
Sucessão no Agronegócio
Peculiaridades do planejamento patrimonial



“A colheita é comum, mas o 
capinar é sozinho”

João Guimarães Rosa



O planejamento sucessório deve  desconsiderar as peculiaridade 
do Agronegócio

Patrimônio

Renda

ValoresAmores



Patrimônio e negócio na atividade rural devem ter 
tratamento próprio...

Estabelecer os limites do patrimônio e da 
atividade é essencial para o sucesso do 

planejamento patrimonial.



Há que se diferenciar

Perpetuidade do negócio

Renda, Escala, Valores intangíveis

Preservação do 
patrimônio

Perenidade, disponibilidade, 
apropriação da riqueza



Preservar e reconhecer

Preservação 
patrimonial

• Custos de transferência

• Custos de transação no 
reconhecimento de direitos.

• Custos de transação na 
solução de conflitos

Preservação da 
harmonia 

familiar

• Estabelecer princípios 
comuns não patrimoniais

• Buscar regras de convivência 
não patrimoniais

• Mecanismos de solução de 
controvérsias não 
adversariais

Reconhecimento 
dos direitos e 

interesses 
individuais

• O interesse da família não 
pode ser causa da anulação 
do indivíduo.

• Direito de destacamento



Estruturas diferentes
Objetivos diferentes
Regimes diferentes

Sociedades

• Preservação do 
negócio.

• A resolução de 
conflitos tem o 
interesse 
comum como 
elemento 
central.



Não há uma fórmula única

Compreender as 
peculiaridades

Calcular custos e 
eventuais 

economias
Avaliar riscos

Considerar possíveis 
mudanças de 

cenário



Administração 
do negócio e do 

patrimônio

Custos 
imediatos

Economia 
futura



• Sócio do Bueno, Mesquita e Advogados

• Mestre e Doutorando em Direito pela USP (Direito Civil)

• Especialização em Direito do Agronegócio e Contratos Empresariais

• Membro do Grupo de Estudos Agrários da USP

• Professor do curso de “Direito do Agronegócio” do Insper

• Membro do Conselho Superior da SRB - Superior da Sociedade Rural 
Brasileira

• Consultor Jurídico da Ibá – Indústria Brasileira de Árvores
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