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RESUMO

Este estudo, através de uma revisão bibliográfica, aborda os vários mecanismos para
fins de execução de planejamento patrimonial, muitos dos quais utilizados como forma
de  fraude  ao  credor  para  impedir  que  os  bens  da  sociedade,  dos  sócios  e
administradores sejam alcançados.  Prática conhecida como blindagem patrimonial  e
muito utilizada atualmente onde as sociedades já são inicialmente compostas para esse
fim. Mecanismos esses que são cada vez mais difíceis de serem todos previstos e
monitorados adequadamente  causando inúmeros prejuízos aos credores.

Palavras-Chave: Patrimônio. Sócios. Credores. Blindagem. 
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ABSTRACT

The present study, throughout a literature review addresses various techniques aimed to
execute  patrimonial  planning.  Many  of  wich  may  be  applied  as  creditor  fraud  and
therefore avoid executives',  partners'  and company's belongings from being retained.
Known as asset protection, this is largely applied nowadays in corporations built for that
purpose. Moreover, further developments make these mechanism less predictable and
efectively monitored in that way bringing large losses to creditors.

Key-words: Patrimony. Partners. Creditors. Asset protection  
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INTRODUÇÃO

A criação da personalidade jurídica tem como sua principal vantagem a limitação

da responsabilidade patrimonial. Os bens do sócio e da sociedade não se confundem,

permitindo  uma  maior  segurança  para  os  particulares  que  investem  parte  de  seu

patrimônio,  além de  investimentos  e  riscos  mais  ousados.  Com isso,  há  um maior

desenvolvimento da economia, pois os sócios podem arriscar mais o capital no negócio

sem que uma possível frustração possa futuramente atingir seus bens particulares.

Quando o Estado criou essa autonomia não tinha em mente que ela começaria a

ser utilizada para fins fraudulentos e abusivos, onde os sócios ocultariam patrimônios

através da pessoa jurídica, prejudicando credores.

O sócio de uma sociedade empresária, muitas vezes visando o lucro, se utiliza

de mecanismos dentro da legalidade, ou melhor, das brechas das leis para fraudar o

credor. O objeto de estudo desse trabalho é a blindagem patrimonial, uma forma que os

sócios da sociedade empresária encontraram de proteger seus bens diante de uma

incerteza futura do negócio.

Essa estruturação da sociedade para a blindagem patrimonial ocorre das mais

diversas maneiras, como a utilização de "laranjas", empresas offshore, holdings etc. Por

tratar-se de uma maneira de inviabilizar que os bens dos sócios sejam executados por

dívidas, fraudando credores, os tribunais tratam o termo como uma prática criminosa.

Esse tema é amplamente ligado à desconsideração da personalidade jurídica, pois os

legisladores, preocupados com o crescimento de tais situações, passaram a reagir a

esta  prática  indesejada,  fornecendo  jurisprudências  que  mais  tarde  auxiliariam  o

desenvolvimento  doutrinário  a  respeito  da  matéria,  principalmente  nos  países

Europeus1.

1
 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj 2004 p.230.

10



Porém apenas nos casos onde ocorre o abuso de direito e a fraude no uso da

personalidade jurídica, que o sócio responderá pela obrigação da sociedade gerando

bastante polêmica em torno do tema.  A blindagem patrimonial  é  utilizada para que

possa dificultar e até mesmo impossibilitar que o sócio se responsabilize por essas

obrigações,  fazendo  com  que  os  credores  não  consigam  atingir  o  patrimônio  da

empresa nem dos sócios que se tornam ocultos ou até mesmo "blindados".

A presente  monografia  irá  abordar  os casos e particularidades da blindagem

patrimonial como mecanismo de fraude ao credor no sistema jurídico brasileiro. Como

ocorre a desconsideração da personalidade jurídica,  bem como a dificuldade de se

utilizar esse mecanismo que serve como proteção aos credores.
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1 – PERSONALIDADE JURÍDICA E RESPONSABILIADADE DO SÓCIO

A essência  de  qualquer  sociedade empresária  é a  persecução de lucros2.  A

limitação  da  responsabilidade  do  sócio  referente  a  sua  cota  de  participação  na

sociedade,  permite  que  haja  uma maior  agressividade nas  relações de  negócios  e

investimentos. Se cada sócio tivesse a preocupação de que o insucesso de um negócio

pudesse  afetar  seus  bens  particulares,  as  sociedades  empresárias  seriam

conservadoras,  ou até mesmo não seria vantajoso a formação de uma sociedade já

que o risco do negócio traria uma responsabilidade ilimitada para aquele. O professor

Fabio Ulhoa leciona com sábias palavras essa limitação da responsabilidade para que

houvesse  diminuição  do  risco  do  negócio  e  maior  investimento  pela  sociedade

empresária:

É, a rigor, um instrumento plenamente compatível com a ordem econômica desenhada
pela Constituição, de natureza neoliberal, que reserva aos  particulares a primazia na
produção: isso porque o desenvolvimento desta para o atendimento das necessidades
de todo  corpo  social  exige,  em tal  sistema,  mecanismos  de  motivação  da  iniciativa
privada,  entre  os  quais  se  ressalta  a  limitação  do  risco  na  exploração  da  atividade
econômica através do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas3.

Dessa forma na maior parte das sociedades empresárias brasileiras, o sócio só

responde referente ao valor de sua cota.

Fabio Ulhoa conceitua bem essa limitação da responsabilidade:

Em sendo assim,  pelas  obrigações  da  pessoa  jurídica  responde,  em regra,
apenas o patrimônio. É, em geral, incabível a responsabilização do membro da
pessoa jurídica por obrigação que não é dele, mas ela. O credor do ente moral
(sociedade civil ou comercial, associação ou fundação) não pode, em princípio
pretender a satisfação de seu crédito no patrimônio individual de membro da

2 COELHO, Fábio Ulhoa. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
214.
3 COELHO, Fábio Ulhoa. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
216.
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entidade, mesmo em se tratando da pessoa que a representa no negócio ou na
ação judicial, já que são sujeitos de direito distintos. Esta regra geral, decorrente
do  dispositivo  de  lei  acima  mencionado,  é  referida  através  do  princípio  da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica4.

Porém, essa limitação trouxe junto a possibilidade do sócio de fraudar credores,

já que esse não cumpria com suas obrigações e os credores não conseguiam atingir

seu patrimônio pessoal.

1.1 – A ORIGEM DA DISREGARD DOCTRINE

O mecanismo capaz de superar essa separação entre os bens da sociedade e

dos seus sócios, teve como precursor uma decisão judicial proferida no caso Bank of

United States v. Devaux. A Constituição Americana, no seu art.  3, seção 2, limita a

jurisdição  às controvérsias  entre cidadãos de diferentes estados. Dessa forma o juiz

Marshall, manteve a jurisdição das cortes federais sobre as corporations. Desde essa

época  cogitava-se  a  possibilidade  de  ultrapassar  a  personificação  das  entidades

estendendo a responsabilidade aos sócios5.

Em 1897, 88 anos após o caso Bank of United States v. Devaux, aconteceu na

Inglaterra o caso de maior repercussão mundial desde então. O processo em questão

foi denominado Salomon v. Salomon & Co. O empresário Aaron Solomon possuía uma

fábrica de calçados denominada de A. Salomon & Co. Ele e mais seis membros de sua

família  criaram uma  company, onde cada um possuía apenas uma ação,  enquanto

Aaron detinha 20.000 ações, se tornando assim, sócio majoritário. Posteriormente, o

empresário cedeu seu fundo de comércio à sociedade que fundara com sua família.

Aaron Solomon, se utilizou da pessoa jurídica criada para limitar sua responsabilidade

diante  das  dívidas  contraídas  por  sua  firma  individual  e  assim  impossibilitando  os

4 COELHO, Fábio Ulhoa. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
215.

5
 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj 2004 p.230.
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credores de liquidar seus débitos. O empresário foi condenado em primeira instância,

reconhecendo  a  fraude,  desconsiderando  a  personalidade  jurídica  e  assim

possibilitando o alcance dos bens pessoais do empresário. Porém a  House of Lords

não reconheceu nenhum vício na constituição da sociedade e teve a diferenciação dos

bens dos sócios e da sociedade, não atingindo seus bens pessoais6.

Nesse processo ficou claro que a tentativa de blindagem patrimonial já é usada

desde meados do século XIX. A partir desse caso em específico a disregard doctrine

passou a ganhar força como mecanismo de evitar fraudes aos credores através da

limitação da responsabilidade através da pessoa jurídica7.

A influência da jurisprudência norte  americana sobre a  disregard doctrine fez

com que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica fosse positivado no

Brasil, no Código de Defesa do Consumidor8.

Nos anos 60, em uma palestra para a Universidade Federal do Paraná, o jurista

Rubens Requião foi o primeiro a trazer o tema para o Brasil, positivado anos mais tarde

com a criação do Código de Defesa do Consumidor.

(...)o  que  se  pretende  com  a  doutrina  do  disregard  não  é  a  anulação  da
personalidade jurídica em toda a sua extensão, mas apenas a declaração de
sua ineficácia para determinado efeito, em caso concreto, em virtude de o uso
legítimo da personalidade ter sido desviado de sua legítima finalidade (abuso de
direito) ou para prejudicar credores ou violar a lei (fraude)9.

6
 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj 2004 p.230.

7
 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj 2004 p.230.

8
 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj 2004 p.230-231.

9 REQUIÃO,  Rubens.  Abuso  de  direito  e  fraude  através  da  personalidade  jurídica.  São  Paulo:
Revistas dos Tribunais v.410.
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A desconsideração da personalidade jurídica, foi reconhecia no direito positivo

através do artigo 28 da Lei 8.078/9010. Posteriormente no artigo 18 da Lei 8.884/9411

(revogada pela Lei 12.529/1112 , artigo 34), no artigo 4° da Lei 9.605/9813 e por último no

artigo 5014 do Código Civil.

1.2 – PARTICULARIDADES DA DISREGARD DOCTRINE

A desconsideração da personalidade jurídica não é algo simples de acontecer.

Há muita discussão envolvida sobre o tema, principalmente em relação à segurança

jurídica. Nas palavras de Fabio Ulhoa:

O objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard
doctrine ou piercing the veil) é exatamente possibilitar a coibição da fraude, sem
comprometer o  próprio instituto da pessoa jurídica,  isto  é,  sem  questionar  a
regra da separação de sua personalidade e patrimônio em relação aos de seus
membros.  Em  outros  termos,  a teoria tem  o  intuito  de  preservar
a pessoa jurídica  e  sua  autonomia,  enquanto  instrumentos  jurídicos

10    Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado
de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
        § 1° (Vetado).
        §  2°  As  sociedades  integrantes  dos  grupos  societários  e  as  sociedades  controladas,  são
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
        § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes
deste código.
        § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
        § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
11  Art.  18.  A  personalidade  jurídica  do  responsável  por  infração  da  ordem  econômica  poderá  ser
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por
má administração. (Revogado pela Lei nº 12.529, de 2011).
12 Art.  34.  A  personalidade  jurídica  do  responsável  por  infração  da  ordem  econômica  poderá  ser
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social
13  Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
14 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir  no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
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indispensáveis à organização da atividade econômica, sem deixar ao desabrigo
terceiros vítimas de fraude. 15

Existem duas teorias que sobre a desconsideração da personalidade jurídica.

São elas as teoria maior e a teoria menor16.

Ulhoa discorre sobre o assunto:

Há duas formulações para a teoria da desconsideração: a maior, pela qual o juiz
é autorizado a ignorar  a autonomia patrimonial  das pessoas jurídicas,  como
forma de coibir fraudes e abusos praticados através dela, e a menor, em que o
simples prejuízo do credor já possibilita afastar a autonomia patrimonial 17.

A primeira  se  baseia  em requisitos  sólidos  identificadores de fraude,  onde o

sócio se aproveita da personalidade jurídica, e sua limitação de responsabilidade para

fraudar credores. Uma insuficiência patrimonial, falência, insolvência ou inadimplência

não são suficientes para se levantar o véu da personalidade jurídica e atingir os bens

dos sócios18.

A segunda teoria não leva em conta uma apuração dos requisitos para que haja

a desconsideração, bastando apenas que a "diferenciação patrimonial da sociedade e

sócio  se  afigure  como  obstáculo  à  satisfação  de  credores",  ou  seja,  não  tendo  a

sociedade patrimônio suficiente para sanar as dívidas dos credores, pode-se alcançar o

patrimônio dos sócios. 

Seguindo no mesmo raciocínio, Ulhoa discorre: 

A teoria menor da desconsideração é, por evidente, bem menos elaborada que
a maior. Ela reflete, na verdade, a crise do principio da autonomia patrimonial,
quando  referente  a  sociedades  empresárias.  O  seu  pressuposto  é
simplesmente o desatendimento de crédito titularizado perante a sociedade, em
razão da insolvabilidade ou falência desta. De acordo com a teoria menor da
desconsideração,  se  a  sociedade  não  possui  patrimônio,  mas  o  sócio  é
solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela19.

Aspectos tão superficiais como a insolvência ou a falência, apesar de contidos

no art. 28 da Lei 8.078/90, não podem ser considerados requisitos para ser aplicada a

15 COELHO,  Fábio  Ulhoa. Curso  de  Direito  Comercial.  De  acordo  com  o  novo  Código  Civil  e
alterações da LSA. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 34 – 35.
16 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj, 2004.
17 COELHO, Fábio Ulhoa.  Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa
Coelho. – 10. ed. Ver. E atual. – São Paulo : Saraiva, 2007. p. 36.
18 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj, 2004 p.232.
19 COELHO, Fábio Ulhoa.  Curso de direito comercial,  volume 2 : direito de empresa / Fábio Ulhoa
Coelho. – 10. ed. Ver. E atual. – São Paulo : Saraiva, 2007. p. 47.
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desconsideração da personalidade jurídica, pois desta forma causaria uma insegurança

jurídica muito grande20. 

2 – A BLINDAGEM PATRIMONIAL COMO PRÁTICA CRIMINOSA

No dia 30 de junho de 2005, uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita

Federal, Ministério Público Federal e autoridades uruguaias prendeu 24 pessoas, sendo

nove advogados,  além de empresários e funcionários,  sob suspeita  de lavagem de

dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito

Santo, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco e Paraná21.

O advogado Newton Neves, do escritório Oliveira Neves & Associados, que é

um dos maiores do país na área tributária, é suspeito de ser o líder do esquema onde

se realizava a blindagem patrimonial22. 

Na ação, batizada de Operação Monte Éden, a Polícia Federal afirma que a

Oliveira Neves & Associados e outros quatro escritórios, aparentemente sem ligação

direta, mantinham por contratos de mais de R$ 100 mil um esquema que consistia na

criação de empresas  offshores no Uruguai e de sociedades limitadas no Brasil,  sob

nomes de laranjas, para grandes empresários da indústria têxtil, plástico e combustível.

Segundo a Polícia Federal, as empresas criadas pertenciam, na realidade, aos clientes

20 GUIMARAES, Marcio Souza, revista emerj p.232.
21 http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u97815.shtml
22 http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u97815.shtml
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dos escritórios que tiravam ou traziam dinheiro do país, conforme sua necessidade23.

  A Receita Federal calcula que deixou de arrecadar R$ 150 milhões só no ano

passado com os crimes. De acordo com a Polícia Federal, a própria Oliveira Neves se

utilizava do esquema de criação de empresas "fictícias" para "blindar" seu patrimônio.

Apenas no ano de 2004, o escritório teria movimentado cerca de R$ 20 milhões em

nome  das  empresas  de  "fachada"  que,  de  fato,  pertenceriam  ao  escritório  de

advocacia24.

  Os suspeitos cumprem prisão temporária por cinco dias, prorrogáveis por mais

cinco  dias.  Na  operação  a  Polícia  Federal  apreendeu  ainda  carros,  telefones  e

contratos de empresas offshore25.

Com o  surgimento  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  como  um

mecanismo de proteção aos credores, muitos empresários começaram a se preocupar

com a possibilidade de seus patrimônios pessoais serem atingidos com uma execução,

realizando assim uma blindagem patrimonial.

O próprio termo já é visto pelo STJ como pejorativo. "Blindagem Patrimonial" já

é considerado como prática criminosa como pode-se notar nesse trecho retirado de um

voto.

Observa-se que a denúncia aponta, logo em seu início, que os pacientes teriam
inserido falsas informações quanto à propriedade de cotas e responsabilidade
pela administração de diversas empresas, com o objetivo de "blindar" os seus
respectivos patrimônios, protegendo-os de eventual execução fiscal. 
Esse  processo  de  'blindagem  patrimonial",  como  se  afirma,  consistiria  na
colocação de empresas em nome de pessoas físicas de fachada ("laranjas") e
pessoas jurídicas de fachada (off-shores )26.

O termo já é amplamente utilizado nos tribunais, como um meio onde os sócios 

ou administradores manipulam a pessoa jurídica com a intenção de abuso de direito e 

consumação de fraudes.

23http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u97815.shtml 
24 http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u97815.shtml
25 http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u97815.shtml
26 STJ, HABEAS CORPUS Nº 162.957 - MG (2010/0029590-2), Relator: Ministro Og Fernandes, Data de
Julgamento: 04/12/2012. 

18



No caso supracitado,  a composição inicial da sociedade  já se inicia com um

processo de blindagem patrimonial,mediante  a alocação da propriedade de cotas a

empresa  offshore,  de  forma  a  subtrair  ao  conhecimento  das  autoridades  públicas

brasileiras a verdadeira titularidade das propriedades. Logo, a partir do momento que o

credor tenta localizar os bens da empresa ou dos sócios, fica oneroso e muito difícil de

localizar, algumas vezes até tornando-se impossível. 

Os artifícios utilizados pelos sócios são inúmeros e cada vez mais criativos.

Porém pode-se apontar os mais utilizados como a utilização de holdings, de empresas

offshore e dos denominados "laranjas"27.

2.1 – HOLDING

Com a promulgação da Lei 6.404/76 (artigo 2) e, posteriormente, do Código

Civil  ganhou força no Direito Empresarial Brasileiro a figura societária das empresas

denominadas  holding. Essas figuras seriam as sociedades coligadas, controladoras e

controladas. O termo, de origem inglesa, veio do verbo "to hold" que em tradução livre

significa manter e controlar. Este tipo de empresa se caracteriza por controlar outras

sociedades  por  meio  de  uma  figura  previamente  definida,  significando,  de  forma

simples, aquela companhia que detém o controle acionário de outras. Rubens Requião,

com sábias palavras define esse tipo de sociedade como:

(...)  as  sociedades  que  mantém,  entre  si,  laços  empresariais  através  de
participação  acionária,  sem  necessidade  de  se  organizarem  juridicamente.
Relacionam-se segundo o regime legal de sociedades isoladas, sob a forma de
coligadas, controladoras e controladas, no sentido de não terem necessidade
de maior estrutura organizacional28.

27 JUNIOR, Onofre Alves Batista. Responsabilidade Tributária do Sócio Não Gerente – O “Laranja”, A
Fraude à Lei e a Desconsideração da Personalidade Jurídica, in Revista Jurídica da Procuradoria
Geral da Fazenda Estadual de Minas Gerais, n.º 35, julho / setembro, 1999. p.56.

28 Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 2 vol., p245.
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Teoricamente, a  holding  seria uma empresa diferenciada, moldada não para

produzir riqueza física, mas para controlar as companhias produtoras de tal riqueza.

Porém, a figura da holding vem se expandindo no mundo dos negócios com o

objetivo de servir  como um meio de blindagem patrimonial,  onde a criação de uma

empresa gestora, sujeita a regras diferenciadas de tributação e capaz de proporcionar

proteções sobre questões sucessórias. Segundo Fabio Konder Comparato:

Não há negar entretanto que os grupos econômicos foram criados, exatamente,
para racionalizar a exploração empresarial, harmonizando e mesmo unificando
as  atividades  das  várias  empresas  que  os  compõem.  É  graças  a  essa
racionalização administrativa que o lucro marginal é elevado, com a baixa do
custo unitário de produção. Eles propiciam a criação de 'economias internas de
escala', já assinaladas pelos economistas desde fins do século XIX. Todos os
sistemas econômicos, qualquer que seja o regime político que os acompanha,
tendem a esse mesmo objetivo de agrupamento e coordenação empresarial. A
empresa isolada é, atualmente, uma realidade condenada, em todos os setores,
máximes naqueles em que o progresso está  intimamente ligado à pesquisa
tecnológica.  A  chamada  empresa  multinacional  nada  mais  é  do  que  uma
constelação de empresas, operando em vários países, sob legislações diversas,
mas perseguindo, sempre, uma única política global29.

Sua ampla utilização tem como objetivo, não fraudar credores, mas sim um

planejamento  tributário,  onde  a  sociedade  pagaria  menos  impostos  e  teria  um

planejamento sucessório. 

2.1.1 – HOLDINGS PURAS, MISTAS E SEUS TIPOS SOCIETÁRIOS

As holdings são divididas em duas espécies, as puras e as mistas. As primeiras

são aquelas que meramente participam de outras empresas sob forma acionária, ainda

que minoritariamente. Esta forma é característica de grandes grupos e conglomerados

econômicos. Já as mistas são empresas que desenvolvem atividades operacionais e

prestam serviços, além de possuírem participação acionária em companhias diversas30.

29 Fabio Konder Comparato, O Poder de Controle na Sociedade Anônima, pp.355/356.
30 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Holding, Administração Corporativa e Unidade Estratégica
de Negócio. São Paulo: Atlas, 1995.
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Geraldo Alves31 aponta outros tipos de holding (de participação, administrativa

etc), porém a que deve-se dar mais ênfase é a holding familiar. É um tipo muito comum

e utilizado, pois tem grande utilidade na concentração patrimonial e facilita a sucessão

hereditária e a administração dos bens, garantindo a continuidade sucessória.

Para Alves, não há impeditivo para que este tipo de empresa se constitua sob

qualquer uma das formas de sociedade empresária previstos no Código Civil, podendo

ainda se revestir de mais de um tipo societário, dependendo da escolha dos sócios.

Dessa forma, ficam impedidas de caracterizar holding, segundo o autor, as sociedades

simples,  as  cooperativas  e  qualquer  outro  tipo  societário  que  não  vier  a  exercer

atividade profissional organizada. A sociedade em conta de participação também não

poderá  caracterizar  holding,  por  ser  destituída  de  personalidade  jurídica  e  não  ser

sociedade empresária.

Ainda que haja tal diversidade de tipos possíveis para constituição da holding,

Alves aponta a sociedade anônima como forma mais adequada, por ter natureza de

sociedade de capitais, divisão do capital social em ações, responsabilidade limitada dos

acionistas e natureza empresarial. A própria Lei 6.404/76, intitulada Lei das Sociedades

por Ações, é tratada como originária do tipo societário referido neste trabalho, conforme

preconiza o seu Artigo 2º, § 3º32 ao estabelecer que “a empresa pode ter participação

em outras empresas”.

31
 ALVES, Geraldo Gonçalves de Oliveira.  Sociedade Holding no Direito Brasileiro. Belo Horizonte:

Mandamentos, 2006.
32       § 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.
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Como prevê o artigo 4 da Lei das Sociedades Anônimas33, deve-se ressaltar os

dois tipos de sociedade anônima existentes: as de capital aberto e de capital fechado.

Ambas são passíveis de utilização quando se trata de holding e devem obedecer aos

requisitos legais para constituição, tais como a existência obrigatória de um Conselho

de  Administração  (órgão  colegiado  com  funções  deliberativas)  e  de  uma  Diretoria

(atividades executivas e representação da companhia).

De  forma  secundária,  a  sociedade  limitada  é  também  viável  como  forma

constitutiva  de  uma  holding,  uma  vez  que  divide  o  capital  em  cotas  cuja

responsabilidade  é  limitada  ao  montante  que  cada  sócio  possui,  ainda  que  todos

respondam  solidariamente  pela  integralização  do  capital  social.  Essa  seria  a  mais

33   Art. 4o Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de
sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. (Redação dada
pela Lei nº 10.303, de 2001)
        § 1o Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores
Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. (Redação dada pela Lei nº 10.303,
de 2001)
        § 2o Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio
registro na Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
        § 3o A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias,
segundo as  espécies e  classes  dos valores  mobiliários  por  ela  emitidos negociados no mercado,  e
especificará  as  normas sobre  companhias  abertas  aplicáveis  a  cada  categoria. (Incluído  pela  Lei  nº
10.303, de 2001)
        § 4o O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser
cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que a controle,
direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação no
mercado, por preço justo, ao menos igual ao valor de avaliação da companhia, apurado com base nos
critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido
avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação
das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de
Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o disposto no art. 4 o-
A. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
        § 5o Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela Comissão de
Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% (cinco por cento) do total das ações
emitidas pela companhia,  a assembléia-geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da
oferta de que trata o § 4o, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de
Valores Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de resgate, não se aplicando, nesse caso, o
disposto no § 6o do art. 44. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
        § 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta
sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de
ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço
determinado  nos  termos  do  §  4o,  para  aquisição  da  totalidade  das  ações  remanescentes  no
mercado. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
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adequada quando se pretende impedir que terceiros estranhos à família participem da

sociedade, no caso de holding familiar.

2.1.2 – UTILIZAÇÃO DA HOLDING PARA REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA E 

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Dentre as principais vantagens da operação, está a redução da carga tributária

incidente sobre os rendimentos dos sócios (pessoa física) com a redução no Imposto

de Renda da Pessoa Física,  visto  que os  rendimentos  serão tributados através da

sociedade.  Deve-se  mencionar  também  a  preservação  do  patrimônio  diante  de

credores destas pessoas físicas, a facilidade na outorga de garantias e emissão de

títulos  de  crédito  através  da  pessoa  jurídica  devido  à  maior  credibilidade  desta  no

mercado. É bastante viável a utilização da holding como forma de proteção patrimonial,

principalmente diante da possibilidade de tributação pelo lucro presumido em vez do

lucro real, forma que em certos casos pode reduzir bastante a carga tributária incidente

sobre um patrimônio34.

Para  Cecília  Bergamini,  em  relação  ao  planejamento  sucessório,  está

diretamente  ligado  à  proteção  patrimonial.  Pode-se  dizer  que  a  holding  seria  a

blindagem patrimonial lícita, onde a figura da  holding  não foi criada com o intuito de

fraudar credores.

Segundo os entendimentos de Oliveira35, a utilidade da  holding  nestes casos

relaciona-se  com  a  preocupação  de  muitos  executivos  em  manter  seu  grupo  de

empresas  em  poder  de  seus  descendentes,  além  de  minimizar  interferências  de

problemas que envolvam sócios ou familiares.

A  Holding  Familiar é utilizada para tratar daquela empresa cujos sócios são

parentes e na maioria das vezes descendentes do presidente de um grupo empresarial.

34 BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: administração do sentido. 2. ed. São Paulo. Atlas, 2009.
35 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Holding, Administração Corporativa e Unidade Estratégica
de Negócio. São Paulo: Atlas, 1995.
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Todo o patrimônio do grupo acaba se reunindo nesta empresa e há cessão de cotas ou

ações  aos  herdeiros,  na  forma  mais  adequada  para  cada  um.  Há,  contudo,  a

possibilidade do empreendedor ficar com o usufruto vitalício destas cotas ou ações e

assim continuar administrando integralmente seu patrimônio mobiliário e imobiliário. 

Apesar de a  Holding Familiar  eliminar boa parte de problemas relacionados à

sucessão,  não  será  possível  dirimir  questões  relacionadas  ao  casamento  dos

sucessores em comunhão parcial  de bens ou falecimento de um dos acionistas ou

cotistas. Nestes casos, pelo disposto no Código Civil, não haverá como evitar que parte

do patrimônio seja transferido a pessoas estranhas à família. Por fim, não há como

evitar o despreparo dos sucessores na continuidade de gestão do grupo empresarial, o

que leva a uma dilapidação do patrimônio construído pelo empreendedor quando este

se afasta da administração.

Com o planejamento sucessório, são evitadas inúmeras incidências tributárias,

que  são:  ITBI  (Artigo  156,  inciso  II  da  Constituição  Federal)36 -  Imposto  sobre  a

transmissões  de  bens  imóveis-  (2%)  não  incidência  quando  efetuada  mediante  a

integralização de capital com bens e direitos; ITCMD (Art. 72 da Lei 11.651 de 26 de

Dezembro  de  1991)37 -  Imposto  de  transmissão  causa  mortis  e  doação-  (4%)

inocorrência do fato gerador quando feito através de doação de bens como antecipação

da legítima; IRRF -Imposto de renda retido na fonte- (15%) incidência sobre o ganho de

capital  se a transferência dos bens for processada pelo valor de mercado, ou seja,

sobre  o  eventual  ganho  de  capital,  representando  pela  diferença  entre  o  custo  de

36 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física,  e de direitos reais  sobre imóveis,  exceto os de garantia,  bem como cessão de direitos a sua
aquisição;
37 Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de qualquer bem ou direito.
§  1º  Ocorrem tantos fatos  geradores  distintos quantos  forem os herdeiros,  legatários,  donatários ou
usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível.
§ 2º Doação é qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito
de seu patrimônio, ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente.
§ 3º Entende-se como qualquer bem ou direito, o bem imóvel e o direito a ele relativo, e o bem móvel,
compreendendo  o  semovente,  a  mercadoria  e  qualquer  parcela  do  patrimônio  que  for  passível  de
mercancia ou de transmissão, mesmo que representado por título, ação, quota, certificado, registro ou
qualquer outro bem ou documento.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia.
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aquisição e o valor  de mercado; Taxa Judiciária  (1%) não incidência em virtude da

antecipação da sucessão, evitando a propositura da ação judicial de inventário.

Além dos custos tributários acima indicados devem ser somados os gastos com

honorários advocatícios comumente cobrados sobre o montante do espólio, que podem

variar entre 10% a 20 %38.

A criação da holding, deve ser feita com muita cautela e preparo, pois uma vez

que  seu  objetivo  seria  uma  proteção  patrimonial  com  um  planejamento  fiscal  e

sucessório, ela pode se tornar muito onerosa e prejudicar a empresa devido a uma má

administração39.

2.2 – EMPRESAS OFFSHORE UTILIZADAS COMO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Antes de entrar na esfera do planejamento tributário utilizado pelas empresas

offshore,  deve-se fazer um breve estudo sobre a elisão e evasão fiscal. Nas palavras

de Ricardo Lobo Torres, os dois podem ser definidos da seguinte maneira:

A  evasão (taxing  saving  em  inglês;  Steuervermeidung  em  alemão)  é  a
economia de imposto obtida ao se evitar a prática do ato ou o surgimento do
fato jurídico ou da situação de direito suficientes à ocorrência do fato gerador
tributário. Deixar alguém de fumar para não pagar o IPI ou ICMS é o exemplo
clássico de evasão. É sempre lícita, pois o contribuinte atua numa área não
sujeita à incidência da norma impositiva. O termo evasão, com tal significado, é
cultivado  pela  ciência  das  finanças  e  aparece  no  direito  financeiro  francês.
Quando tomada no sentido da expressão inglesa  tax evasion,  como veremos
adiante, da preferência de alguns autores brasileiros, é ilícita.
Elisão  (tax  avoidance  em inglês;  Steuerumgehung  em alemão;  elusione  em
italiano)  pode  ser  lícita  (  =  planejamento  fiscal  consistente)  ou  ilícita  (  =
planejamento  fiscal  abusivo).  No  primeiro  caso,  é  a  economia  de  imposto
alcançada  por  interpretação  razoável  da  lei  tributária  ;  no  segundo,  é  a
economia do imposto obtida pela prática de um ato revestido de forma jurídica
que não se subsume na descrição abstrata da lei"40.

Complementando as palavras do mestre Ricardo Lobo Torres,  o doutrinador

César Guimarães Pereira, leciona:

38 BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: administração do sentido. 2. ed. São Paulo. Atlas, 2009.
39 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Holding, Administração Corporativa e Unidade Estratégica
de Negócio. São Paulo: Atlas, 1995.
40 LOBO, Torres  Ricardo,  Curso de Direito Financeiro e  Tributario,  18 ed,  Renovar,  2011 Rio  de
janeiro.
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Como exemplo, tome-se norma que estabelecesse contribuição social sobre a
remuneração de autônomos. Se contratasse uma sociedade de profissionais
(pessoa jurídica) para evitar a contratação de um profissional autônomo, evitar-
se-ia a ocorrência do fato imponível e haveria elisão tributária. Porém, se, após
a  contratação  de  profissional  autônomo,  destroem-se  os  documentos
correspondentes ou faz-se um novo documento com data falsa para alterar os
termos da contratação, haveria evasão fiscal41.

Todo empresário tem o desejo de diminuir a carga tributária paga devido a sua

atividade empresária, porém a linha tênue que separa a economia lícita de tributos das

práticas  ilícitas  de  sonegação  fiscal  tomou  nos  dias  atuais  ares  de  extrema

complexidade,  devido  a  facilidade  de  utilização  no  âmbito  internacional  de  práticas

elisivas42.

Para  Xavier,  no  âmbito  internacional,  o  planejamento  tributário  pressupõe a

utilização de técnicas com base na legislação tributária estrangeira no intuito de se

promover  uma  economia  lícita  de  tributos.  Diversas  são  as  formas  para  realizar  o

planejamento tributário  porém a mais utilizada e comum é a criação das empresas

offshore.

Assim como o termo blindagem patrimonial  conota uma pratica criminosa, o

mesmo ocorre  com empresas  offshore,  que  tem sua  imagem associada  a  grandes

escândalos financeiros, como lavagem de dinheiro, fraude a credores, utilização para

ocultação  dos  bens  dos  sócios  etc.  O  termo  de  origem  inglesa  que  significa  em

tradução  livre  "alto  mar",  seriam  as  sociedades  empresárias  firmadas  em  território

estrangeiro.  O objetivo  das empresas  offshore é  a  mesma que qualquer  sociedade

empresária, a busca do lucro. Com a globalização e a tecnologia, as distâncias entre os

países  se  tornam  cada  vez  menores.  A  empresa  offshore dá  aos  empresários  a

possibilidade  de  utilizar  países  estrangeiros  como  uma  alternativa  de  uma  política

tributária mais favorável,  um câmbio melhor ou até mesmo uma estrutura societária

mais simples e flexível43.

41 PEREIRA, César A. Guimarães. Elisão Tributária e Função Administrativa. 1.
ed. São Paulo: Editora Dialética, 2001,p.271.
42 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 6.a ed., atual. Rio
de Janeiro: Forense, 2009.
43 LONGO, José Henrique. et al. Sucessão Familiar e Planejamento Tributário II. São Paulo:Saraiva,
2011.
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Assim  como  as  holdings,  as  empresas  offshore  são  amplamente  utilizadas

como forma de planejamento tributário como pode-se ver através do presente estudo.

O  advogado  tributarista  e  doutrinador  Alberto  Xavier,  define  as  empresas

Offshore:

(...)  a  expressão  sociedade  offshore  designa  a  sociedade  constituída  num
determinado país, mas cujo controle é detido exclusivamente por não residentes
desse país e exerce a sua atividade exclusivamente fora do território do país em
causa. Trata-se das sociedades características dos regimes de ring fencing, ou
seja,  aqueles que concedem tratamento fiscal  preferencial  a  não residentes,
isolando as operações beneficiadas do mercado interno, protegido como que
por um “anel”, como é o caso típico das SAFIS do Uruguai e das sociedades
dos Centros Internacionais de Negócios da ilha da Madeira e das Ilhas Canárias
"44.

De acordo com o renomado advogado Claudio Camargo Penteado, a notícia da

primeira empresa offshore foi em 1600:

A nível histórico, a primeira empresa que poderíamos considerar offshore foi a
Companhia  das  Índias  Orientais,  constituída  em 1600  por  carta  da  Rainha
Isabel. A essa Companhia se reservou o monopólio do comércio asiático, ou
seja, deveria operar fora do território de sua constituição e lhe foram conferidos
poderes legislativos e de julgamento sobre seus funcionários, objetivando um
comércio  pacífico,  estando  inclusive  autorizada  para  enfrentar  eventuais
guerras. 45

Dessa forma, pode-se classificar as empresas offshore  como aquelas que são

constituídas fora do país de sua matriz. A criação desta não está relacionada a fins

ilícitos,  qualquer  empresário  tem  a  liberdade  para,  dentro  da  lei,  diminuir  a  carga

tributária  de  sua  sociedade.  Porém nem sempre  é  o  que  acontece  com a  criação

dessas referidas empresas.

As empresas offshore  são em sua grande maioria holdings, figura societária já

discutida no presente trabalho.

Mais uma vez Alberto Xavier, detalha bem o assunto em questão:

Trata-se de sociedades estrangeiras, ou seja, instaladas em países diversos do
da sociedade-mãe; o país de domicílio é um país de tributação inferior;  são
controladas  por  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  domiciliadas  noutro  país;  e

44
 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Basil. 6.a ed., atual. Rio

de Janeiro: Forense, 2009.
45 PENTEADO, Cláudio Camargo. Empresas Offshore: Uruguai, Cayman, Ilhas
Virgens Britânicas. Doutrina, Prática e Legislação. 3ª. ed. rev. e atual - São
Paulo: Pilares, 2007.
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exercem  a  sua  atividade  operacional  num  terceiro  país.  A  instituição  das
sociedades-base assenta no desdobramento de uma mesma atividade, ciclo ou
processo produtivo por diversos territórios sujeitos a ordenamentos tributários
distintos (dos quais uns mais favoráveis ao contribuinte),  de tal  sorte que a
tributação global do conjunto será inferior à que resultaria se a mesma atividade
se desenvolvesse integralmente dentro das fronteiras de um só Estado. Esse
desdobramento pode efetuar-se através da criação de simples filiais (branches),
ou por intermédio de subsidiárias,  dotadas de personalidade jurídica própria.
Essas sociedades (sociedades-base) ou desenvolvem um aspecto parcial do
processo produtivo global, - subjetivando uma parte do fato tributário complexo -
,ou centralizam os resultados obtidos por uma outra ou outras, pertencentes ao
mesmo  grupo.  Tais  atividades  parciais  podem  ser  parte  do  processo  de
fabricação  (sociedade  de  montagem  nas  Bahamas  e  Ilhas  do  Canal),  a
comercialização de produtos, a prestação de serviços, o controle de marcas e
patentes, a emissão de empréstimos (Luxemburgo) , o seguro das empresas
(captive offshore insurance company), ou o transporte marítimo (sociedades de
navegação da Libéria ou das Bermudas)46. 

A partir daí, pode-se ver que não só na parte tributária, mas também em outras

vertentes que a empresa  offshore  é criada com o objetivo de facilitar a obtenção de

lucros.  Na  maior  parte  das  vezes  elas  são  instituídas  em  territórios  que  são

considerados paraísos fiscais  (  ou  tax  heaven   em inglês)  por  oferecer  uma carga

tributária baixíssima ou até mesmo tributo algum.

2.3 – PARAISOS FISCAIS

Como  citado  anteriormente,  o  país  onde  o  tributo  é  baixíssimo  ou  até

inexistente, é chamado de paraíso fiscal ou tax heaven (em inglês)47. 

Rubens Fonseca é citado por Pentado na definição de paraiso fiscal:

(...)o  paraíso  fiscal  adequadamente  montado  traduz-se  em  instrumento
imprescindível  para  aqueles  que  investem  ,  prestam  serviço,  ou  mantém
atividades comerciais de nível internacional que envolvam várias jurisdições, via
de regra com sistemas jurídicos-tributários distintos48.

Penteado  divide  os  paraísos  fiscais  em  dois  tipos  e  considera  apenas  os

aspectos tributários em relação ao estrangeiro: o paraíso fiscal puro e o paraíso fiscal

46
 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 6.a ed., atual. Rio

de Janeiro: Forense, 2009.
47 PENTEADO, Cláudio Camargo. Empresas Offshore: Uruguai, Cayman, Ilhas
Virgens Britânicas. Doutrina, Prática e Legislação. 3ª. ed. rev. e atual - São Paulo: Pilares, 2007.
48 PENTEADO, Cláudio Camargo. Empresas Offshore: Uruguai, Cayman, Ilhas
Virgens Britânicas. Doutrina, Prática e Legislação. 3ª. ed. rev. e atual - São Paulo: Pilares, 2007. p.37
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relativo.O paraíso fiscal puro seria aquela jurisdição tributária onde a carga tributária é

inexistente, não havendo a cobrança de nenhum tipo de imposto, exceção feita às taxas

e emolumentos correspondentes aos registros e licenças das respectivas empresas

quando de sua constituição,  de seu encerramento ou por força de sua manutenção

(taxa anual). 

Enquadram-se  nesta  definição  os  seguintes  países:  Ilhas  Cayman,  Ilhas

Virgens Britânicas, Panamá, Ilhas do Canal (Alderney, Herm,Sark, St. Helier, Jersey e

Guernsey,  República  da  Irlanda  e  Nauru  (estas  duas  ultimas  como  os  principais

paraísos fiscais). Por sua vez, os paraísos fiscais relativos, ainda segundo Penteado,

têm “carga tributária extremamente reduzida”, ou seja, “há incidência de impostos”. São

exemplos de países do tipo: Uruguai, Antilhas Holandesas e a Ilha da Madeira (Região

Autônoma de Portugal).

Cada  um  desses  países  tem  características  diferentes  que  vai  atrair

investidores e empresas de diferentes áreas.

Esse planejamento utilizado pela criação da offshore é uma forma de blindagem

patrimonial  lícita. Atualmente inúmeras empresas se utilizam desse mecanismo para

uma obtenção maior de lucro.

Um caso recente veio à tona envolvendo a empresa Google (segunda empresa

mais valiosa do planeta49). A empresa se utilizou de lacunas nas leis fiscais da Irlanda e

da  Holanda  para  fazer  um  redução  drástica  na  sua  carga  tributária,  ao  evitar  os

impostos sobre os seus lucros exteriores.

 A empresa economizou milhões de dólares em impostos por meio de técnicas

de transferência de lucros de fora dos Estados Unidos para as Ilhas Bermudas através

da  Irlanda  e  da  Holanda.  Isso  permitiu  que  a  empresa  pagasse  apenas  2,4%  de

impostos sobre os lucros vindos do exterior, onde a taxa que deveria ser cobrada era

de 12,5%50.

49 http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspx
50 http://economia.elpais.com/economia/2013/01/30/actualidad/1359541059_364476.html
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Segundo o El Pais a estratégia utilizada (planejamento tributário como alguns

entendem), ocorre quando companhias como a Google vendem ou licenciam os direitos

de propriedade desenvolvidos nos Estados Unidos para filiais (empresas offshore) em

países onde a fiscalização é deficiente, como é o caso da Irlanda, com a Google Ireland

Limited51. 

No entanto, os lucros da Google não ficam na Irlanda. O valor é transferido para

uma empresa sediada na Holanda que, por sua vez, o direciona para o paraíso fiscal

das Bermudas. 

Tal  fato  gerou  inúmeras  polêmicas.  Na  Inglaterra,  a  gigante  da  internet  foi

questionada por uma comissão do Parlamento britânico pela forma que pagou esses

impostos. As vendas da Google no Reino Unido estão avaliadas em 3,2 bilhões de

libras (R$ 9,915 bilhões) apesar da maioria ser administrada supostamente mediante

sua sede irlandesa52. Em 2011, a companhia pagou apenas 6 milhões de libras (R$ 18

milhões) em conceito de imposto de sociedades, que então tinha um encargo de 26%,

no país, o que foi tachado de "imoral" pela citada comissão. 

O Google tem sua sede oficial na Irlanda, onde o imposto de sociedades é mais

baixo que na Grã-Bretanha, e teoricamente tramita todas as suas vendas através de

Dublin para reduzir sua fatura fiscal53. 

Essa polêmica ocorre já que a partir do momento que as empresas se utilizam

desses  paraísos  fiscais  para  pagar  menos  impostos,  o  Estado,  como  no  caso  da

Inglaterra,  deixa  de receber  essa receita.  Dessa forma,  ocorre sempre a discussão

sobre a ilicitude dessa elisão fiscal. 

Porém, muitas vezes esses paraísos fiscais não são utilizados como no caso do

Google,  mas  sim  para  fins  ilícitos.  O  tráfico  de  drogas  é  apontado  pela  OECD

(Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques) como  principal

51 http://economia.elpais.com/economia/2013/01/30/actualidad/1359541059_364476.html
52 http://info.abril.com.br/noticias/mercado/parlamento-britanico-questiona-google-e-amazon-sobre-
impostos-12112012-15.shl
53 http://info.abril.com.br/noticias/mercado/parlamento-britanico-questiona-google-e-amazon-sobre-
impostos-12112012-15.shl
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atividade  criminosa  beneficiada  pelos  paraísos  fiscais  que  são  utilizados  para  a

lavagem de capitais54.

A OECD, responsável para que os países possam trocar as informações fiscais

vem tentando diminuir a incidência de paraísos fiscais que prejudicam a atuação de

governos que tentam obter informações de empresas  offshore.  Tal  esforço já fez o

Andorra, Liechtenstein e Mônaco55 sair do grupo dos paraísos fiscais.

No Brasil, como será abordado no próximo capítulo, são inúmeros os casos e

julgados de constituições de empresas offshore para evitar os créditos tributários como

discutido  anteriormente  e  para  fraudar  credores,  ocorrendo  assim  a  blindagem

patrimonial.

2.4 – "LARANJAS" E "TESTAS-DE-FERRO"

A definição dos termos "laranja" e "testa-de-ferro" é muito bem feita pelo jurista

Alberto Xavier. Segundo ele “testa-de-ferro” é aquele que empresta seu nome para a

constituição da  sociedade com o  objetivo  de fraude,  e  “laranja”  aquele  que teve  a

inclusão de seu nome no quadro societário sem o seu conhecimento.

Alberto Xavier estabelece distinção entre a simulação, como sendo um vício do

ato jurídico, e a falsidade, como sendo um defeito do documento que o corporiza e que

atinge o seu valor probatório, asseverando que nenhuma analogia existe entre estas

figuras no caso de falsidade material,  que consiste em se forjar  originariamente um

documento,  ou  se  viciar  ou  adulterar  supervenientemente  documento  inicialmente

verdadeiro e falsidade ideológica ou intelectual aquela que respeita o conteúdo e não a

forma do documento e que consiste em omitir,  no documento, declaração que dele

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia

ser reproduzida56.

54 http://www.oecd.org/
55 http://www.oecd.org/ctp/harmful/andorraliechtensteinandmonacoremovedfromoecdlistofunco-
operativetaxhavens.htm
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Dessa forma a utilização de “laranjas”, caracteriza o dolo, existindo, além da

falsidade ideológica, a falsidade material e nos casos de constituição de empresas com

“testas-de-ferro”  ocorre  a  simulação  da  composição  societária  através  de  falsidade

ideológica.

A utilização dessas duas figuras é cada vez mais frequente, com o intuito de

suprimir  ou  reduzir  o  pagamento  de  tributos  em  todas  as  esferas  de  Governo,

constituindo-se num mecanismo causador de prejuízos não apenas ao Fisco, mas à

sociedade  como  um  todo,  por  favorecer  a  concorrência  desleal,  permitir  o

enriquecimento ilícito e provocar reflexos negativos na prestação de serviços públicos

essenciais,  na  medida  em  que  a  prestação  desses  serviços  está  condicionada  à

arrecadação tributária. 

O jurista Onofre Alves Batista Junior discorre com clareza sobre o assunto: 

(...)o que se verifica, é que no Brasil vem se alastrando como “erva daninha”, é
a constituição de sociedades em que um sócio se apresenta, “apenas no papel”
como minoritário e sem funções gerenciais, e, no entanto, é o verdadeiro gestor
e administrador da sociedade, utilizando-se de terceiro para evadir tributos e
proporcionar  verdadeiros  prejuízos  ao  Erário  Público.  Trata-se  do  sabido  e
consabido uso dos “famosos laranjas”, que vem levando o país à bancarrota,
destruindo instituições como a Previdência Social, e porque não até o Erário
dos Estados-Membros57.

A blindagem patrimonial é utilizada através dessas figuras, já que aquele que

tem a responsabilidade com os credores se torna oculto evitando que estes possam

alcançar seus bens.

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou simplesmente EIRELI,

instituída pela Lei 12.441/11,foi um grande progresso.

A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) é aquela constituída
por  uma  única  pessoa  titular  da  totalidade  do  capital  social,  devidamente
integralizado, que não poderá ser inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-
mínimo vigente no País. O titular não responderá com seus bens pessoais pelas
dívidas da empresa.
A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada
somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

56 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 6.a ed., atual. Rio de Janeiro: Forense,
2009.
57 JUNIOR, Onofre Alves Batista. Responsabilidade Tributária do Sócio Não Gerente – O “Laranja”, A
Fraude à Lei e a Desconsideração da Personalidade Jurídica, in Revista Jurídica da Procuradoria
Geral da Fazenda Estadual de Minas Gerais, n.º 35, julho / setembro, 1999. p.56.
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Ao nome empresarial deverá ser incluído a expressão "EIRELI" após a firma ou
a  denominação  social  da  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada.
A  EIRELI  também  poderá  resultar  da  concentração  das  quotas  de  outra
modalidade  societária  num único  sócio,  independentemente  das  razões que
motivaram tal concentração.
A  Empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  será  regulada,  no  que
couber, pelas normas aplicáveis às sociedades limitadas58.

Aqueles  que  se  utilizavam  de  "laranjas"  ou  "testa-de-ferro"  para  criar  uma

sociedade de responsabilidade limitada já que não tinham alguém que pudesse ser seu

sócio, se beneficiaram com a EIRELI ao aplicar as mesmas regras previstas para a

sociedade limitada à empresa individual.   utilizavam o "laranja" ou o "testa-de-ferro"

com o intuito de fraude, apenas pelo fato de não ter alguém que pudesse ser seu sócio.

58 http://www.portaldoempreendedor.gov.br/eireli
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3 – POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS

Através de uma pesquisa jurisprudencial, pode-se ver a posição dos tribunais

em relação à blindagem patrimonial.

O julgado a seguir, tem foco em uma medida cautelar fiscal para bloqueio de

valores  de  empresa  inadimplente  tributariamente.  O  relator  enfrenta  a  questão  da

constituição de offshore como forma de desfazimento de patrimônio com a finalidade de

não satisfação de créditos tributários:

AGRAVO  N°  1.0105.01.045437-6/001  -  COMARCA  DE  GOVERNADOR
VALADARES - AGRAVANTE(S): T A OIL DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA -
AGRAVADO(A)(S):  FAZENDA  PÚBLICA  ESTADO  MINAS  GERAIS  -
RELATOR: EXMO. SR. DES. BRANDÃO TEIXEIRA. DATA DA PUBLICAÇÃO
16/12/2005.
Ementa:  Medida  cautelar  fiscal.  Bloqueio  de  valores  em  contas  correntes.
Inexistência de afronta ao sigilo bancário do contribuinte. Recurso desprovido.
Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais.  Processo  Número  1.0105.01.045437-
6/001.

Pode-se ver a seguir, alguns trechos retirados da fundamentação:

O  endereço  da  sociedade  foi  recentemente  alterado  e  o  único  imóvel
pertencente  à  empresa  foi  recentemente  alienado  em estranha  situação:  o
imóvel foi utilizado para constituir uma sociedade tendo a TA Oil e seus sócios-
gerentes como únicos sócios RJC Empreendimentos e Participações Ltda, com
sede na mesma Praça San Martin, 56, sala 205, e sendo a empresa TA Oil
detentora de 2.790.0000 cotas das 2.800.000 cotas sociais e, posteriormente,
esse imóvel foi outra fez utilizado pela RJC Empreendimentos e Participações
Ltda para constituir uma sociedade por ações - Cartier Holding S/A, com sede
no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, com sede na Akara Building, 24,
De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola - British Virgin Islands.
[...]
Há informações fidedignas de que os bens da empresa e dos sócios encontram-
se em processo de desfazimento, colocando em risco os credores. Não foram
encontrados quaisquer outros bens em nome da empresa ou dos sócios até o
momento [...].
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Tais  fatos  não  deixam  dúvidas  quanto  à  urgência  em  se  impedir  que  o
patrimônio  do  contribuinte,  dos  sócios-gerentes  e  da  sociedade  RJC
Empreendimentos e Participações Ltda. seja dilapidado. Fica clara a completa
inércia do contribuinte em saldar seus débitos, do que resulta a necessidade de
execução coativa do crédito público. Tal execução necessita ser resguardada,
pois mesmo após citada, a executada/requerida na nomeou bens à penhora. A
demora  em  se  impedir  a  dilapidação  patrimonial  pode  levar  à  completa
inefetividade da tutela executória, dado o montante do crédito vis a vis o capital
social (que é a garantia para terceiros) e as atividades tendentes a desfazê-lo
[...]

Já  no  julgado  abaixo  pode-se  ver  aplicação  da  desconsideração  da

personalidade jurídica no Recurso Especial,  relatado pelo ministro Sidnei  Beneti,  da

Terceira  Turma  do  STJ.  No  caso,  desconsiderou-se  a  personalidade  jurídica  da

empresa controladora  para  poder  penhorar  bens  de forma a  quitar  débitos  da  sua

controlada. 

O credor não conseguiu encontrar bens penhoráveis da devedora (a empresa

controlada),  porém a empresa controladora  teria  bens para  quitar  o  débito.  Para  o

ministro Beneti, o fato de os bens da empresa executada terem sido postos em nome

de outra, por si só, indicaria malícia, pois estariam sendo desenvolvidas atividades de

monta por intermédio de uma empresa com patrimônio modesto. É uma forma de se

blindar o patrimônio como visto anteriormente.   

Entretanto,  na  opinião  de  vários  doutrinadores  como  Fabio  Ulhoa  e  Marcio

Guimarães, a desconsideração não pode ser vista como panaceia e pode se tornar uma

"faca de dois gumes" como citado no início do trabalho, pois, se por um lado, aumenta a

proteção de consumidores, por outro, há o risco de desestimular grandes investimentos.

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL
DE 2002.
1)  DISTINÇÃO DE RESPONSABILIDADE  DE  NATUREZA SOCIETÁRIA.  2)
REQUISITO  OBJETIVO  E  REQUISITO  SUBJETIVO.  3)  ALEGAÇÃO  DE
DESPREZO DO ELEMENTO SUBJETIVO AFASTADA.
I - Conceitua-se a desconsideração da pessoa jurídica como instituto pelo qual
se ignora a existência da pessoa jurídica para responsabilizar seus integrantes
pelas conseqüências de relações jurídicas que a envolvam, distinguindo-se a
sua natureza da responsabilidade contratual societária do sócio da empresa.
II - O artigo 50 do Código Civil de 2002 exige dois requisitos, com ênfase para o
primeiro, objetivo, consistente na inexistência de bens no ativo patrimonial da
empresa suficientes à satisfação do débito e o segundo, subjetivo, evidenciado
na colocação dos bens suscetíveis à execução no patrimônio particular do sócio
- no caso, sócio-gerente controlador das atividades da empresa devedora.
III  -  Acórdão  cuja  fundamentação  satisfez  aos  dois  requisitos  exigidos,
resistindo aos argumentos do Recurso Especial que alega violação ao artigo 50
do Código Civil de 2002.
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IV - Recurso Especial improvido59.  

O acórdão  abaixo  trata  da  aplicação  da  desconsideração  da  personalidade

jurídica e a decretação da substituição processual, com a inclusão de uma empresa

offshore estabelecida nas Ilhas Virgens Britânicas como sócia majoritária,  tendo em

vista que, na hipótese, a sociedade executada não possuía bens para cumprir com as

dívidas, indiciando a existência de manobras para escapar da execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  2007.002.01493.  COMARCA DO RIO DE
JANEIRO.  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DÉCIMA  SÉTIMA  CÂMARA  CÍVEL.
AGRAVANTE:  MARCELO  LUIS  RESENDE  VIEIRA  E  S/M  CARLA  REIS
MORITZ.  AGRAVADA:  NEW  CORAL  IMOBILIÁRIA  LTDA.  RELATOR  DES.
EDSON VASCONCELOS. DATA: 18/04/2007
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  TEORIA  DA  DESCONSIDERAÇÃO  DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - Por possuir personalidade jurídica distinta dos
seus sócios, e consequentemente inexistir confusão patrimonial entre eles, por
diversas vezes, a pessoa jurídica é utilizada como escudo para a prática de atos
tendentes a prejudicar direitos de terceiros. A pessoa jurídica passa a servir de
amparo para que seus sócios pratiquem fraudes ou abusos de direitos. Com
objetivo de impedir  a prática de tais atos, a doutrina da desconsideração da
personalidade jurídica é utilizada para afastar a pessoa coletiva e alcançar o
patrimônio dos sócios que realizaram o ato fraudulento, sendo assim também
denominada de doutrina da penetração. Na hipótese em exame, na sede da
sociedade  executada  foram encontrados  apenas  equipamentos  baratos  que
compõem um pequeno escritório, o que indicia já manobras diversionistas para
escapar  da  execução.  É  de  se  deferir,  portanto,  a  substituição  processual
pretendida, na pessoa da sócia majoritária, uma empresa offshore estabelecida
nas  Ilhas  Virgens  Britânicas  que  declara  ter  escritório  no  Rio  de  Janeiro.
Provimento ao recurso60.

Verifica-se  que  a  offshore é  utilizada  com  finalidade  indevida  para  fins  de

ocultação ou até mesmo dilapidação de patrimônio de empresa ou pessoa física situada

no Brasil, os tribunais afastam as figuras que se utilizam da empresa constituída do

exterior com a aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica. 

No  julgado  a  seguir,  é  possível  analisar  outro  exemplo  onde  a  offshore é

utilizada para ocultação de bens e blindagem patrimonial.

Informativo n° 642 do STF - Inquérito e lavagem de capitais:

Por  vislumbrar  prova  da  materialidade  e  indícios  suficientes  de  autoria,  o
Plenário, em votação majoritária, recebeu, em parte, denúncia oferecida pelo
Ministério Público Federal contra deputado federal e outras 8 pessoas acusadas
da suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º, V e

59 REsp 1141447/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe
05/04/2011
60 AI  2007.002.01493 DES.  EDSON VASCONCELOS -  Julgamento:  18/04/2007  -  DECIMA SETIMA
CAMARA CIVEL
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§ 1º, II e § 4º) e de formação de quadrilha ou bando (CP, art. 288), rejeitando-a,
no que concerne a este último delito, somente quanto ao parlamentar e sua
mulher. No caso, a peça acusatória narrara o envolvimento de 11 pessoas — o
parlamentar,  sua  esposa,  seus  4  filhos,  nora  e  genro,  casal  de  doleiros  e
consultor financeiro naturalizado suíço — em pretensa ocultação e dissimulação
da origem, da natureza e da propriedade de valores provenientes de delitos de
corrupção passiva, alegadamente cometidos pelo parlamentar e seu filho, em
virtude da condição de agente político do primeiro, prefeito à época dos fatos.
Descrevera  a  inicial  que,  para  a  ocultação  desses  recursos  financeiros,  os
denunciados  se  utilizariam  de  diversas  contas  bancárias  —  mantidas  em
instituições financeiras localizadas na Europa e nos Estados Unidos —, cujos
titulares seriam empresas e fundos de investimentos  offshore, de propriedade
da família do parlamentar, o que caracterizaria organização criminosa voltada
para a lavagem de capitais61. 

Na decisão a seguir, com o intuito de se esquivar de uma execução, a devedora

se utiliza da figura do "testa-de-ferro".

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -  NÃO
OCORRÊNCIA - PRELIMINAR RECHAÇADA - PENHORA DE BENS QUE A
EMBARGANTE ALEGA SEREM DE OUTRA PESSOA JURÍDICA, DISTINTA
DA DEVEDORA -EVIDÊNCIAS DE QUE A  NOVA PESSOA JURÍDICA  FOI
CRIADA  TÃO-SOMENTE  PARA  QUE  A  DEVEDORA  SE  ESQUIVE  DO
PAGAMENTO DA DÍVIDA - EVIDENTE SITUAÇÃO EM QUE A EMBARGANTE
É  MERA  "TESTA-DE-FERRO"  DA  EXECUTADA  -  SITUAÇÃO
VERDADEIRAMENTE ESTAMPADA NOS AUTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO62.

Para melhor entendimento, segue um trecho do voto:

Em arremate, cumpre frisar que a confusão entre as pessoas jurídicas é tão real
que as empresas chegam a agir como se uma só fossem, como por exemplo
ocorreu quando Xavier Equipamentos pagou dívida sua com cheque da Victor
Cassiano Rodrigues da Silva ME (fls. 90 e 91 da execução).
Assim, acreditar que a empresa Victor Cassiano Rodrigues da Silva ME não se
trata  de  mera  simulação  para  ludibriar  credores  da  empresa  Xavier
Equipamentos para Escritório Ltda. é, sem dúvida, preferir a ficção à realidade
claramente apresentada nos autos, o que se mostra totalmente contrário ao que
se entende por ideal de justiça.

A  próxima  decisão,  é  um  exemplo  da  utilização  de  "laranjas"  para  fraudar

credores

Ação paulistana.  Procedência.  Preliminar de ilegitimidade de parte.  Credores
trabalhistas e não quirografários. Incidência do § 1º, do artigo 158 do Código
Civil  e  não  do  "caput".  Preliminar  afastada.  Dispositivo  legal
prequestionado.Mérito.  Presença  de  todos  os  requisitos  da  fraude  contra
credores.  Dívida  trabalhista  existente,  pois  decorre  da  própria  relação  de
trabalho. "Consilium fraudis" caracterizada pela não onerosidade dos atos de
alienação (doações). Insolvência dos devedores. Inexistência de bens capazes

61 Inq 2471/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 29.9.2011. (Inq-2471).
62 TJ-SC - AC: 352839 SC 2004.035283-9,  Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento:  05/05/2005,
Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n. 2004.035283-9, de Lages.
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de suportar as dívidas trabalhistas. Devedores que se desfizeram da empresa,
transmitindo-a a "laranjas", conforme reconhecimento da Justiça do Trabalho.
Doações  de  bens  anuladas.  Sentença  de  procedência  mantida.  Negado
provimento ao recurso63.

É possível, com esses julgados, ver que há inúmeros casos onde o sócio se

utiliza de meios ilícitos para realizar a blindagem patrimonial com o objetivo de fraudar

credores.

CONCLUSÃO

A  situação  atual  da  economia  mundial  requer  cada  vez  mais  a  busca  por

práticas que possam melhorar a rentabilidade dos negócios. A atividade empresária é

sobrecarregada  por  encargos  trabalhistas  e  onerosa  carga  tributária.  A  sociedade

muitas  vezes,  não  suportando  todos  esses  fardos,  não  tem  o  lucro  e  sucesso

pretendido e  encerra  suas atividades.  O planejamento  empresarial  é  imprescindível

para uma boa estruturação da sociedade. 

A  blindagem  patrimonial,  na  teoria,  é  uma  forma  lícita  de  planejamento

empresarial,  porém teve sua finalidade distorcida e  utilizada para  que o sócio,  não

querendo correr o risco do negócio, blinde seus bens e fraude credores.

A desconsideração da personalidade jurídica é um instrumento extremamente

importante para combater as fraudes e os abusos das pessoas jurídicas, que têm se

tornado  frequentes  no  contexto  empresarial.  O  caráter  absoluto  do  princípio  da

separação ou independência patrimonial da pessoa jurídica restou superado diante da

constatação de que ela  poderia  ser  utilizada para  fins  em desconformidade com o

ordenamento  jurídico.  Assim,  a  teoria  contribui  para  o  aperfeiçoamento  da  pessoa

jurídica, pois permite afastar os efeitos da personificação para um caso específico, sem

extingui-la. 

Contudo,  deve-se  tomar  cuidado  para  não  se  perder  de  vista  a

excepcionalidade que envolve a sua aplicação, visto que somente poderá se utilizar o

63 TJ-SP - APL: 1224064820088260000 SP 0122406-48.2008.8.26.0000, Relator: Silvia Sterman, Data
de Julgamento: 04/09/2012, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2012.
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instituto quando devidamente comprovadas as circunstâncias autorizadoras previstas

em lei. 

Existe toda essa cautela em razão da relevância do instituto da pessoa jurídica

para o direito e para o progresso econômico, social e cultural de toda a sociedade. Não

há dúvidas que a separação patrimonial estabelecida entre a pessoa jurídica e seus

membros  constitui  um  incentivo  essencial  para  a  iniciativa  privada  e,

consequentemente, para a propulsão da atividade econômica.

O  grande  desafio,  é  a  forma  do  Estado  combater  esses  meios  de  fraude

utilizados na blindagem patrimonial já que elas são utilizadas cada vez mais frequente,

criativa e todas através de brechas na lei, o que dificulta a comprovação do abuso de

direito e da fraude.

Na pesquisa jurisprudencial, foi possível ver a quantidade de credores que são

fraudados e a dificuldade de atingir o patrimônio do sócio através da desconsideração

da  personalidade  jurídica.  É  de  suma  importância  que  haja  uma  mobilização  dos

Estados, para combater essa prática ilícita. Um exemplo é a OECD que cada vez mais

diminui a lista dos países que são considerados paraísos fiscais.

A atividade empresária  tem uma função importantíssima na sociedade,  pois

esta movimenta a  economia e gera  empregos e receita.  Tanto que os  legisladores

criaram mecanismos para que essa atividade não cesse, como a positivação da Lei

11.101/05 que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e

da sociedade empresária. Devido à sua importância na função social, a prioridade é a

recuperação da sociedade empresária.

As  fraudes  contra  credores  que  ocorrem através  da  blindagem patrimonial,

devem ser combatidas, porém estas não podem criar um impedimento para que os

sócios se utilizem dela para fazer um planejamento empresarial lícito. Tal fato já foi tão

relacionado a grandes escândalos de lavagem de dinheiro, fraude a credores etc., que

já se tornou um termo pejorativo.

O legislador precisa verificar cada caso em específico para que não ocorra um

comportamento abusivo a impedir que o sócio, licitamente se utilize de algumas figuras
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vistas  na  blindagem  patrimonial,  como  as  holdings  e  offshores,  para  fazer  um

planejamento empresarial.

Atualmente  no  Brasil,  onde  os  incentivos  econômicos  são  raros,  as  cargas

tributárias  crescente  e  a  exposição  do  empregador  diante  do empregado cada  vez

maior, é necessário que o sócio, planejando uma continuidade da sociedade se utilize

de um planejamento empresarial para que possa se estruturar e manter suas atividades

e lucros diante dos riscos do negócio.
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