
A gestão patrimonial da sua família ou da 
sua empresa ganha atenção diferenciada na 
MoselloLima Advocacia. Nossa equipe de 
pro�ssionais detém experiência em planejamentos 
especí�cos vinculados às questões patrimoniais.

Cuidamos do alinhamento estratégico para 
adoção de novas estruturas jurídicas que envolvam 
governança familiar ou corporativa que possam 
gerar mais e�ciência sob todos os aspectos legais 
do patrimônio das pessoas, sejam elas físicas ou 
jurídicas, além de sugerir medidas jurídicas de 
segurança previamente à celebração de negócios ou 
transações diversas.

GESTÃO 
PATRIMONIAL, 
FAMÍLIA E SUCESSÕES



»  Consultoria sobre 
reorganização societária, tais 
como cisão, incorporação e 
transformação de sociedades 
de controle familiar para �ns 
sucessórios, planejamento 
tributário ou de organização de 
ativos; 

»  Oferecemos robusta 
consultoria sobre constituição 
de meios de investimento, de 
sociedades que concentrem a 
propriedades imobiliárias ou 
sociedades operacionais, como 
holdings; 

»  Atuamos na análise e 
elaboração de acordos de 
acionistas ou quotistas para 
regular a relação entre os 
sócios quanto às deliberações 
societárias, eleição de 
administradores e cessão de 
ações/quotas, direitos de 
preferência e de opção de 
compra ou de venda.

QUANTO AOS ASPECTOS 
SOCIETÁRIOS NOSSA 
ATUAÇÃO ABRANGE: 

GESTÃO PATRIMONIAL



» Assessoria integral para celebração de pactos 
antenupciais, contratos de união estável, distratos e 
instituição de bem de família;

» Análise documental acerca de patrimônio 
imobiliário passível de gerar rendimentos por meio 
compra e venda, arrendamento, fomento, instituição 
de usufruto, dentre outras modalidades de negócios 
jurídicos;  

» Na esfera judicial cuidamos da alteração de 
regimes de bens do casamento, além de inventários 
judiciais, extrajudiciais e divórcios.

NO ÂMBITO DO 
DIREITO DE FAMÍLIA 
E SUCESSÕES 
NOSSA EXPERTISE 
COMPREENDE:

GESTÃO PATRIMONIAL



NOSSOS GESTORES

 
 

SALVADOR • SÃO PAULO • VITÓRIA • CAMPO GRANDE • 

EUNÁPOLIS • TEIXEIRA DE FREITAS • BAURU •  

MUCUGÊ • TELÊMACO BORBA  •  SÃO LUÍS
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