
Com coordenação de
Mário Shingaki.

Planejamento
Sucessório e

Tributário
10 horas totais, 

de 29 de novembro a 07 de dezembro

Co-realização:



Informações

Certificação

Ao final de todos os cursos do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio -
IBDA são emitidos os certificados de conclusão do curso, com assinatura e
reconhecimento pelo Coordenador Acadêmico e Diretoria do Instituto.

Valores

O curso Planejamento Sucessório e Tributário tem o valor total de R$ 2.520,00
(dois mil quinhentos e vinte reais), que pode ser parcelado em até 12x*.

*O pagamento parcelado se dá via Cartão de Crédito e está sujeito à acréscimo de juros pela
plataforma Hotmart.

Carga Horária

O curso possui carga horária total de 10 horas, distribuídas em suas disciplinas
ministradas em aulas de 2 (duas) horas e meia. 

As aulas ocorrerão nos dias 29 e 30 de novembro e 06 e 07 de dezembro, das
19h às 21h30min (horário de Brasília).

Fornecer ferramentas jurídicas interdisciplinares do Direito
Tributário, de Família e Societário, aplicáveis a gestores
patrimoniais, possibilitando-os propor recomendações para
proteção de bens e direitos, planejamento sucessório e
tributário de pessoas físicas e seus negócios.

Objetivo do curso



Conteúdo
Programático

Importância e objetivo do planejamento sucessório e tributário.

Instrumentos de sucessão: doação, testamento, cláusulas de proteção,
usufruto e outras direcionadas a imóveis, aplicação financeira e
participação societária.

Estruturas de planejamento para empresas familiares do agronegócio.

Estruturas de investimentos no exterior e efeitos fiscais/sucessórios.

Validade dos mecanismos de proteção: bens de família, alteração de
regime de casamento, holding e estruturas no exterior.

Planejamento tributário na organização patrimonial e planejamento
sucessório: riscos, sugestões e recomendações.

Casos práticos sobre planejamento sucessório e tributário, venda de
empresas e outros bens.

(i) Gestão de Impostos - para pessoas físicas e jurídicas. Autor:
Mario Shingaki, Editora Saint Paul, 9. ed., 2016.
(ii) Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio.
Diversos autores, Editora Manole, 2 ed., 2018.
(iii) Planejamento Patrimonial. Autor: Davi Roberto Silva, Editora
B18, 2018.

Bibliografia Recomendada



Coordenação

Corpo Docente

Mestre em Contabilidade e Controladoria pela
FEA/USP. Advogado, bacharel em Direito pela
Universidade Paulista. Bacharel em Administração
de Empresas pela FEA/USP. Contabilista. Sócio-
fundador do VBSO Advogados, escritório
especializado em Tributário, Planejamento
Sucessório, Mercado de Capitais, Societário,
Agronegócio e Contencioso. Professor em
programas de MBA e pós-graduação nas
disciplinas de Planejamento Tributário e Sucessório
na FGV-SP, Gestão de Impostos no Instituto Saint
Paul, Tributação no Mercado Financeiro e de
Capitais no Insper e Planejamento Sucessório no
IBDA. É membro da banca de elaboração e
revisão de questões de programas de certificação
(CFP) do Instituto Brasileiro de Certificação de
Profissionais Financeiros. 

Mario Shingaki

Mestre em Contabilidade e Controladoria pela
FEA/USP. Advogado, bacharel em Direito pela
Universidade Paulista. Bacharel em Administração
de Empresas pela FEA/USP. Contabilista. Sócio-
fundador do VBSO Advogados. Professor em
programas de MBA e pós-graduação.

Mario Shingaki

Mestrando em Direito Tributário pela USP.
Especialista em Direito Tributário Internacional pelo
Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT). Atua
há dez anos no VBSO Advogados. É autor de
livros e diversos artigos técnicos.

Diogo Olm Ferreira


