré-disposição para o conflito familiar, gera uma insegurança para os membros da 

família e dificulta o trabalho dos advogados.  

Por isso, é justamente quando reina o bom convívio nos negócios que se 

deve planejar uma estrutura para receber os herdeiros, garantindo assim uma 

transição saudável, no momento oportuno, para a empresa, e, sobretudo, 

preservando a harmonia familiar.  

Cumpre destacar, que as empresas familiares ocupam uma grande parcela 

da economia mundial e não se limitam a empresas de pequeno porte. Para ilustrar a 

importância deste setor, observa-se os quadros 1 e 2 destacados a seguir.  

                                            
7 COSTA, Armando Dalla. Sucessão e Sucesso nas Empresas Familiares. Curitiba: Juruá, 2010,p 
131. 

8CÓDIGO CIVIL: Art. 6 o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos 
ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. 
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Quadro 1: Participação da Empresa Familiar por Pais 9 

Pais Participação (em % ) 

Espanha 80 

Inglaterra 75 

Itália 99 

Portugal 70 

Suécia 90 

Suíça 85-90 

 

Quadro 2: Maiores Empresas Familiares do Mundo em F aturamento 10  

Família  Empresa  Pais  Setor  Faturamento  

(em US$ bi) 

Participação 

Da Família 

Walton Wal-Mart EUA Varejo 244,5 38% 

Ford Ford EUA Automobilístico 164,1 40% (**) 

Lee Samsung Coréia 

do Sul 

Diversos 101,4 22% 

Defforey Carrefour França Varejo 88,4 29% (**) 

Peugeot Peugeot – 

Citroen 

França Automobilístico 68,3 42% (**) 

Agnelli IFI Itália Diversos 67,1 100% 

Agnelli Fiat Itália Automobilístico 63,3 30% (**) 

(**) Ações com direito a voto. 

                                            
9 GAZETA MERCANTIL, 1994 apud MOREIRA JR., Armando Lourenzo; BORTOLI NETO, Adelino de. 
Empresa Familiar: um sonho realizado, São Paulo: Saraiva, 2007.  p 2. 

10 FAMILY BUSINESS MAGAZINE, 2003 apud COSTA, Armando Dalla. Sucessão e Sucesso nas Empresas 
Familiares. Curitiba: Juruá, 2010, p22. 
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Segundo estudo publicado pelo IBGE em 2004 existia no Brasil 4.1 milhões 

de empresas constituídas, deste total 98% eram micro e pequenas empresas, que 

representavam 20% do PIB nacional, gerando 45% dos empregos. Pelos dados do 

Cadastro Geral de Empresas do próprio IBGE, 3,1 milhões dessas empresas eram 

operadas por seus donos e, portanto empresa familiar.  

Em estudo mais recente, publicado na folha de Londrina em 03/10/200511, o 

Brasil tinha entre 6 a 8 milhões de empresas, sendo que 90% delas eram empresas 

familiares. Ressalta-se, todavia, que o mesmo estudo comprovou que de cada 100 

empresas familiares brasileiras, 30% chegaram à segunda geração e apenas 5% na 

terceira geração. 

 Estas estatísticas comprovam a importância do planejamento sucessório na 

empresa familiar, como instrumento para a sobrevivência deste segmento típico da 

cultura nacional.   

 Ressalta-se ainda, que não existe um modelo clássico de sucessão, pois as 

famílias e as empresas têm características próprias, com necessidades, vontades e 

peculiaridades distintas. Não obstante, conforme mencionado anteriormente, o 

planejamento sucessório decorre da vontade do titular ou dos titulares do patrimônio, 

ou seja, são os detentores dos bens quem vão determinar os rumos da estrutura a 

ser elaborada pelos advogados. 

    Outro ponto crucial que pode contribuir para o adiamento subconsciente do 

planejamento sucessório familiar é a confusão natural entre “planejar” e “transferir”.  

Nesse sentido, cumpre destacar que o planejamento não visa necessariamente à 

transferência do controle ou gerência da empresa aos herdeiros, mas sim definir o 

momento da transição e garantir as condições para a futura gestão dos herdeiros, 

preservando assim os interesses da família.  

 Possivelmente, a affectio societatis (caracterizada, na dicção de Lagarde, “por 

uma vontade de união e aceitação das áleas comuns, o que de fato significa a vontade dos 

sócios formarem e se manterem unidos em sociedade que, desaparecendo, legitima a 

                                            
11Disponível em: http:/i/www.sebrae-sc.com.br/newart/default.asp?materia=10410 Acesso em: 
15/02/2011 
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dissolução do vinculo contratual, ainda que parcialmente”)12, existente entre os 

fundadores da empresa familiar, pode não existir nas gerações futuras. Portanto, 

cabe aos fundadores, orientados por seus advogados, elaborarem uma estrutura 

para impedir que desavenças pessoais ou futuros desentendimentos entre os 

sócios, comprometam a saúde da empresa.  

 Diante deste cenário, o presente trabalho analisará um caso prático de 

sucessão empresarial numa empresa familiar, levando em consideração a hierarquia 

familiar, as características emocionais e pessoais dos indivíduos e a vontade do 

Patriarca.  Após a analise dos referidos aspectos, será indicado as possíveis 

estratégias sucessórias indicando quais são os riscos e as vantagens/desvantagens 

tributárias. 

2.3.Caso Prático:   

 George Lucas e Padmé Amídala, casados em comunhão universal de bens, 

fundaram em 1945 o ateliê de costura “Amídala”, que era localizado nos fundos da 

casa onde o casal vivia na cidade do Rio de Janeiro e atendia basicamente, as 

demandas da vizinhança do bairro. 

  Percebendo o talento de sua esposa para o corte, costura, confecção e 

design de roupas, George a convenceu a abrir uma boutique no bairro de 

Copacabana, para atender a classe nobre da sociedade carioca. Desta forma, 

combinando o empreendedorismo de George com a criatividade de Padmé a marca 

“Amídala” surgiu e rapidamente ganhou projeção nacional e internacional, tornando-

se uma das principais grifes brasileiras. 

 Diante do sucesso obtido pelo casal, os seus filhos Luke e Lea foram 

educados para sucederem a gestão dos negócios da família. Luke se especializou 

em administração de empresas e Lea em moda, seguindo os mesmos passos dos 

seus pais.   

                                            
12 REQUIÃO, 2000 apud CAMPINHO, Sergio. O direito de empresa a luz do novo código civil – 8º 
edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. ,p147. 
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 A estrutura societária por traz do mencionado empreendimento familiar foi 

dividida em três sociedades limitadas, formando o grupo “Lucas Amídala”, no qual foi 

separado o setor industrial, comercial e imobiliário do negócio.  

Portanto, o grupo “Lucas Amídala” consiste: (i) Fabrica Têxtil Ltda. (“Fabrica”), 

sociedade que despenha as atividades de produção e confecção dos designs da 

marca “Amídala” e atende também demandas de empresas não concorrentes com o 

grupo; (ii) Amídala Roupas e Utensílios Ltda. (“Amídala”), sociedade detentora da 

marca “Amídala”, que comporta o departamento de design e criação, além da parte 

comercial do grupo; e (iii) Imóveis Lucas Amídala Ltda. (“Imóveis Lucas Amídala”), 

sociedade detentora de todos os imóveis do grupo, os quais serão descriminados 

adiante.  

 Atualmente George e Padmé, com oitenta e cinco anos e oitenta e dois anos 

respectivamente, estão aposentados e grande parte das quotas das sociedades do 

grupo das empresas da família já foram transferidas para seus filhos, conforme 

descriminado no organograma a seguir: 

 

Organograma Grupo Lucas Amídala: 
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Conforme demonstrado as quotas da Fábrica, avaliadas em R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais), foram integralmente transferidas para os filhos do casal. 

Esta sociedade desempenha papel importante na linha de produção do grupo, 

todavia as decisões estratégicas são limitadas aos serviços prestados para as 

empresas não integrantes do grupo, uma vez que 70% das suas atividades são 

determinadas indiretamente pela Amídala Roupas e Utensílios Ltda.  

Diversamente, a sociedade Amídala Roupas e Utensílios Ltda., detentora da 

marca “Amídala” é responsável por todas as decisões estratégicas do grupo. Por 

esse motivo, George e Padmé optaram por permanecer com 10% do capital social, a 

fim preservar a harmonia entre os filhos e a reputação da marca em caso de 

qualquer desentendimento entre eles.  Cumpre ressaltar que as quotas da referida 

sociedade foram avaliadas em R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

  Por último, as quotas da sociedade Imóveis Lucas Amídala permaneceram 

com o casal, a fim de garantir uma aposentadoria tranqüila. A referida sociedade é 

detentora dos seguintes imóveis: (i) armazém em São Cristovão – RJ avaliado em 

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), onde funciona a fabrica do grupo; (ii) prédio 

de sete andares localizado no Leblon – RJ avaliado em R$ 22.000.000,00 (vinte e 

dois milhões de reais), onde funciona em três andares a parte administrativa do 

grupo, sendo o restante alugado para outras empresas; e (iii) cinco lojas em 

diferentes pontos do Brasil totalizando R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).  

Desta forma, além dos alugueres recebidos pela utilização dos espaços as quotas 

desta sociedade estão avaliadas em R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 

 Além dos bens relacionados ao grupo Amídala, George é proprietário dos 

seguintes bens: (a) uma fazenda em Cachoeira do Itapemirim no valor de R$ 

15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (b) um apartamento no Leblon onde mora 

com a sua esposa, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (c) uma 

casa em Armação dos Búzios, onde ele passa grande parte do seu tempo, no valor 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); (d) um iate Spirit of Ferretti de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais); (f) seis carros esporte no valor global de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) (g) e obras de arte diversas, avaliadas em R$ 

7.000.000,00 (sete milhões de reais). 



- 16 - 

 

Devido ao crescimento da família Lucas Amídala e da idade avançada dos 

fundadores, o planejamento sucessório voltou a ser objeto de discussão familiar. 

Diante disso, cumpre contextualizar o atual cenário familiar.  

  Primeiramente, Lea casou-se com Han Solo em comunhão parcial de bens, 

com quem teve três filhos, Keith, Mick e Roni.  Luke por outro lado, já esta na 

segunda união, com Isabel no regime de separação total de bens, com quem teve 

seu quarto filho, Ringo.  John, Anakim e Paul são filhos do primeiro casamento de 

Luke com Gisele.  Além disso, Luke cria como se fosse filha, Luiza, filha da sua atual 

mulher.  

 Lea e Luke, com cinqüenta e cinco anos e cinqüenta e sete anos 

respectivamente, querem garantias de que a administração da empresa 

permanecerá sempre dentro da família, ou seja, sem a interferência de cônjuges ou 

terceiros estranhos. Além disso, eles pretendem finalizar o processo sucessório dos 

bens dos pais sem modificar as suas condições financeiras. 

 Ressalta-se que ambos pretendem permanecer em controle da empresa e 

querem soluções para reproduzir a harmonia que eles cultivaram durante anos de 

administração conjunta na próxima geração.   Além disso, cumpre destacar que os 

seus filhos ainda estão no processo de formação, sendo incerto quais demonstraram 

proficiência para os negócios da família. 

 Em razão dessa estrutura familiar e empresarial, será apresentado nos 

próximos capítulos o contexto jurídico no qual esta família se encontra, e, por final 

será sugerido um planejamento sucessório que atenda os interesses familiares.  
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3. REGIME DE BENS E O DIREITO SUCESSÓRIO 
 

 

O presente capítulo apresentará um panorama dos principais pontos do 

direito sucessório que será determinante para a elaboração do planejamento 

sucessório da família Lucas Amídala. 

3.1. Direito Sucessório 

O casamento estabelece uma comunhão plena de vida.13 Em conseqüência 

desta comunhão, decorrem vários efeitos jurídicos que repercutem tanto no campo 

pessoal, como na esfera econômica do casal.  

 Em face da complexidade das relações matrimoniais e dos pontos de 

interseção14 patrimonial natural, o Código Civil regulamenta as relações econômicas, 

a fim de esclarecer a titularidade, a possibilidade de confusão patrimonial, a origem 

e o destino dos bens do casal. 

 Esta regulamentação jurídica da relação do casamento no patrimônio dos 

cônjuges e de terceiros é constituída pelo regime de bens, que abrange não 

somente os bens adquiridos no curso do casamento, mas, também os bens 

particulares, uma vez que estes podem ser afetados pela união conjugal.  

 Por isso passamos a análise dos regimes de bens ou estatutos patrimoniais 

do casamento15 e as suas relações com o direito sucessório, que em última ratio 

influenciará diretamente o planejamento sucessório da família Lucas Amídala.  

                                            

13 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de 
direitos e deveres dos cônjuges. 
14 O casamento – como sói ocorrer com as demais entidades familiares gera pontos de interseção 
patrimonial relevantes, como a assistência recíproca, a guarda, sustento e educação dos filhos, a 
manutenção do lar...”. FARIAS DE, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos das Famílias 2ª 
edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2010. ,p 229. 

15 “O regime de bens do casamento, diante do que se expôs, corresponde a um verdadeiro estatuto 
patrimonial do casamento, como forma de estabilizar, tranqüilizar, as relações internas existentes entre os 
esposos, bem com as relações exteriores, travadas entre eles e terceiros”. FARIAS;ROSENVALD, 2010,p 
230. 



- 19 - 

 

Primeiramente faz se necessário conceituar a composição do patrimônio para 

fins de sucessão, distinguindo o que é meação e herança (parte legítima e parte 

disponível).  

A meação, que deriva do verbo mear – ou dividir pela metade – está 

relacionada ao patrimônio comum de um casal, construído com esforços e 

colaboração mútuos. Denomina-se “meação” justamente a metade dos bens 

integrantes desse patrimônio comum, que cabe a cada um dos 

cônjuges/companheiros.16 

Dependendo do regime de bens do casamento, ou do pacto de união estável, 

os bens em comum do casal serão diferentes, podendo até mesmo inexistir 

patrimônio comum do casal. De todo modo, o relevante é deixar claro que a meação 

remete a bens que caberão aos cônjuges ao final do relacionamento do casal, 

independentemente do falecimento de algum deles. 

Desse modo, num exemplo hipotético em que um casal possua um patrimônio 

comum de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), a meação de cada um deles será 

de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Sendo assim, em uma eventual separação, 

cada um deles terá direito ao valor da meação. 

A meação não se confunde com a parcela do patrimônio do cônjuge a que o 

outro cônjuge poderá ter direito na ocasião do falecimento de um deles, na 

qualidade de herdeiro17. Essa parcela do patrimônio, que caberá ao 

cônjuge/companheiro sobrevivente, além de sua meação, proveniente do patrimônio 

exclusivo do autor da herança (cônjuge/companheiro falecido). 

Seguindo o mesmo exemplo dado acima, caso além do patrimônio comum de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o cônjuge falecido tenha deixado um 

patrimônio exclusivo de R$200.000,00 (duzentos mil reais), esse patrimônio 

particular, somado à meação do falecido no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil 

reais), totalizando R$700.000,00 (setecentos mil reais), formará a sua herança, que 

                                            
16 “Não se confunde meação com herança. A meação é decorrente da comunhão total dos bens ou 
comunhão parcial em relação aos aquestos (adquiridos na Constancia do casamento)” CAHALI, 
Francisco Jose; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito Das Sucessões, 3ª ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. , pg. 165. 

17 “A meação não é objeto da sucessão, pois pertecente ao cônjuge por direito próprio, em razão do 
casamento. CAHALI;HIRONAKA, 2007, pg. 165. 
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será partilhada entre os seus herdeiros, dentre eles, em alguns casos, o cônjuge 

sobrevivente. Assim, além da meação, em certos casos o cônjuge sobrevivente terá 

direito também a uma parcela da herança do falecido. 

Feito essas considerações cumpre distinguir as diferentes espécies de 

sucessão prevista no Código civil: a sucessão legitima e testamentária.  

A sucessão legítima também conhecida como sucessão legal , ocorre em 

virtude da lei, sempre que o autor da herança falecer sem deixar testamento. Por 

outro lado, a sucessão testamentária, é a que deriva de ato de última vontade, 

representado por testamento do autor da herança, na forma e condições 

estabelecidas na lei.18 

 Ressalta-se, no entanto, que se promove a sucessão legítima, mesmo 

existindo testamento nos seguintes casos: (i) quando o testamento não contemplar a 

destinação voluntária de toda a herança, mas apenas de alguns bens19; (ii) se as 

quotas hereditárias instituídas não absorverem a totalidade do patrimônio20; e (iii) se 

o testamento excluir herdeiros necessários21. 

 Observa-se que o legislador pátrio impôs certas restrições quanto à sucessão 

testamentária, devendo esta, portanto, conviver com a sucessão legal. Neste 

contexto foi inserida a figura do herdeiro necessário e da chamada legítima ou parte 

indisponível da herança.  

Conforme estabelece o Código Cível, os herdeiros necessários são os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge22, pertencendo a eles metade dos bens 

da herança, o que constitui a legítima23 ou a parcela indisponível dos bens do autor 

da herança. Conseqüentemente, a outra metade do patrimônio do autor da herança 

é a parcela disponível, ou seja, poderá ser testada livremente. 

                                            

18 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. 
19 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros 
legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a 
sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo. 
20 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.906. Se forem determinadas as quotas de cada herdeiro, e não absorverem toda a 
herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem da vocação hereditária. 
21 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da 
herança. 
22 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 
23 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens 
da herança, constituindo a legítima. 
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 Ademais, uma vez feita à qualificação de cada herdeiro, aplica-se a ordem de 

vocação hereditária, prevista no art. 1.829 do Código Cível, que assim dispões: 

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos 
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 
casado este com o falecido o regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 
regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 
particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao 
cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais”. 

Na precisa lição de Itabaiana de Oliveira, a ordem de vocação hereditária é a 

pedra angular da sucessão legal, traduzindo o modo pelo qual o legislador regulou a 

distribuição em classes preferenciais das pessoas que serão chamadas a suceder.24  

 Diante dos esclarecimentos acerca dos significados dos termos meação, 

herança, legítima ou parcela indisponível e parcela disponível, cumpre analisar os 

regimes de bens existentes na família Lucas Amídala e as suas conseqüências a luz 

do direito sucessório.  

3.2. Regime da Comunhão Universal 

Consta no caso sob analise que o Sr. George Lucas está casado pelo regime 

da comunhão universal de bens com Sra. Padmé Amidala com quem teve dois 

filhos: Lea e Luke.  

O regime da comunhão universal de bens determina a “comunicação de todos 

os bens presentes e futuros dos cônjuges”, na forma do artigo 1.66725, do Código 

Civil, com as exceções do artigo 1.668 do mesmo diploma legal26. Diante disso, 

                                            
24 OLIVEIRA , 2005 apud DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, 3ª tiragem, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p169 

25 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens 
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. 
26 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.668: São excluídos da comunhão: 
I – os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; 
II – os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição 
suspensiva; 
III – as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem 
em proveito comum; 
IV- as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; 
V – os bens referidos nos incisos V a VII do artigo 1.659. 
Art.1.659 (...) 
V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 
VI – os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 
VIII – as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.” 
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ocorrendo o falecimento de um cônjuge, o sobrevivente ficará com 50% dos bens do 

casal. Essa é a chamada “meação”. O artigo 1829, I do Código Civil, dispõe que o 

cônjuge sobrevivente não concorrerá pela herança com os filhos do de cujus, na 

hipótese do casamento pela comunhão universal de bens. Tem-se, portanto, no 

presente caso, que Padmé ou George terão por direito próprio a sua meação (50% 

do total do patrimônio do casal) e não serão considerados herdeiros em caso de 

falecimento de um dos dois. 

Os descendentes, então, nesse caso, serão os herdeiros necessários. Como 

demonstrado anteriormente, o artigo 1.846 do Código Civil dispõe que metade do 

patrimônio do autor da herança deve ser destinada aos herdeiros necessários. Essa 

é a chamada “legítima”. São herdeiros necessários seus 02 (dois) filhos (artigo 1829, 

I do Código Civil) e eles herdarão em conjunto, obrigatoriamente, 25% do total do 

patrimônio. Desta forma, o restante do patrimônio (os outros 25% do total) poderá 

ser objeto de testamento.  

3.3. Regime de Comunhão Parcial 

Tendo em vista que a Sra. Lea, na qualidade de herdeira necessária da união 

entre o Sr. George e a Sra. Padmé e, também como acionistas das empresas do 

grupo Lucas Amídala, é casada no regime de comunhão parcial com o Sr. Han Solo, 

é imperioso que se faça uma analise detalhada deste regime. 

Desta forma, conforme disposto no art. 1.658 do Código Cível, ”no regime de 

comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância 

do casamento”. Por isso, todos os bens adquiridos na constância do casamento 

comunicam-se entre ambos os cônjuges, à exceção está listada no art. 1.659 do 

Código Civil 27, que correspondente parcialmente ao art. 269 do Código Civil de 

191628, entre os quais destacamos aqueles recebidos como herança. 

                                                                                                                                        

 
27 São eles: “I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do 
casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II – os bens adquiridos com valores 
exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III – as obrigações 
anteriores ao casamento; IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do 
casal; V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI – os proventos do trabalho 
pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes”. 
28 “Art. 269. No regime de comunhão limitada ou parcial, excluem-se da comunhão: I – os bens que cada 
cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do matrimônio por doação ou por 



- 23 - 

 

Os bens excluídos da comunhão são denominados bens particulares, em 

oposição aos bens comuns do casal. 

A distinção entre bens comuns e bens particulares é relevante para definir-se 

o patrimônio destinado ao cônjuge sobrevivente, conforme o art. 1.829, I, do Código 

Civil de 2002, na eventual abertura de sucessão. 

Segundo a interpretação convencional deste dispositivo, o Código defere ao 

cônjuge, casado sob comunhão parcial, a sucessão, em concorrência com os 

descendentes, quando o autor da herança deixar bens particulares. Todavia existe 

um ponto nebuloso, pois o legislador não esclareceu se o cônjuge herdará somente 

parte dos bens particulares ou se, ao invés, também terá direito a parcelas dos bens 

comuns do casal destinados ao cônjuge falecido.  

Conforme já abordado anteriormente, com o falecimento surgem dois efeitos 

patrimoniais distintos. Parte do patrimônio do autor da herança é primeiramente 

destinada ao cônjuge sobrevivente, quando casado sob o regime da comunhão 

parcial, mas a título de meação – isto é, por força do fim do casamento, tal como se 

daria diante de separação ou divórcio. 

Esta parcela é composta pela metade dos bens comuns do casal, divididos 

igualmente entre o cônjuge sobrevivente e o espólio do autor da herança. Somente 

após esta primeira divisão os bens restantes, tanto os comuns como os particulares, 

são destinados aos seus herdeiros, a título de sucessão. 

Em síntese, o cônjuge participa de duas divisões do patrimônio do autor da 

herança: na primeira, como meeiro; na segunda, como herdeiro. 

No entanto, a redação do art. 1.829, I, do Código Civil gera dúvidas a respeito 

de quais bens devem ser partilhados, a título de sucessão, em concorrência entre 

cônjuge e os descendentes do autor da herança. 

Ao basear-se a condição do cônjuge como herdeiro, na comunhão parcial, à 

circunstância de haver bens particulares a partilhar, surge à controvérsia: o cônjuge 

                                                                                                                                        

sucessão; II – os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação 
dos bens particulares; III – os rendimentos de bens de filhos anteriores ao matrimônio a que tenha direito 
qualquer dos cônjuges em conseqüência do pátrio poder; IV – os demais bens que se consideram também 
excluídos da comunhão universal”. 
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herda apenas parte dos bens particulares, não herda ou, em os havendo, herdará 

parcela de toda a herança, incluindo-se os bens que, antes, eram comuns ao casal, 

mas que não compuseram a meação do sobrevivente, e, sim, do de cujus? 

Diante desta controvérsia, cumpre esclarecer os diferentes posicionamentos 

na doutrina e na jurisprudência, acerca das diferentes interpretações do art. 1.829, I 

do Código Cível. 

3.4. Divergência Art. 1.829, I 

 O Enunciado 270, da III Jornada de Direito Civil, organizada pelo Conselho da 

Justiça Federal, adotou o seguinte posicionamento: 

“Enunciado 270: Art. 1.829: O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge 
sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da 
herança quando casados no regime da separação convencional de bens 
ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos 
aqüestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a 
concorrência se  restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) 
ser partilhados  exclusivamente entre os descendentes.” 29 

 

 Diante da redação acima, a sucessão do cônjuge obedeceria às seguintes 

regras: (i) casado em comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente não  

concorre com os filhos na sucessão, uma vez que recebeu suficiente patrimônio em 

decorrência da  meação; (ii)  na hipótese do casamento ter sido celebrado pela 

separação obrigatória ou separação legal de bens, também não concorrem cônjuge 

e filhos, porque isso burlaria o sistema legal; e (iii)  na hipótese do casamento ter 

sido realizado na comunhão parcial, há duas possibilidades: (iii.1)  se o falecido 

deixou bens particulares  o cônjuge sobrevivente participa da sucessão, porém só 

quanto a tais bens, excluindo-se os bens adquiridos na constância do matrimônio, 

porque eles já são objeto da meação; (iii.2)  se não houver bens particulares, o 

cônjuge sobrevivente não  participa da sucessão, uma vez que a sua meação seria 

suficiente, ocorrendo hipótese semelhante à da comunhão universal de bens.  

                                            

29 Apud STJ REsp cit STF RE 992.749/MS(relatora Ministra  NANCY ANDRIGHI).  
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José Luiz Gavião de Almeida, desembargador do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, por exemplo, corrobora com esta corrente, sustentando que o cônjuge 

sobrevivente, “tem sucessão concorrente apenas em relação a esses bens particulares, 

não aos comuns, pois desses já retirou sua meação”30. Para os adeptos desta corrente, 

seria ilógico que o legislador permitisse que, não existindo bens comuns, o cônjuge 

ficasse restrito à meação e, diante de bens particulares, herdasse tanto estes como 

aqueles. 

Para facilitar a compreensão observa-se a tabela abaixo: 

Regimes Meação Cônjuge herda 
bens 

particulares? 

Cônjuge herda 
bens comuns? 

Comunhão 
Universal 

Sim Não  Não  

Comunhão 
Parcial 

Sim Sim, em 
concurso com os 
descendentes. 

Não  

Separação 
obrigatória 

Não  Não  Não   

Separação 
Convencional 

Não  Sim, em 
concurso com os 
descendentes 

Não Há, em 
princípio, bens 
comuns. 

 

  Além disso, diz-se, o fundamento por trás desta inovação legislativa seria 

justamente o de proteger o cônjuge excluído da meação – eis o porquê de não haver 

sucessão na hipótese de comunhão universal, quando praticamente todos os bens 

são comuns e integram a meação, e haver, somente quanto aos bens particulares, 

na comunhão parcial. 

                                            

30 Conclui o autor: “Não se concebe que viesse participar duas vezes do mesmo acervo patrimonial, mesmo 
porque seria ilógico que isso se desse se o legislador estabeleceu que ele nada levaria se o regime fosse o 
da comunhão, ou da comunhão parcial em que exclusivamente existissem bens comuns” (José Luiz Gavião 
de Almeida, in Álvaro Villaça Azevedo (coord.), Código Civil comentado, v. 18. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
227). No mesmo sentido, confira-se Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, in Antônio Junqueira de 
Azevedo (coord.), Comentários ao Código Civil, v. 20. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 220. 
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A segunda e majoritária corrente doutrinaria é encabeçada por Maria Helena 

Diniz, conhecida professora paulista, defendendo uma idéia substancialmente 

diferente.  

A exemplo dos defensores do Enunciado 270 das Jornadas, separam, no 

casamento pela comunhão parcial, a hipótese em que o falecido tenha deixado bens 

particulares, e a hipótese em que ele não tenha deixado bens particulares. Conforme 

lecionado por Maria Helena, “havendo patrimônio particular, o cônjuge sobrevivo receberá 

sua meação, se casado sob o regime de comunhão parcial, e uma parcela sobre todo o 

acervo hereditário” 31. 

 O principal argumento dos defensores desta opinião é o de que a lei teria 

supostamente se limitado a definir, no inciso I do art. 1.829, uma regra de 

concorrência sucessória, de maneira que, sendo omissa quanto aos bens a partilhar, 

não poderia o intérprete limitá-los aos particulares. 

Argumata-se também num suposto contra-senso sistemático do Código, pois 

seu art. 1.790 permitiria, indiretamente, cumularem-se meação e sucessão do 

companheiro com relação aos bens adquiridos onerosamente durante a união 

estável, de modo a inviabilizar que o cônjuge tenha proteção jurídica inferior à 

daquele32. 

Diante disso, observa-se o quadro a baixo: 

 

 

Regimes Meação Cônjuge  herda 
bens 

particulares? 

Cônjuge herda 
bens comuns? 

Comunhão 
Universal 

Sim Não  Não  

                                            
31 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil, v. 6, 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 106. 

32 Wald, Arnoldo. O novo direito das sucessões, 13. ed., atualizado por Guilherme Calmon Nogueira 
da Gama. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81. 
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Comunhão 
Parcial 

Sim Sim, em 
concurso com os 
descendentes. 

Sim, em 
concurso com os 
descendentes. 

Separação 
obrigatória 

Não  Não  Não   

Separação 
Convencional 

Não  Sim, em 
concurso com os 
descendentes 

Sim, em 
concurso com os 
descendentes. 

 

Há ainda uma terceira interpretação, minoritária, no sentido de que o cônjuge 

sobrevivente nada herdaria na hipótese de o autor da herança deixar bens 

particulares. Cuida-se de uma leitura literal, e a contrario sensu, do art. 1.829, I, do 

Código Civil, que leva em consideração o ponto-e-vírgula utilizado pelo legislador 

como critério para ler a regra da seguinte maneira: haverá concorrência 

descendentes e “o cônjuge sobrevivente [...] se, no regime da comunhão parcial, o autor 

da herança não houver deixado bens particulares”; logo, deixando bens particulares, o 

cônjuge não concorrerá a coisa alguma.  

 Desta forma, enquanto os defensores da primeira e da segunda correntes 

apenas reconheciam, ao cônjuge casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 

o direito à sucessão na hipótese de o falecido ter deixado bens particulares, esta 

corrente defende que só há sucessão na hipótese em que ele não os deixou, 

concorrendo o cônjuge sobrevivente com os descendentes, na herança dos bens 

comuns. 

 Para melhor compreensão observa-se o quadro abaixo:  

 

 

 

 

Regimes Meação Cônjuge herda 
bens 

particulares? 

Cônjuge herda 
bens comuns? 

Comunhão Sim Não  Não  
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Universal 

Comunhão 
Parcial 

Sim Não há herança 
do cônjuge, se 
houver bens 
particulares.  

Sim, em 
concurso com os 
descendentes. 

Separação 
obrigatória 

Não  Não  Não   

Separação 
Convencional 

Não  Sim, em 
concurso com os 
descendentes 

Sim, em 
concurso com os 
descendentes. 

 

3.5. Separação Total de Bens:  

 O regime da separação total de bens ou separação convencional de bens 

determina que os bens adquiridos antes e/ou durante a união conjugal, não se 

comunicam entre os cônjuges, ou seja, excluindo a existência de meação. Assim, na 

hipótese de separação judicial não haverá a necessidade de partilha.  

 Todavia, conforme já mencionado o Código Civil de 2002, elevou o cônjuge a 

condição de herdeiro necessário, portanto, apesar de não haver direito a meação, o 

cônjuge, em tese terá participação obrigatória na herança.  

Conforme explanado na seção anterior, a doutrina predominante, por meio 

das três correntes especificadas, posiciona-se no sentido de que o cônjuge 

sobrevivente casado pelo regime da separação convencional de bens, ostenta a 

condição de herdeiro concorrente.  

Todavia, o Professor Miguel Reale sustentou entendimento contrario, “duas 

são as hipóteses de separação obrigatória: uma delas é a prevista no parágrafo único do art. 

1641, abrangendo vários casos; a outra resulta da estipulação feita pelos nubentes, não 

sendo a expressão ‘separação obrigatória’ aplicável somente nos casos relacionados no 

Parágrafo único do art. 1641”33. Diante desse entendimento, a separação obrigatória a 

que se refere o art. 1829, I é gênero do que são espécies:  a separação 

convencional e a legal.  Baseado nisso, pode-se concluir que em nenhuma hipótese, 

                                            

33 Apud STJ REsp cit STF RE 992.749/MS(relatora Ministra  NANCY ANDRIGHI). 
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seja na separação legal, seja na separação convencional, o cônjuge seria herdeiro 

necessário do autor da herança.  

Corroborando com a tese do Professor Miguel Reale, em julgado recente34, 

datado do dia 1o de dezembro de 2009, a ilustríssima Ministra Nancy Andrighi, 

brindou-nos com um voto extremamente esclarecedor.  

                                            

34 Direito civil. Família e Sucessões. Recurso especial. Inventário e partilha. Cônjuge sobrevivente 
casado pelo regime de separação convencional de bens, celebrado por meio de pacto antenupcial 
por escritura pública. Interpretação do art. 1.829, I, do CC/02. Direito de concorrência hereditária com 
descendentes do falecido. Não ocorrência. 

- Impositiva a análise do art. 1.829, I, do CC/02, dentro do contexto do sistema jurídico, interpretando 
o dispositivo em harmonia com os demais que enfeixam a temática, em atenta observância dos 
princípios e diretrizes teóricas que lhe dão forma, marcadamente, a dignidade da pessoa humana, 
que se espraia, no plano da livre manifestação da vontade humana, por meio da autonomia da 
vontade, da autonomia privada e da consequente autorresponsabilidade, bem como da confiança 
legítima, da qual brota a boa fé; a eticidade, por fim, vem complementar o sustentáculo principiológico 
que deve delinear os contornos da norma jurídica. 

- Até o advento da Lei n.º 6.515/77 (Lei do Divórcio), vigeu no Direito brasileiro, como regime legal de 
bens, o da comunhão universal, no qual o cônjuge sobrevivente não concorre à herança, por já lhe 
ser conferida a meação sobre a totalidade do patrimônio do casal; a partir da vigência da Lei do 
Divórcio, contudo, o regime legal de bens no casamento passou a ser o da comunhão parcial, o que 
foi referendado pelo art. 1.640 do CC/02. 

- Preserva-se o regime da comunhão parcial de bens, de acordo com o postulado da 
autodeterminação, ao contemplar o cônjuge sobrevivente com o direito à meação, além da 
concorrência hereditária sobre os bens comuns, mesmo que haja bens particulares, os quais, em 
qualquer hipótese, são partilhados unicamente entre os descendentes. 

- O regime de separação obrigatória de bens, previsto no art. 1.829, inc. I, do CC/02, é gênero que 
congrega duas espécies: (i) separação legal; (ii) separação convencional. Uma decorre da lei e a 
outra da vontade das partes, e ambas obrigam os cônjuges, uma vez estipulado o regime de 
separação de bens, à sua observância. 

- Não remanesce, para o cônjuge casado mediante separação de bens, direito à meação, tampouco à 
concorrência sucessória, respeitando-se o regime de bens estipulado, que obriga as partes na vida e 
na morte. Nos dois casos, portanto, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro necessário. 

- Entendimento em sentido diverso, suscitaria clara antinomia entre os arts. 1.829, inc. I, e 1.687, do 
CC/02, o que geraria uma quebra da unidade sistemática da lei codificada, e provocaria a morte do 
regime de separação de bens. Por isso, deve prevalecer a interpretação que conjuga e torna 
complementares os citados dispositivos. 

- No processo analisado, a situação fática vivenciada pelo casal – declarada desde já a 
insuscetibilidade de seu reexame nesta via recursal – é a seguinte: (i) não houve longa convivência, 
mas um casamento que durou meses, mais especificamente, 10 meses; (ii) quando desse segundo 
casamento, o autor da herança já havia formado todo seu patrimônio e padecia de doença 
incapacitante; (iii) os nubentes escolheram voluntariamente casar pelo regime da separação 
convencional, optando, por meio de pacto antenupcial lavrado em escritura pública, pela 
incomunicabilidade de todos os bens adquiridos antes e depois do casamento, inclusive frutos e 
rendimentos. 

- A ampla liberdade advinda da possibilidade de pactuação quanto ao regime matrimonial de bens, 
prevista pelo Direito Patrimonial de Família, não pode ser toldada pela imposição fleumática do 
Direito das Sucessões, porque o fenômeno sucessório “traduz a continuação da personalidade do 
morto pela projeção jurídica dos arranjos patrimoniais feitos em vida”. 
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Segundo entendimento defendido pela ministra, “a separação de bens, que 

pode ser convencional35 ou legal36, em ambas as hipóteses é obrigatória, porquanto 

na primeira, os nubentes se obrigam por meio de pacto antenupcial – contrato 

solene – lavrado por escritura pública, enquanto na segunda, a obrigação é imposta 

por meio de previsão legal”. 

                                                                                                                                        

- Trata-se, pois, de um ato de liberdade conjuntamente exercido, ao qual o fenômeno sucessório não 
pode estabelecer limitações.. 

- Se o casal firmou pacto no sentido de não ter patrimônio comum e, se não requereu a alteração do 
regime estipulado, não houve doação de um cônjuge ao outro durante o casamento, tampouco foi 
deixado testamento ou legado para o cônjuge sobrevivente, quando seria livre e lícita qualquer 
dessas providências, não deve o intérprete da lei alçar o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro 
necessário, concorrendo com os descendentes, sob pena de clara violação ao regime de bens 
pactuado. 

- Haveria, induvidosamente, em tais situações, a alteração do regime matrimonial de bens post 
mortem, ou seja, com o fim do casamento pela morte de um dos cônjuges, seria alterado o regime de 
separação convencional de bens pactuado em vida, permitindo ao cônjuge sobrevivente o 
recebimento de bens de exclusiva propriedade do autor da herança, patrimônio ao qual recusou, 
quando do pacto antenupcial, por vontade própria. 

- Por fim, cumpre invocar a boa fé objetiva, como exigência de lealdade e honestidade na conduta 
das partes, no sentido de que o cônjuge sobrevivente, após manifestar de forma livre e lícita a sua 
vontade, não pode dela se esquivar e, por conseguinte, arvorar-se em direito do qual solenemente 
declinou, ao estipular, no processo de habilitação para o casamento, conjuntamente com o autor da 
herança, o regime de separação convencional de bens, em pacto antenupcial por escritura pública. 

- O princípio da exclusividade, que rege a vida do casal e veda a interferência de terceiros ou do 
próprio Estado nas opções feitas licitamente quanto aos aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais da 
vida familiar, robustece a única interpretação viável do art. 1.829, inc. I, do CC/02, em consonância 
com o art. 1.687 do mesmo código, que assegura os efeitos práticos do regime de bens licitamente 
escolhido, bem como preserva a autonomia privada guindada pela eticidade. 

Recurso especial provido. 

Pedido cautelar incidental julgado prejudicado. 

(REsp 992.749/MS, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, 
DJe 05/02/2010)  

BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça - Inventário e partilha. Recurso Especial n. 992.749. Relatora 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Brasília, 01/12/200. Disponível em: http://www.stj.gov.br 

 
35 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração 
exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. 
36 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 

I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do 
casamento; 

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;  

III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 
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Diante da perspectiva da Ministra, o regime de separação obrigatória de bens, 

previsto no controvertido art. 1829, I do CC/02 é gênero que contempla as duas 

espécies: (i) separação legal: (ii) separação convencional.  

Nesse sentido, a terceira turma do Superior Tribunal de justiça, por 

unanimidade, acompanhou o brilhante voto da Ministra Nancy e deram provimento 

ao recurso especial, confirmando o entendimento que o cônjuge casado mediante 

separação de bens, não remanesce direito de meação, salvo previsão diversa no 

pacto antenupcial, e, tampouco à concorrência sucessória.  

Desta forma, no caso sob análise, baseado na posição adotada pelo STJ, 

Isabela não seria herdeira necessária de Luke, ou seja, não concorreria com os 

descendentes em caso de abertura da sucessão.  
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4.INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO 
 

 

Após  analisar os principais aspectos do direito sucessório, este capítulo 

abordará alguns instrumentos que poderão ser utilizados no planejamento 

sucessório da família Lucas Amídala. 

 4.1. Testamento 

  Conforme mencionado no capitulo anterior, existem duas espécies de 

sucessão, a sucessão legal e a testamentária. Diante das considerações feitas, 

cumpre agora analisar o testamento como instrumento de planejamento sucessório. 

  Nas palavras de Coelho Rocha, o testamento “é o ato de determinação 

revogável e solene, pelo qual uma pessoa dispõe de todos ou parte de seus bens, para 

depois da sua morte”, 37 ou seja, é o instrumento que representa a “legitima expressão 

de nossa vontade sobre aquilo que alguém queira que se faça depois de sua morte”38 

Neste sentido, o testamento tem a seguinte classificação perante a doutrina: 

(i) negocio jurídico personalíssimo, pois é o próprio testador quem emite a 

declaração; (ii) unilateral, uma vez que só requer uma declaração de vontade; (iii) 

solene, já que requer o cumprimento de formalidades; (iv) gratuito, porque não existe 

ônus para os beneficiários; e (v) revogável, pois permite ao testador a alteração do 

testamento, até o momento de sua morte. 

Ressalta-se que a disposição de última vontade do testador, deve observar as 

regaras da sucessão legal, como por exemplo, a legítima ou parcela indisponível da 

herança. Apesar do Código Cível de 2002 ter aumentado a proteção aos herdeiros, 

por exemplo, ampliando o rol de herdeiros necessários, algumas características do 

sistema do Código de 1916 em relação ao testamento, foram incorporadas na nova 

                                            
37 LEITE, Eduardo de Oliveira Comentários ao novo Código Cível: do direito das sucessões Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, v. XXI, p 341.  

38 Gomes, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p 211. 
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redação. 

No antigo Código, o testador podia atribuir cláusulas restritivas à legítima, 

desde que dirigidas aos herdeiros necessários. 39 Todavia, diante das batalhas 

travadas pelo professor Miguel Reale, membro e coordenador da comissão que 

reformou o Código de 1916,  o novo código retirou em parte a liberdade de o 

testador impor cláusulas restritivas. 

Desta forma, o novo Código passou a exigir do testador uma justificativa para 

impor as cláusulas restritivas aos herdeiros necessários. 40 Conforme fundamentou, 

o professor Reale:  

“Havia necessidade de superar-se o individualismo que norteia a legislação 
vigente em matéria de direito de testar, incluindo-se a possibilidade de ser 
livremente imposta a cláusula de inalienabilidade à legitima. E, todavia, 
permitida essa cláusula se houver justa causa devidamente expressa no 
testamento”.41 

 

4.2. Cláusulas Restritivas 

Diante da possibilidade do testador impor contrições à legítima dos herdeiros 

necessários, caso haja uma justificativa, e, tendo em vista que nos contratos de 

doação, que serão abordados adiante, as cláusulas restritivas são utilizadas 

                                            
39 CÓDIGO CIVIL DE 1916: Art. 1.723 Não obstante o direito reconhecido aos descendentes e 
ascendentes no art. 1.721, pode o testador determinar a conversão dos bens da legítima em outras 
espécies, prescrever-lhes a incomunicabilidade, confiá-los à livre administração da mulher herdeira, e 
estabelecer-lhes condições de inalienabilidade temporária ou vitalícia. A cláusula de inalienabilidade, 
entretanto, não obstará à livre disposição dos bens por testamento e, em falta deste, à sua 
transmissão, desembaraçados de qualquer ônus, aos herdeiros legítimos. 

40 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o 
testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre 
os bens da legítima. 

§ 1o Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie 
diversa. 

§ 2o Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, 
convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão sub-rogados nos ônus dos primeiros. 

41 REALE, Miguel apud NEVARES, Ana Luiza Maia. Revista Trimestral de Direito Civil, vol 5. Rio de 
Janeiro: Editora Padma, 2001, p233. 
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recorrentemente, cumpre analisar as suas características. 

Primeiramente, a cláusula de inalienabilidade, é um gravame imposto pelo 

testador ou doador ao direito de propriedade do herdeiro, legatário ou donatário, no 

qual fica proibido a alienação da coisa a título gratuito ou oneroso.  Nas palavras de 

Silvio Rodrigues, “o beneficiário recebe um domínio limitado, pois, embora tenha ele a 

prerrogativa de usar gosar e reivindicar a coisa, falta-lhe o direito de dela dispor”42. 

Já a cláusula de impenhorabilidade determina que o bem gravado será 

insuscetível de penhora por dividas contraídas pelo titular do seu domínio.  Por fim, 

nas sabias palavras de Caio Mario da Silva Perreira “Incomunicabilidade é a clausula 

segundo a qual o bem permanece no patrimônio do beneficiado, sem constituir coisa comum 

ou patrimônio comum, no caso de casar-se sob regime de comunhão de bens”.43 

Entende-se a assim que qualquer que seja o regime de bens, o bem gravado 

com cláusula de incomunicabilidade, não vai entrar na comunhão do casal, em 

virtude do casamento. 

Antes do advento do novo Código Civil de 2002, muito se discutia na doutrina 

sobre o fato da cláusula de inalienabilidade abranger de forma natural os efeitos da 

impenhorabilidade e incomunicabilidade. Após calorosos debates doutrinários, o 

novo Código acabou com está discussão, alterando completamente o teor dos art. 

1.676 e 1.67744 do CC/16 e inserindo o art. 1.911 que assim dispõe: 

Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de 

                                            

42 Rodrigues, Silvio, Direito Civil, apud NEVARES, Ana Luiza Maia. Revista Trimestral de Direito Civil, vol 5. 
Rio de Janeiro: Editora Padma, 2001, p 235. 
43 Caio M da Silva Pereira. Apud apud NEVARES, Ana Luiza Maia. Revista Trimestral de Direito Civil, vol 5. 
Rio de Janeiro: Editora Padma, 2001, p 235. 
44 CÓDIGO CIVIL: 1916 Art. 1.676. A cláusula de inalienabilidade temporária, ou vitalícia, importa aos 
bens pelos testadores ou doadores, não poderá, em caso algum, salvo os de expropriação por 
necessidade ou utilidade pública, e de execução por dívidas provenientes de impostos relativos aos 
respectivos imóveis, ser invalidada ou dispensada por atos judiciais de qualquer espécie, sob pena de 
nulidade.  

Idem. Art. 1677. Quando, nas hipóteses do artigo antecedente, se der alienação de bens clausulados, 
o produto se converterá em outros bens, que ficarão sub-rogados nas obrigações dos primeiros. 
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liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. 

Portanto, a cláusula de inalienabilidade prevista no contrato de doação ou no 

testamento, implica necessariamente nos efeitos da impenhorabilidade e 

incomunicabilidade. 

Cumpre ressaltar que as proibições inerentes as cláusulas restritivas, podem 

ser descaracterizadas em dois casos, por desapropriação ou por conveniência 

econômica do donatário ou herdeiro mediante autorização judicial, conforme 

previstos no parágrafo único do art. 1.911 do CC/02, in ver bis: 

Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de 
sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, 
mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros 
bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. 

Diante disso, os herdeiros ou donatários só conseguirão derrubar os efeitos 

das cláusulas restritivas se demonstrarem em juízo o grave prejuízo dessas 

cláusulas nos bens. No caso da desapropriação, que também decorre de decisão 

judicial, as restrições serão em favor do estado e este deverá observar os princípios 

e procedimentos próprios deste instituto. 

Ocorrendo a derrubada das restrições, por decisão judicial, opera-se a sub-

rogação dos gravames, ou seja, a substituição da coisa gravada por outra de 

propriedade do próprio interessado, para o qual será deslocada as cláusulas 

restritivas, conforme disposto na parte final do supramencionado parágrafo único. 

4.3. Contrato de Doação 

 O contrato de doação consiste no instrumento pelo o qual o doador, por 

liberalidade, transfere bens ou vantagens a outra pessoa, o donatário. 45 Conforme 

conceituado pela doutrina a doação, é um contrato unilateral, gratuito, típico e 

solene.  

 Existem varias espécies de doação, entretanto, para fins deste trabalho 

                                            

45 CÓDIGO CIVIL: Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 
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analisaremos duas espécies: a doação pura e a doação com encargos.  A doação 

pura não impõe ou  sujeita o donatário  a uma condição ou encargo, ela é livre.  

 Diferentemente, a doação com encargo, consiste na doação com a imposição 

de um gravame pelo doador, como por exemplo, as cláusulas restritivas.  O referido 

gravame pode ser imposto em benefício do próprio doador, de um terceiro ou no 

interesse geral.46  

 Um exemplo de uma doação com encargo, muito utilizada como instrumento 

de planejamento sucessório, é a doação com reserva de usufruto47. Na grande 

maioria dos casos, a doação com reserva vitalícia ou temporária de usufruto é 

utilizada em substituição à feitura do testamento, pois o doador pode inclusive, 

antecipar a sua legítima através dos contratos de doação. 48 

Entretanto, uma das principais características da doação que devem ser 

consideradas pelo doador, ao utilizá-la como instrumento de planejamento 

sucessório, é o seu caráter irrevogável. Enquanto no testamento, o testador pode 

mudar de idéia ao longo dos anos e até mesmo revogar o testamento, a doação não 

pode ser revogada, salvo por decisão judicial. 49 

Diante disso, nos casos das empresas familiares é possível, por exemplo, que 

a doação, seja a título de antecipação de legítima ou não, das ações ou quotas da 

sociedade, reservando ao doador o usufruto vitalício sobre as ações ou quotas.  

Neste caso hipotético, todavia, reside uma diferença fundamental em relação 

                                            
46 CÓDIGO CIVIL: Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a 
benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral. 

47 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um 
patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. 
 
48 “Em planejamentos sucessórios de patrimônio familiar, um dos instrumentos jurídicos bastante 
utilizados em substituição à feitura de testamento tem sido a doação de bens aos herdeiros, com 
reserva vitalícia de usufruto”. DIREITO Societário: Estratégias societárias, planejamento tributário e 
sucessório. Coordenadores: Roberto Nioac Prado, Daniel Monteiro Peixoto, Eurico Marcos Diniz 
Santi, São Paulo: Saraiva, 2009. p227. 

49 CÓDIGO CIVIL: Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do 
encargo. 
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doação comum de bens, pois a Lei 6.404/76 assim dispõe:  

Art. 114. O direito de voto da ação gravada com usufruto, se não for 

regulado no ato de constituição do gravame, somente poderá ser 

exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o usufrutuário. 

 Portanto encontra-se nesta norma uma exceção à regra geral do usufruto 

prevista no Código Civil, no qual usufrutuário teria o direito à posse, uso, 

administração e percepção dos frutos provenientes do bem, 50uma vez que o direito 

do voto no caso das ações ou quotas não é inerente ao usufruto.   

 Em suma no caso do usufruto em ações ou quotas das sociedades, existe 

uma separação entre os direitos patrimoniais decorrentes dos dividendos (lucros) e 

os direitos políticos (direito de voto). Conforme observa José Luiz Bulhões Pedreira: 

 “O usufruto é o único negocio jurídico no qual a lei abre a exceção ao 

principio da incindibilidade da ação porque é direito real sobre coisa alheia 

que atribui ao usufrutuário direito aos frutos da ação o que implica conferir-

lhe o exercício do direito de participar nos lucros contidos na ação”.51   

Desta forma, para o doador gozar também do direito a voto, é preciso deixar 

claramente previsto no ato da constituição do gravame, sob pena de ficar impedido 

de votar em deliberações relevantes para o futuro da sociedade. 52  

Ressalta-s que não é permitido o usufruto do direito de voto sem a companhia 

dos direitos aos frutos ou direitos patrimoniais da ação, pois permitir tal arquitetura 

jurídica descaracterizaria a natureza do instituto. Este foi o entendimento defendido 

                                            

50 CÓDIGO CIVIL: Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos 
frutos. 

51 DIREITOS das Companhias. Coordenadores: Alfredo Lamy Filho; Jose Luis Bulhões de Pereira, 
Riode Janeiro: Forense, 2009p 390 

52 “Assim, ‘e fundamental que no ato da doação se atente para o fato de que a doação da nua-propriedade 
de ações ou de cotas sociais, com reserva de usufruto, não significa automaticamente a reserva do 
exercício do direito de voto inerente a tais ações, se isto não estiver expressamente previsto no ato da 
constituição do gravame”. Idem.  
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por Bulhões em parecer não publicado, “o voto não é fruto da ação, mas exercício de 

direito nela contido como instrumento para que o acionista contribua para a formação da 

vontade social. Assim, o direito de voto não pode, por conseguinte, ser objeto de usufruto”. 
53 

 Feito essas considerações, cumpre destacar que apesar de ser necessário 

observar inúmeras regras, o grande beneficio das doações com reserva de usufruto 

em comparação com o testamento, é o fato de evitar-se a necessidade de abertura 

de inventario, uma vez que o usufruto extingue-se com a morte ou renuncia. 54  

 4.4. Sociedade Holding 
 

Em inglês “To Hold” significa, segurar, manter, controlar e guardar. Existem 

muitas definições para a sociedade chamada “Holding” 55, em apertada síntese, 

todas as definições mencionam as seguintes características: uma sociedade que 

participa de outras, como acionista ou quotista. 

Conforme disposto no art. 2º da lei 6.404./7656, “pode ser objeto da 

companhia qualquer empresa com fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública 

                                            
53  DIREITOS das Companhias. Coordenadores: Alfredo Lamy Filho; Jose Luis Bulhões de Pereira, 
Riode Janeiro: Forense, 2009,p 392. 

54CÓDIGO CIVIL:  Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de 
Registro de Imóveis: 

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; 

55 “Companhia Holding é qualquer empresa que mantém ações de outras Companhias em quantidade 
suficiente para controlá-las e emitir certificados próprios. Em sua forma mais pura, a Companhia 
Holding não opera partes de sua propriedade, mas direta ou indiretamente controla as políticas 
operativas e habitualmente patrocina todo o financiamento”. Walter E. Lagerquist; “Companhia 
Holding é uma sociedade juridicamente independente que tem por finalidade adquirir e manter ações 
de outras sociedades, juridicamente independentes, com objetivo de controlá-lás, sem com isso 
praticar atividade comercial ou indústrial”. Oscar Hardy, LODI, João Bosco. Holding. São Paulo: 
Pionera, 1987, p 10.  

56 Lei. 6404 de 1976: Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não 
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. 

 § 1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio. 

 § 2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo. 
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e aos bons costumes”. Alem disso, o § 3º reforça que “a companhia pode ter por 

objeto participar de outras sociedades”.  

Diante da previsão legal, cumpre analisar as três principais espécies de 

Holdings: (i) a Holding Operacional; (ii) a Holding Pura; e (iii) a Holding Mista.  

 A chamada holding operacional é a prevista no caput do supramencionado 

art. 2º que tem por objeto qualquer empresa com fim lucrativo, visando explorar a 

atividade de suas controladas, ou seja, determinando todas as decisões 

operacionais e políticas de suas subsidiarias.  

 Similarmente a Holding Mista, combina a função de operação de uma 

sociedade com a de mero participante, ou seja, atua numa das subsidiaria como a 

Holding operacional, determinando todas as suas decisões operacionais, e, participa 

de outra sociedade como acionista.  

 Finalmente, a Holding Pura consiste na sociedade que tem como objeto a 

simples participação acionaria em outras sociedades. 57 Ressalta-se que geralmente 

as holdings puras e/ou mistas detém o controle acionário das sociedade das quais 

participam, e, portanto exercem o poder de sócio controlador, elegendo os 

administradores e tendo preponderância em todas a deliberações da assembléia. 58 

 Acerca da sociedade Holding, Fabio Konder Comparato anotou: 

 “As notórias vantagens empresariais da sociedade holding costumam ser sintetizadas, 

como segue 1) controle centralizado, com uma administração descentralizada; 2) gestão 

financeira unificada do grupo; 3) controle sobre um grupo societário com o mínimo 
                                                                                                                                        

§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no 
estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de 
incentivos fiscais. 

 
57  Conforme afirma a doutrina “a holding pura pode , conforme pratica societária amplamente 
utilizada no Brasil, acabar por se tornar controladora de varias outras sociedades, operacionais ou, 
ainda outras holdings, possibilitando ademais uma estrutura primidal de controle”. CARVALHOSA, 
Modesto. Acordo de Acionistas, São Paulo: Saraiva, 1984. p 37-38.  

58   Lei. 6404 de 1976: Art. 243. § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores 
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investimento necessário” 59 

Além das vantagens econômicas defendidas pela doutrina, as holdings são 

muito utilizadas como instrumento de planejamento sucessório, uma vez que é 

possível organizar o patrimônio familiar de forma mais eficiente que o testamento.  

Por exemplo, o estatuto da holding pode prever as regras para a recepção dos 

herdeiros, alienação de participações e ao mesmo templo blindar as empresas 

subsidiarias de possíveis brigas ou litígios familiares.  

Ressaltar-se que o estatuto da holding pode conter precisamente a forma de 

gestão da empresa familiar, sendo mais rígido do que um acordo de acionistas. 

Além disso, podem inserir mecanismos para dirimir controvérsias, como a instituição 

de arbitragem.   

Por fim, existe uma outra espécie de holding que não esta ligada ao controle 

ou participações em outras sociedades, são as chamadas holding patrimoniais. 60 

Esta espécie é muito utilizada para integralizar bens imóveis e moveis de uma ou 

mais pessoa físicas, de modo a facilitar a gestão dos ativos e evitar um possível 

condomínio de bens indivisíveis em caso de abertura de sucessão. 61 

4.5. Acordo de Acionistas 
 

Conforme definido no art. 118 da lei 6.404/76, o acordo de acionista é o 

contrato entre acionistas de uma companhia que tem por objeto a compra e venda 

das respectivas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do 

                                            

59 Comparato, Fabio Konder, cit STF RE 91.252-3/RJ (relator Min. Neri da Silveira) 
60 “Há outra espécie de holding que tambem se mostra fundamental para a estratégia e o 
planejamento sucessório de patrimônio familiar: a holding imobiliária, também denominada holding 
patrimonial”. DIREITO Societário: Estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. 
Coordenadores: Roberto Nioac Prado, Daniel Monteiro Peixoto, Eurico Marcos Diniz Santi, São 
Paulo: Saraiva, 2009. p 239. 

 
61 “Tal espécie de sociedade pode ser interessante na hipótese de duas ou mais pessoas físicas serem 
proprietárias ou herdeiras de vários bens imóveis, ou de um importante acervo de obras de arte, por 
exemplo, e tenham a intenção de centralizar a gestão de tais ativos e evitar o condomínio de bens 
indivisíveis, ou de difícil divisão, e cuja administração costuma oferecer maior complexidade do que uma 
sociedade devidamente constituída” idem. 
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poder de controle62. Modesto Carvalhosa interpretando o supramencionado artigo, 

assim definiu “o acordo de acionistas previsto na lei das sociedades por ações tem por 

objeto o exercício do poder de voto ou a disponibilidade patrimonial das ações”.  

 Para os fins de planejamento sucessório na empresa familiar, os acordos de 

acionistas podem ser utilizados como instrumentos para regular a disponibilidade 

das ações ou a preferência para adquiri-las, preservando-se assim, a sociedade de 

interferências de terceiros, estranhos a família.  

 Geralmente a clausula de preferência, estabelece que caso uma parte deseje 

vender suas ações, deverá obter no mercado uma oferta, não inferior ao preço de 

mercado (“ofertante”). Uma vez recebia esta oferta, o alienante deverá comunicar, 

através de notificação previamente estabelecida, os demais acionistas, informando o 

preço e as condições da oferta. Após o recebimento da notificação, os demais 

acionistas devem manifestar, em prazo previamente estipulado, se desejam exercer 

as suas preferências para adquirir as ações, obviamente, em condições de 

igualdade e nunca inferiores a das oferecidas pelo terceiro. 

 Existem outras variações para a redação desta clausula de preferência, 

todavia, percebe-se a sua importância para fins de regulamentação da estrutura 

societária que receberá as gerações seguintes da família.  

Ressalta-se, todavia, que muito se discutiu nos tribunais e na doutrina sobre a 

vigência dos acordos de acionista. Como a lei 6.404/76 não estabelece um prazo 

limite para os acordos, quando estes são omissos quanto ao prazo, existe a dúvida 

sobre a sua  validade no tempo.  

Conforme leciona Celso Barbi Filho “Como todo negócio jurídico, o acordo de 

acionistas cumpre um ciclo vital, nasce de consentimento de vontades, sofre as vicissitudes 

de sua existência e termina com a desvinculação obrigacional das partes”. 63   

                                            

62 Lei. 6404 de 1976: Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência 
para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela 
companhia quando arquivados na sua sede. 
63 Barbi Filho, apud CREUZ, Luis Rodolfo Cruz e. Acordo de quotistas. São Paulo: IOB Thomson, 2007 p 81.  
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Nesse sentido e em razão do fundamento de que ninguém pode se obrigar 

perpetuamente criou-se um entendimento de que nos casos dos acordos de 

acionistas com prazo indeterminado, seria possível a denuncia do acordo 

unilateralmente.  

Apesar desses posicionamentos, contrários aos acordos com prazo 

indeterminado é preciso considerar a vontade das partes, manifestada nos acordos 

de que os seus efeitos alcancem também os seus sucessores.  Ademais, em relação 

a possibilidade de denunciação unilateral, Luiz Rodolfo Cruz afirma “mas, sendo o 

acordo omisso ao tema, independentemente de haver prazo determinado ou não, sendo 

acordo de voto ou de bloqueio, o pacto parassocial não poderá ser rescindindo 

unilateralmente, devendo as partes socorrerem-se dos meios próprio ( Poder Judiciário ou 

procedimento arbitral, se previsto) para buscar a dissolução do contrato, ainda que parcial”.  

Desta forma, desde que expressamente previsto, os acordos de acionistas 

podem vincular os herdeiros, protegendo a família e buscando manter a eterna 

harmonia entre os sócios.  



- 43 - 

 

5. PROPOSTA DE ESTRUTURA SOCIETÁRIA 
 

 

Após a abordagem sobre as questões de direito sucessório e os principais 

instrumentos que podem ser utilizados para fins de planejamento sucessório. 

Cumpre aplicar os conceitos abordados, nos capítulos antecedentes na família 

Lucas Amídala. Ressalta-se que a estrutura societária que será proposta neste 

capítulo, é exemplificativa, portanto, dependendo das solicitações especificas de 

cada família, esta poderá ser alterada, a fim de adequar-se a as necessidades da 

família ou do detentor do acervo de bens.  

5.1. Cálculo da Legitima  

Antes de iniciar-se a análise das alternativas sugeridas para o planejamento 

sucessório da família Lucas Amídala, é preciso calcular a legitima, ou seja, a parte 

indisponível do patrimônio e definir quem são os herdeiros necessários, conforme 

determinado pelas disposições do novo Código Civil. 

Primeiramente, cumpre iniciar o referido calculo pelo acervo de bens que 

integra o patrimônio de George e Padmé, lembrando que os mesmos são casados 

pelo regime de comunhão universal de bens, ou seja, há a comunicação de todos os 

bens presentes e futuros. 64 Portanto, a metade de todos os bens particulares de 

George, pertence por direito a Padmé.  

Conforme, informado no caso em tela, o patrimônio do casal consiste nos 

seguintes bens: (i) Quotas da sociedade Imóveis Lucas Amídala, avaliadas em R$ 

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); (ii) 10% das quotas da sociedade 

Amídala Roupas e Utensílios Ltda., equivalente a R$3.000.000,00 (três milhões de 

reais);  (iii) uma fazenda em Cachoeira do Itapemirim no valor de R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais); (vi) um apartamento no Leblon onde vive o casal, no valor 

de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (v) uma casa em Armação dos Búzios, 

onde ele passa grande parte do seu tempo, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais); (vi) um iate Spirit of Ferretti de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 

                                            

64 Ver item 3.2 do terceiro capítulo deste trabalho.  
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reais); (vii) seis carros esporte no valor global de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais); (viii) e obras de arte diversas, avaliadas em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 

reais). 

Vê-se, por conseguinte, que o patrimônio do casal está avaliado em R$ 

86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais).  Por isso, tendo em vista que cada 

um tem direito a metade do acervo de bens (R$ 43.000.000,00), reservando a 

legitima (metade do patrimônio = R$ 21.500.000,00), George e Padmé podem dispor 

livremente de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais) cada 

um, o equivalente a 25% do patrimônio.  

Em relação à Lea e Luke, proprietários conjuntamente da totalidade das 

quotas da sociedade Fabrica Têxtil Ltda. (“Fabrica”), avaliadas em R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais) e de 90% das quotas da sociedade Amídala Roupas e 

Utensílios Ltda. (“Amídala”), representando R$27.000.000,00 (vinte e sete milhões 

de reais) do capital social, cada um tem um patrimônio de 16. 000.000,00 (dezesseis 

milhões e quinhentos mil reais). 

Considerando que Lea (casada em comunhão parcial de bens) já era 

proprietária das suas quotas antes do casamento, estes são bens particulares, 

excluindo-se, portanto do seu patrimônio conjugal. Desta forma, tendo em vista, 

também, que Luke é casado em separação total de bens, a legitima de cada um dos 

irmãos é equivalente a R$ 8.000.000,00 (oito milhões setecentos e cinqüenta mil 

reais). 

5.2. Estrutura Societária  

O planejamento sucessório dar-se-á pela constituição de três sociedades, 

sendo uma na forma anônima de capital fechado e as outras duas como sociedades 

limitadas, bem como por doações com reserva de usufruto. Acredita-se que, dessa 

forma, a divisão do patrimônio atenderá precisamente às necessidades da família 

Lucas Amídala. 

Analisando a estrutura atual do Grupo Lucas Amídala, percebe-se que as 

atividades são dividas em três limitadas: (i) Fabrica Têxtil Ltda.; (ii) Amídala Roupas 

e Utensílios Ltda.; e (iii) Imóveis Lucas Amídala Ltda. Conforme consta no 
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organograma abaixo, George e Padmé ainda são proprietários de 10% das quotas 

da Amídala e 100% das quotas da Imóveis:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso, é preciso programar uma reestruturação societária que permita, 

os seguintes objetivos: (i) a transferências das participações societária de George e 

Padmé para Lea e Luke, reservando, todavia os frutos e rendimentos (dividendos) 

inerentes às quotas; (ii) elaborar uma estrutura que seja adequada para a futura 

recepção dos herdeiros (3ª geração); e (iii) blindar a empresa familiar de 

interferências de pessoas que não sejam descendentes de George ou Padmé 

(exemplos: cônjuges e seus descendentes). 

 Para atender aos objetivos destacados acima, será constituída três 

sociedades holdings: (i) A primeira será um Holding Operacional, constituída na 

forma de sociedade anônima fechada, que será a detentora de todas as quotas das 

três limitadas que compõem o Grupo Lucas Amídala; (ii) a segunda Holding, será 

uma Holding Pura, constituída na forma de sociedade limitada, na qual Luke deterá 
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99,9% do capital e Lea 0,01% (“Holding Luke”); e (iii) a terceira Holding, será uma 

Holding Pura, constituída na forma de sociedade limitada, na qual Lea deterá 99,9% 

do capital e Luke 0,01% (“Holding Lea”); 

 

Nova Estrutura do Grupo Lucas Amídala 

 

 Percebe-se que a primeira providencia seria a criação de uma Holding 

Operacional, na forma de sociedade anônima com capital fechado. Esta companhia 

deteria a integralidade das quotas das empresas do grupo, transformando-as  em 

subsidiária integral da nova companhia constituída.  

 Para viabilizar está operação, primeiramente, George e Padmé doariam para 

os seus filhos 10% das quotas da Amídala Ltda. e a totalidade das quotas da 

Imóveis Ltda.. Ressalta-se que conforme será abordado adiante, George e Padmé 

manterão o usufruto das quotas da Imóveis Ltda., garantindo assim, uma renda fixa 

para o casal.   
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Em seguida, Lea e Luke, na qualidade de proprietários da totalidade das 

quotas das três empresas do grupo Lucas Amídala, às integralizariam na Holding 

Operacional, ocorrendo, portanto a troca de ações de um pela outra.  

 Após o término desta primeira etapa, a Holding Operacional figurará como 

única acionista das três empresas do Grupo e Luke e Lea deterão cada um 50% das 

ações desta nova sociedade. 

 Diante disso, os dois irmãos constituirão uma Holding na forma de sociedade 

limitada para cada um (Holding Luke e Holding Lea), e, integralizarão as suas ações 

nas respectivas sociedades. Conforme mencionado acima, para atender as 

exigências da legislação cada irmão terá 0,1%65 de quotas da Holding do outro.  

5.2.1. Objetivo da Estrutura 

O principal objetivo desta estrutura societária é facilitar a recepção dos 

herdeiros, possibilitando a organização do patrimônio familiar, de modo a facilitar a 

sua administração e ao mesmo tempo, preservar a harmonia familiar.  

Ao constituir duas holding, organiza-se de certa forma a família, que em razão 

dos casamentos realizados, já comporta duas famílias distintas ou até mesmo três 

(considerando que Luke já está no seu segundo casamento).Além disso, essa 

estrutura permite que Luke e Lea responsabilizem-se pela o estimulo da boa 

convivência e da harmonia entre os seus herdeiros.  

5.2.2. Aspectos Tributários 

Apesar do presente trabalho focar exclusivamente nos instrumentos para a 

promoção de um planejamento sucessório,  cumpre analisar alguns aspectos 

tributários da presente operação, mas precisamente em relação ao ITCMD (imposto 

sobre a transmissão causa mortis e doação).  Cumpre destacar, no entanto que ao 

analisar os aspectos tributários, é preciso considerar que em razão das justificativas 

                                            

65  CÓDIGO CIVIL: Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: IV - a falta de pluralidade de 
sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; 
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por atrás de um planejamento sucessório, nem sempre, será conveniente a estrutura 

mais barata do ponto de vista tributário. 66 

 O imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMD) é de 

competência dos estados membros e está previsto no art. 155, I da Constituição 

Federal, 67 desta forma, observa-se a lei complementar estadual.( no caso do Rio de 

Janeiro LEI N.º 1.427 ).
68 

                                            
66  “Apesar de focalizarmos o estudo na descrição do feixe de regras tributárias que incidem sobre a 
transmissão do patrimônio, a advertência acima assume relevo no sentido de que o tipo de estrutura 
a ser adotada deve levar em conta todos aqueles fatores em conjunto, o que implica assumir que, 
nem sempre, a estrutura mais barata sob o ponto de vista tributário e a mais conveniente”. DIREITO 
Societário: Estratégias societárias, planejamento tributário e sucessório. Coordenadores: Roberto 
Nioac Prado, Daniel Monteiro Peixoto, Eurico Marcos Diniz Santi, São Paulo: Saraiva, 2009, p 169. 

 
 
67 CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
 
§ 1.º O imposto previsto no inciso I: 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao 
Distrito Federal 

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário 
ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no 
exterior; 

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal; 

 

68 Art. 1.º  O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e por Doação, de quaisquer Bens ou 
Direitos, tem como fato gerador: 

I - a transmissão da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, 
como definidos na lei civil; 

II - a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia e as servidões prediais; 

III - a transmissão de títulos, créditos, ações, quotas, valores e outros bens móveis de qualquer 
natureza, bem como os direitos a eles relativos. 
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 Neste sentido, na presente operação haverá a incidência do ITCMD nas 

doações feitas por George e Padmé, relativas às suas participações nas sociedades 

do grupo. Todavia, como as doações forma feitas com reserva de usufruto, apenas a 

nua- propriedades das quotas foram transmitidas para Lea e Luke.   

 Diante desta hipótese, dúvidas surgiram na doutrina em relação à 

quantificação da base de cálculo do imposto. 69 Por esse motivo, muitos estados 

passaram a regular esta pratica. O Rio de Janeiro, por exemplo, editou uma norma70 

determinando que a base de cálculo será de 50% na transmissão da nua-

propriedade, e de 50% na transmissão do usufruto.  

Feito essas considerações não existe nenhum prejuízo em termos tributário 

utilizar a doação com reserva de usufruto, portanto o utilizar outra operação, 

significaria tão-somente o adiamento parcial do fato gerador.  

Ademais, em relação às etapas da reestruturação societária do grupo, 

mediante a integralização das quotas na holding operacional e posteriormente das 

ações nas holdings limitadas, cumpre observar o disposto no artigo 23 da legislação 

sobre o Imposto de Renda das pessoas jurídicas (lei 9.249, de 26 de dezembro de 

1995), in verbis: 

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a 

título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante 

da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. 

                                                                                                                                        

IV - a aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro, cônjuge ou companheiro, na partilha, em 
sucessão causa mortis, dissolução de sociedade conjugal ou alteração do regime de bens. 

 
69 “ Não se tratando da propriedade do bem, mas apenas de direito real-parcial, fica a dúvida de como 
dimensionar a base de cálculo para fins de cálculo do ITCMD” p200 
 

70LEI N.º 1.427:  Art. 11.  Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a 
base de cálculo é: 

I - na doação da nua-propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 50% 
(cinquenta por cento) do valor do bem; 
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§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, 

as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas 

subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se 

aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de 

dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de 

outubro de 1983. 

 § 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração 

de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital. 

Portanto, na hipótese das quotas ou ações serem integralizadas pelo valor 

constante na declaração de bens, ou seja, o valor contábil, não a incidência de 

Imposto de Renda. Ressalta-se que o mesma lógica é aplicada para fins de 

apuração do IR nas declarações do doador (as doações feitas pelo George e pela 

Padmé).   

5.2.3. Tipos Societários 
 

 Nesta seção, serão analisados os motivos para constituir a holding 
operacional na forma de sociedade anônima e as outras duas holding (Holding Luke 
e Holding Lea) na forma de sociedades limitadas.  

Dentre as principais justificativas para a holding Operacional ser constituída 

na forma de sociedade anônima com capital fechado reside no fato de permitir maior 

controle aos acionistas (neste caso sob a ótica da 3ª geração), em razão da 

estrutura prevista na LSA, e, garantir a sociedade maior privacidade.  

 Nesse sentido, por exemplo, o art. 118 da LSA71, possibilita aos acionistas a 

celebrarem acordos específicos, no que concerne a compra e venda de ações, o 

direito preferencial para adquiri-las, sem precisar registrá-los em órgãos públicos. 

Diferentemente, na sociedade limitada existe grande insegurança em relação ao 

local apropriado para registro dos acordos de quotistas.  

 Há quem defenda, por exemplo, que os acordos de quotistas que não forem 

levados a registro público, não serão oponíveis aos administradores da companhia e 

                                            

71 Lei. 6.404/76: Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência 
para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela 
companhia quando arquivados na sua sede. 
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nem a terceiros. Conforme conclusão de Celso Barbi Filho “Em suma, o acordo de 

quotistas é válido no Direito Brasileiro, devendo, para sua regularidade e segurança, ser 

arquivado na sede da sociedade e no Registro do Comercio”.  

 Outro motivo para a constituição da holding operacional na forma de 

sociedade anônima é a possibilidade de emissões de ações preferencial.72 Esta 

modalidade de ação pode ser um instrumento útil para impedir que determinados 

herdeiros tenham direitos políticos na companhia, garantindo-os em contra partida 

privilegio no recebimento de dividendos.  

 Conforme lecionam Jose Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho “as ações 

preferenciais são títulos de extrema flexibilidade, que servem para as mais díspares 

situações: as diferentes combinações de vantagens e restrições – com ou sem voto; com ou 

sem prioridade de dividendos; cumulativos ou nao [...] ”. 

 Por fim, considerando que a presente estrutura foi elaborada para um dia 

comportar a 3ª geração da família Lucas Amídala e, tendo em vista a quantidade de 

integrantes desta geração, não podemos desconsiderar a hipótese da 

profissionalização da gestão ou da operação conhecida como Mangement buy-

out.73. 

Diante disso, conforme mencionado anteriormente, a estrutura da sociedade 

anônima permite uma fiscalização e controle mais eficiente, conferindo assim, 

segurança aos familiares na hipótese de profissionalização da administração da 

empresa.  

Finalmente, no que pese a constituição da Holding Luke e da Holding Lea na 

forma de sociedade limitada, não haveria justificação plausível para manter no grupo 

                                            
72 “Ação preferencial é a que confere a seu titular vantagens, patrimoniais e políticas, declaradas no 
estatuto, observados os requisitos e limites estabelecidos pela lei”. DIREITOS das Companhias. 
Coordenadores: Alfredo Lamy Filho; Jose Luis Bulhões de Pereira, Riode Janeiro: Forense, 
2009,p242 

73 “No espectro de alternativas viáveis das estratégias para a sucessão fora da empresa, convém 
mencionar o que denominaríamos de solução heterodoxa, através de uma operação conhecida como 
Management buy-out, cuja tradução seria Administração de fora, que consiste em transferir a 
empresa aos executivos para gerirem com total autonomia” AMENDOLARA, Leslie. A Sucessão na 
Empresa Familiar. São Paulo: Lazuli Editora, 2005, p 44 Sucessão na Empresa Familiar 
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outras sociedades anônimas, uma vez que a estrutura da sociedade limitada tende a 

ser menos onerosa.  

 
5.2.4. Acordos de Acionista 

Tendo em vista, a implementação de todas as etapas da operação societária, 

é imperioso que se elabore um acordo de acionista para regular as relações dos 

acionistas da sociedade Holding Operacional.  

Conforme, mencionado no terceiro capítulo deste trabalho, o referido acordo 

não deve apenas regular as relações entre Lea e Luke e sim prever expressamente 

a extensão dos seus efeitos aos herdeiros.  Se for possível, recomenda-se que os 

herdeiros assinem o acordo, na qualidade de intervenientes anuentes.  

Em termos de conteúdo, os acordos de acionistas permitem a ampla 

regulação da sociedade, respeitados os limites impostos pela lei. Dentre as 

possíveis cláusulas que poderão integrar o acordo de acionistas da família Lucas 

Amídala, recomenda-se a elaboração de uma cláusula de preferência ou right of first 

refusal. 

 A referida clausula de preferência deve regular o direito de preferência em 

caso de uma dos irmãos (Lea e Luke) decidirem alienar as suas ações. Além disso, 

deve prever a regulação em caso de múltiplos acionistas (herdeiros da 3ª geração) 

com proporções diferentes. Neste sentido, Carlos Augusto Silveira Lobo ponderou: 

Se mais de uma das demais partes quiser adquirir as ações, o acordo 
preverá ou um ordem de prioridade sucessiva entre as partes para 
adquir todas as ações objeto da oferta, ou o rateio, para que cada parte 
possa adquirir uma parcela das ações ofertadas proporcional a 
quantidade de ações que já possui, partilhando-se também as ações 
que tocariam a parte que não manifestou sua preferência.74 

 

 

                                            

74 Direitos das Companhias. Coordenadores: Alfredo Lamy Filho; Jose Luis Bulhões de Pereira, 
Riode Janeiro: Forense, 200,p 246. 
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5.2.5. Testamento 

Tendo em vista as doações feitas por George e Padmé da totalidade das 

quotas da Imóveis Ltda. e de 10% das quotas da Amídala Ltda., totalizando o 

equivalente a R$43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), e, considerando o 

calculo das respectivas  legitimas, presente no item 5.1, ambos a anteciparam aos 

seus filhos.  

  Desta forma, em relação aos demais bens constantes no acervo do conjugal, 

o casal terá liberdade para testar em beneficio de qualquer pessoa, integrante ou 

não da família, podendo inclusive impor clausulas restritivas, sem a necessidade de 

justificar. Caso, por exemplo, o casal deseje deixar em testamento as suas obras de 

artes para determinada pessoa ou entidade, estas poderão ser gravadas com 

cláusula de inalienabilidade, conforme descrito no capitulo 4, item 4.2 deste trabalho.  

5.3. Considerações Finais 

Após a apresentação completa da estrutura societária para viabilizar uma 

organização corporativa capaz de acolher de forma harmoniosa, as gerações futuras 

do Grupo Lucas Amídala, cumpre destacar as seguintes considerações finais: 

• No que concerne a doação em beneficio de Lea (casada sob regime de 

comunhão parcial), feita pelo seus pais,  esta enquadra-se na hipótese de 

exclusão de comunicação, ou seja, não integra o patrimônio comum dela com 

o seu cônjuge; 

 

•  Em caso de falecimento da Lea, conforme demonstrado no capitulo3 , item 

3.4, há grande divergência na doutrina e pouco consenso na jurisprudência, 

portanto, adotando a corrente majoritária, Han Solo (marido de Lea) herdaria 

uma parcela do acervo total de bens e não apenas, parcelas dos bens 

particulares. 

 

• No caso de Luke, casado pelo regime de separação total de bens (não existe 

comunicação de bens presentes ou futuros), aplicando a interpretação dada 
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pela unanimidade da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, 

acompanhando o voto da ministra Nancy Andrighi, a sua esposa não teria 

direito a herança alguma em caso de falecimento. 

 

Diante dessa insegurança jurídica, quanto ao regime de bens, Lea e Luke, 

poderiam constituir, em favor do outro, usufruto sobre as ações da Holding 

Operacional de titularidade das respectivas holdings pessoais, com reserva dos 

direitos patrimoniais e condicionando ao falecimento75 do outro. Outra solução 

possível seria a elaboração de testamento, respeitando as determinações legais, 

excluindo da herança do cônjuge as ações do grupo, conferindo, todavia, outros 

bens suficientes para atender as exigências legais.  

 

  

                                            

75  CÓDIGO CIVIL: Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. 
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6. CONCLUSAO 

 
Com foi visto, o planejamento sucessório é fundamental para a 

sobrevivência da empresa familiar, e, este, deve ser elaborado com a 

participação at iva de todos os membros da família. Somente assim, os 

advogados ou consultores poderão criar uma estrutura que se adeqüei 

às necessidades e peculiaridades da família, possibi l itando a recepção 

das gerações seguintes de forma harmoniosa.  

Ademais, tendo em vista os pontos determinantes do direito sucessório e 

societário, chega-se a seguintes conclusões: 

• Utilizando os contratos de doação com reserva de usufruto, os acordos 

de acionista e as Holdings, é possível, planejar sem transferir o 

controle da sociedade para os herdeiros; 

• Todos estes elementos abordados no presente trabalho são 

fundamentais para a organização societária que possibilite uma 

recepção harmoniosa dos herdeiros; 

• Existe ainda na doutrina e na jurisprudência, grande divergência 

quanto às regras de concorrência sucessória entre os herdeiros e o 

cônjuge; 

• Por isso, para preservar a empresa familiar de interferências do 

cônjuge é preciso planejar a sucessão. 

Por fim, cumpre ressaltar que o primeiro elemento necessário para a 

elaboração de um planejamento sucessório é o dialogo entre as gerações da família. 

Diante disso, o presente trabalho, procurou alertar este segmento para as principais 

questões do planejamento sucessório, esperando, contribui e estimular um debate 

saudável.   
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