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2. JUSTIFICATIVA 

 

As entidades procuram formas de reduzir os impostos para aumentar os 

seus lucros. Além da preocupação com a proteção do seu patrimônio de 

possíveis situações de risco que possam comprometê-lo no futuro. Um dos 

caminhos para isso é um bom planejamento tributário.  

As notícias mais divulgadas sobre as companhias offshore sempre 

levam em consideração o lado negativo desse tipo de investimento, mas é uma 

concepção equivocada. Há um outro lado legal. A procura de redução dos 

impostos e consequente aumento nos lucros é constantemente abordada 

dentro das entidades e uma maneira de fazê-lo é através de investimentos com 

boa rentabilidade no exterior. Alguns desses investimentos são as 

denominadas companhias Offshore. 

Há também as companhias truste que são parecidas com as 

companhias Offshore é uma forma de investimento bastante procurada, que 

para Kucinski, devido ao preconceito com esse tipo de organização, passou-se 

utilizar o nome de holding nos tempos atuais. 

Para Penteado, o Brasil está entre os países que mais recebem 

investimentos oriundos de empresas que procuram os paraísos fiscais para 

aumentarem seus lucros, embora os investidores, os pequenos e médios 

empresários fiquem afastados por conta da imagem negativa e dificuldade 

normal de investir fora do país. 

 

• Esse trabalho vai de tentar esclarecer informações sobre as companhias 

Trust, Offshore e desmistificar alguns conceitos a respeito delas 

abordando a questão legal. Público Alvo: Os alunos dos cursos do 

Instituto de Ciências Econômicas e Gerencial da PUC Minas. 

Relevância acadêmica e social: Assuntos envolvendo investimentos 

em empresas offshore foram muito divulgados recentemente por conta 

da sonegação de impostos, lavagem de dinheiro. A intenção é fazer um 

trabalho que esclareça o funcionamento das empresas offshore para o 

entendimento de todos e principalmente os alunos. 

Relevância do projeto; As entidades fazem um planejamento tributário 

com a intenção de minimizar os custos com impostos e maximizar os 



lucros. A quantidade de investimentos em empresas offshore tem 

aumentado no decorrer dos anos com este objetivo. Há também, a 

questão da segurança do investimento, pois os países que recebem 

esses investimentos dão garantias aos investidores. 

• Razões que levaram às proposições do projeto, evidenciando       

principalmente, os benefícios a serem alcançados; O projeto visa 

adquirir e elucidar informações sobre o tema, de modo que possibilite a 

transmissão dessas informações para uma grande quantidade de 

pessoas, para desmistificar alguns conceitos sobre o assunto. Os 

benefícios a serem alcançados estão relacionados ao conhecimento 

sobre o funcionamento das empresas offshore como investimento legal 

e como estratégia de negócios. 

 

3. REVISÃO TEÓRICA 

3.1. Off Shore 
  

Segundo a Empresa Brasil de Comunicação (2016), Offshore ou “fora da 

costa”, é uma terminologia utilizada para se referir a empresas e contas 

bancárias instituídas no exterior, normalmente em paraísos fiscais, a abertura 

de empresas ou contas bancárias nessas localidades, são geralmente, 

realizadas em busca de proteger o patrimônio e de melhores condições em 

comparação com o país de origem. 

Conforme disposto por Cintra (2015), estes locais denominados como 

paraísos fiscais, são países ou regiões autônomas, famoso por possuírem uma 

tributação mais baixa ou nula, sigilo bancário e societário e baixa 

regulamentação das transações financeiras.  

Segundo Assumpção (2010), além da questão tributária e do sigilo, são 

procurados nesses paraísos fiscais, pelo investidor, estabilidade política, 

infraestrutura, serviços financeiros de nível internacional e pouca burocracia. 

Para a Receita Federal do Brasil, são considerados paraísos fiscais, 

aqueles países cuja incidência tributária sobre a renda auferida é inferior a 

20%.  



Devido a principalmente aos privilégios que se referem ao sigilo 

societário e bancário, constantemente são atraídos investidores com dinheiro 

obtido de maneira ilícita, por sua vez essa pratica trouxe uma visão distorcida 

das offshore’s, denegrindo assim sua imagem. (Par Mais,2016) 

Entretanto, de acordo com a Par Mais (2016), empresas desse tipo 

podem ser constituídas e exercerem suas funções de maneira licita como 

qualquer outra, sendo apenas obrigatório ao investidor dar ciência dos valores 

maiores de U$100.000,00 ao Banco Central e a Receita Federal, por meio da 

plataforma online Capitais Brasileiros no Exterior, conhecida também pela sigla 

CBE. 

3.2. Trust 

O Trust é uma forma de proteção patrimonial, utilizada por investidores 

que geralmente possuem enormes patrimônios, para Assumpção (2016), essa 

pode ser a melhor maneira e a mais segura de assegurar a um patrimônio, a 

sua perpetuação. 

Para Assumpção (2010) e Gonçalves (2013), a pratica do Trust, consiste 

em um contrato estabelecido entre o instituidor e o trustee, que visa assegurar 

os direitos das partes. O instituidor transfere um determinado patrimônio ao 

Trustee e esse contrato, abrangerá todas as condições, as quais o trustee deve 

seguir durante a administração dos bens, em favor do instituidor ou de um 

beneficiário, como por exemplo a maneira que será realizada a distribuição dos 

rendimentos e dos próprios bens, da forma que o instituidor prescrever. 

 

Os Trusts podem ser revogáveis ou irrevogáveis. Para nós, 
brasileiros, é mais assimilável o Trust revogável, pois o instituidor terá 
o poder de: 

• Revogar ou cancelar o Trust, 

• Alterar os beneficiários, 

• Alterar os direitos dos beneficiários, 

• Alterar condições de usufruto, 

• Fazer distribuições ou aportes, 

• Alterar o contrato do Trust, 

• Alterar o Trustee, 

• Decidir sobre investimentos. Assumpção (2010), 

 

 

 



Basicamente um Trust irá funcionar da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O Instituidor, detentor dos bens inicialmente, os transfere a uma 

Holding no país de origem ou no exterior. 

b) Em contrapartida a Holding, que passou a ser a proprietária dos bens 

antes pertencentes ao instituidor, emite ações/quotas em nome do mesmo. 

c) O instituidor, por sua vez contrata um banco no exterior (Trustee) e 

transfere as quotas/ações, adquiridas anteriormente da holding. 

d) O Trustee, sendo proprietário das ações/quotas se torna 

administrador daqueles bens cedidos inicialmente pelo instituidor a Holding. 

Como visto acima, os bens são totalmente transferidos a outras 

entidades, devido a isso é de extrema importância saber escolher o Trustee 

correto, devendo ser realizada uma analise de mercado, priorizando tempo de 

atividade, solidez, confiabilidade, reputação e um Trustee que ofereça seus 

serviços em países que reconheça o conceito Trust, além de apresentar uma 

situação politica estável e vantagens tributárias. 

 

3.3. Paraísos Fiscais e Tipos de Companhias Offshores 

Como cita Claudio Camargo Penteado (2007) “inicialmente, convém 

lembrar novamente, que “Paraíso Fiscal” não é algo imoral ou onde se permite 

tudo em que em outros lugares é proibido.”. 

Paraíso fiscal não é local que serve para lavar dinheiro e se praticar 

outras atividades criminosas. 

Trustee 

Contrato de Trust 

Empresa Holding

  

Bens 



O Paraíso Fiscal ou Tax Haven, como é conhecido, são locais, como dito 

acima em outro tópico, de países cujos encargos e obrigações tributárias 

incidentes são muito reduzidos ou até mesmo inexistentes. 

Iremos comentar sobre offshores em três localidades diferentes, as SAFI 

no Uruguai, as Sales Companies, Investment Companies, Patent Companies, 

Shipping Companies, Insurance Companies, Unlimited Companies, Companies 

Limited by Shares e Trust Companies, todas nas Ilhas Cayman no Caribe; e as 

International Business Companies instituídas nas Ilhas Virgens Britânicas. 

 

3.3.1. Empresas Uruguaias e SAFI 

Pelo fomento às práticas internacionais comerciais, industriais e 

financeiras desburocratizadas, com pouca interferência estatal e sem o escopo 

arrecadatório, deixando à livre iniciativa com uma fiscalização mais branda, é 

que o Uruguai foi considerado, até 2011, um Paraíso Fiscal. 

Com a mudança da legislação, houve maior transparência nos negócios 

das e mudança de paradigmas, e apesar de ter perdido muitos de seus 

benefícios, ainda se oferece no mercado offshores uruguaias como forma de 

planejamento tributário, o que é um equivoco considerando as novas regras da 

Receita Federal do Brasil.  

Como dito e repetido neste trabalho, “Paraíso Fiscal” não é um local 

imoral de práticas ilícitas, mas sim uma zona de facilitação das práticas 

empresariais sem fins arrecadatórios e aumento de divisas. 

É também um instrumento de política econômica e social voltado para o 

mercado internacional. 

As sociedades anônimas financeiras de investimento – SAFI, que são as 

offshores do Uruguai, foram criadas pela Lei nº. 11.073 de 24 de Junho de 

1948, e seu objetivo consistia na realização de operações fora do território do 

Uruguai com grande flexibilidade operacional e vantagens tributárias atrativas. 

A validade e licitude da SAFI se depreendia de sua antiga criação e 

utilização durante décadas, mas as regras mudaram, principalmente em países 

que não as via com satisfação, como o Brasil, que por vezes entendeu haver 

sonegação fiscal e evasão de divisas com o uso dessas empresas. 



A SAFI tem escopo internacional, e a principal preocupação do 

legislador uruguaio segundo Claudio Camargo Penteado (2007), é de que elas 

não competissem com as sociedades nacionais. 

Portanto, a SAFI está limitada e adstrita ao mercado internacional, não 

podendo interagir com o mercado uruguaio, ou investidores uruguaios. 

Segundo Claudio Camargo Penteado (2007), o mais comum são 

investidores adquirirem SAFI já constituídas, mas sem movimentação, para que 

acelere o processo e fiquem no anonimato. 

A SAFI já gozou de nível internacional de credibilidade e confiabilidade, 

sendo um instrumento jurídico muito utilizado no passado na prática 

corporativa. 

Em 2007, dados fornecidos por Claudio Camargo Penteado (2007), a 

tributação que recaia sobre a SAFI era de 0,3% (três décimos por cento) sobre 

o capital integralizado, mas ressaltando que o Uruguai estava em um processo 

de alteração das legislações tributárias; citou benefícios como o prazo de 

utilização de prejuízos fiscais de 3 anos, e de dividendos pagos a não 

residentes no Uruguai que não eram tributado. 

Geralmente a administração da SAFI era feita pelo mesmo escritório de 

contabilidade que a constituiu. 

Acontece que em 2011 a Receita Federal do Brasil considerou as SAFI´s 

como regimes tributários privilegiados e determinou que o imposto de renda da 

mesma fosse aplicado e retido na fonte na alíquota de 25% (vinte e cinco por 

cento), por sua vez, o Uruguai mudou sua legislação para abarcar em seu 

regime tributário empresas com ativos em seu território, ficando de fora as 

SAFI´s. 

Portanto, essa sociedade sofreu um duro ataque que retirou grande 

parte de seus benefícios, o que faz muitos dizerem que não possuem mais 

interesse em usa-las.  

 

3.3.2. Offshores nas Ilhas Cayman 

Em 2007, dados fornecidos por Claudio Camargo Penteado (2007), 

existiam mais de 40.000 sociedades nas Ilhas Cayman em regime de não 

residente, isto é, de empresas estrangeiras. 



Os principais tipos de sociedades utilizadas são: 

  

a) Sales Companies 

Empresa distribuidora ou de vendas, que na sua maioria intermediam as 

ordens de compra e venda no mercado exportador. 

 

b) Investment Companies 

São muito utilizados como fundos de investimento, em que livremente 

fazem aplicações em outras localidades ou em outros países, levando em 

conta a melhor remuneração conjugada com o melhor tratamento tributário. 

 

c) Patent Companies 

São empresas que adquirem licenças de patentes com direito de sub-

licenciar à terceiros, recebendo dos mesmos royalties convencionados. 

 

d) Shipping Companies 

São empresas de navegação que registram suas embarcações nas Ilhas 

Caymans, sem precisar que os mesmos sejam levados para lá, e assim, se 

beneficiem de isenções tributárias como a isenção de imposto sobre o lucro. 

 

e) Insurance Companies 

Grupos de empresas que se unem, por vezes, para praticarem a 

atividade de seguro em benefício delas mesmas em detrimento de 

indenizações que cada uma possa sofrer individualmente. 

 

f) Unlimited Companies 

Um tipo de sociedade cuja responsabilidade do sócio é ilimitada, 

contudo, não se pode executá-lo de forma direta, tem que buscar receber da 

companhia. Estamos citando esse tipo de sociedade mais para informação de 

sua existência, sendo uma offshore, mas pela sua característica de 

responsabilidade ilimitada dos seus sócios, é pouco procurado esse modelo. 

 

 

 



g) Companies Limited by Shares 

Forma societária mais utilizada nas Ilhas Cayman, possui a limitação da 

responsabilidade dos sócios ao valor de integralização das ações, como 

acontece com nossas sociedades anônimas. 

 Segundo Claudio Camargo Penteado (2007), se essas companhias não 

desenvolverem atividade dentro dos limites do território das Ilhas Cayman, elas 

recebem um certificado que as isenta de pagamento de tributos. 

 O nome desse certificado é “Exempted Company” e garante ao seu 

titular que por um período de 30 anos não pagará tributos sobre os lucros e 

rendas de qualquer natureza gerados fora da jurisdição das ilhas, bem como a 

não exigência de impostos sobre herança. 

 A companhia poderá emitir ações nominativas endossáveis ou ao 

portador, não precisando manter registro do nome dos acionistas, mantendo o 

anonimato. 

 Baixa exigência de formalidades, apenas uma declaração anual perante 

as autoridades. 

 Uma curiosidade é que há vedação de uso de palavras que remetam a 

monarquia, que possa dar entendimento de ligação com a família real. 

 

h) Trust Companies 

São companhias que recebem o título jurídico de bens (patrimônio) de 

um investidor, com a obrigação geri-lo, cujos rendimentos serão destinados a 

um beneficiário que poderá ou não ser o investidor. 

O trust existe desde a época medieval, na relação senhor feudal e 

vassalo, e visava naquela época a desburocratização da transferência dos 

direitos de exploração das terras aos sucessores dos vassalos, sem a 

necessária outorga do senhor feudal, que por vezes agia de forma arbitrária, 

com exigências, inclusive, imorais para concedê-las. 

Nas Ilhas Cayman, o trust pode ser instituído pelo prazo máximo de 100 

anos, mas não se recomenda esse tempo de instituição, considerando a 

possibilidade de mudanças nas características dos bens, ou da conjuntura 

regional, o que poderia causar prejuízo ao beneficiário. 



Pode-se instituir em outros lugares trust por prazos indeterminados e 

vinculando os rendimentos aos herdeiros dos beneficiários, mas como dito 

acima, não se recomenda essa prática. 

O trust pode ter caráter revogável, situação em que os bens retornam ao 

patrimônio do investidor. 

O trust deve ser sempre constituído por escrito, e deve ter cláusulas 

claras com relação a vontade do investidor e quais são os beneficiários de 

forma a possibilitar o seu fiel cumprimento. Cláusulas de natureza genérica e 

que sejam contrárias ao interesse público podem ser consideradas não 

escritas, estando o trust desobrigado a cumpri-las. 

O trust pode ser desfeito a qualquer momento pelos beneficiários sendo 

os mesmos maiores e estando de acordo.  

 

3.3.3. International Business Companies das Ilhas Virgens Britânicas 

As Ilhas Virgens Britânicas é um arquipelogo composto por sessenta 

ilhas, sendo habitadas apenas uma minoria de dezessete ilhas, com uma 

pequena população. 

A Capital e mais importante ilha é a Tortola, com uma população 

aproximada a dez mil pessoas, sendo, além da Capital, o principal centro 

financeiro do arquipelogo. 

O arquipelogo é vinculado à Inglaterra, que nomeia um governo geral 

para a sua administração. 

A moeda é o dólar americano e não a libra esterlina utilizada na 

Inglaterra e no Reino Unido, demonstrando a forte influência da globalização e 

viés financeiro da atividade do arquipelogo. 

A origem da atividade financeira de Paraíso Fiscal se deu com a busca 

de um local com condições políticas estáveis que pudesse dar segurança a 

região do Panamá, já que naquele momento histórico não existia na região. 

Nesse cenário surgiu, com uma legislação societária moderna e bem 

elaborada e responsável, a alternativa que buscavam os profissionais do 

universo corporativo a alternativa de seus negócios com maior segurança. 

As empresas offshores estabelecidas nas Ilhas Virgens Britânicas são 

chamadas de “Internacional Business Companies”, cujo processo de 



constituição é bem simplificado, justamente para desburocratizar, com a 

indicação de um acionista, de um diretor e de um local para a sede, que 

normalmente é do mesmo escritório que faz a constituição e administração da 

companhia. 

Os estatutos sociais são registrados e arquivados no Registro Público, 

mas a identidade de seus diretores ou acionistas são protegidas pelas leis de 

sigilo locais. 

Um ponto bem interessante concerne na transferência de jurisdição, em 

que tanto uma empresa constituída nas Ilhas pode se transferir para outro país, 

quanto empresas constituídas em outro país podem transferir sua jurisdição 

para lá, cumprindo certos requisitos que, segundo Oliveira Marques, citado por 

Claudio Camargo Penteado (2007), diz não ser muito complexos. As Ilhas não 

exigem que a legislação do país de origem da empresa tenha legislação 

reconhecendo essa possibilidade de mudança de jurisdição para aceitar a nova 

companhia. 

Um outro ponto que traz bastante segurança jurídica às empresas 

estabelecidas nas Ilhas, diz respeito aos ativos das empresas e impossibilidade 

de seu confisco por governos estrangeiros, em que as Ilhas podem 

desconsiderar ordens de confisco de outros países, ordem esta, que segundo 

Claudio Camargo Penteado (2007), consegue-se com bastante facilidade nos 

Tribunais das Ilhas Virgens Britânicas. 

 

 

3.4. Offshore e a corrupção 

Conforme exposto previamente no presente trabalho, é bastante 

corriqueiro as pessoas se equivocarem quando o assunto é offshore. A 

carência de informação leva a essa primeira impressão. Entretanto, os 

numerosos casos de utilização de empresas offshore na ilegalidade contribuem 

para esse pensamento. 

Em 2016 veio a tona um escândalo de proporções globais envolvendo 

empresas offshore, recebendo o nome de ‘’The Panamá Papers’’. Foi 

descoberto um acervo contendo mais 11,5 milhões de registros financeiros que 

expôs uma rede de corrupção global, até mesmo por parte de chefes de Estado 



antigos e atuais. São documentos de quatro décadas da empresa Mossack 

Fonseca, escritório de advocacia sediado no Panamá e com escritórios em 

outras 39 localidades. O responsável pela investigação e divulgação foi o 

Consorcio Internacional de Jornalistas Investigativos pelo jornal 

alemão Süddeutsche Zeitung e por mais de 100 outras organizações de mídia, 

contendo mídias brasileiras e tendo duração de um ano. 

Os chefes de Estado envolvidos no esquema incluem o Presidente da 

Argentina, Mauricio Macri, o ex-primeiro ministro do Iraque, Ayad H. Allawi, o 

ex-primeiro ministro do Catar, Hamad Jassim J.M. Al Thani, o Presidente da 

Ucrânia, Petro Poroshenko, o Ex-presidente do Sudão, Ahmad al-Nirghani 

entre outros, principalmente do Oriente Médio. 

Ademais, pessoas com relações diretas com detentores de cargos de 

grande expressão foram descobertas. Exemplo disto, é o envolvimento de 

amigos de infância do Presidente russo, Vladimir Putin, além da irmã do rei da 

Espanha. 

Os documentos divulgados possuem e-mails, planilhas financeiras, 

passaportes e registros financeiros que expõem um panorama de como se 

dava a lavagem de dinheiro, os processos que envolvem essas transações 

ilegais, a criação de ‘’empresas de papel’’ que existem, mas não possuem 

atividade alguma e principalmente como manter sigiloso todo o sistema com o 

intuito de proteger os seus maiores interessados. 

As transações ilegais percorreram entre contas bancárias e empresas 

que vão de Nevada, nos Estados Unidos, até Cingapura, passando pelas Ilhas 

Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal muito conhecido. 

Contextualizando para o território nacional, o vazamento dessas 

informações revelou 107 empresas participantes do esquema ligadas a outras 

empresas que são alvos da Operação Lava Jato, que é a maior investigação de 

corrupção já realizada até hoje no Brasil. Entre os políticos brasileiros citados 

estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB e o usineiro e ex-

deputado federal João Lira, do PTB. Ainda operações envolvendo a Odebrecht, 

empresa envolvida no esquema de corrupção que acabando ficando mais 

conhecida no país devido a toda a repercussão do caso até os dias atuais. 



Reforçando, a existência de uma empresa offshore não é ilegal, a 

ilegalidade se dá quando essas informações não são repassadas a Receita 

Federal, com o intuito de não sofrer tributação sobre a renda auferida. 

 

4. OBJETIVOS E METAS 

4.1. Objetivos 

  

● Objetivo geral – expressa maior amplitude, exigindo um tempo mais longo 

para ser atingido, é a finalidade para a qual o projeto contribuirá em longo 

prazo. 

 

O trabalho pretende demonstrar informações sobre os tipos de 

companhias truste e offshore, com objetivo de desmistificar pensamentos e 

demonstrar as vantagens em suas utilizações como estratégias de negócios. 

Devido à notícias recentes criou-se um conceito negativo sobre alguns tipos de 

investimento, dentre eles estão as companhias truste e offshore. Será realizada 

a apresentação do trabalho e palestra de um conhecedor do assunto. No longo 

prazo tentaremos colher informações com os alunos sobre sua opinião e se 

houve alguma mudança. 

 

● Objetivos específicos – desdobramento do objetivo geral expressando 

diretamente os resultados esperados e que orientam as ações do projeto. 

▪ Descrever o resultado final que se pretende alcançar. 

▪ Demonstrar a situação resultante do projeto, ou seja, registrar os 

benefícios pretendidos e previstos. 

 

Após a análise dos resultados pode-se tomar algumas providências para 

melhorar as informações ou manter da mesma forma. 

O resultado final é um maior esclarecimento dos alunos sobre o assunto para 

que este possa alcançar outras pessoas. 

Os benefícios pretendidos são informar que há mais opções legais de 

investimentos e mudar a imagem sobre as empresas truste e offshore. 

 



4.2. Metas 

● São fundamentadas através da quantificação dos objetivos propostos 

(metas); 

● São alvos específicos a serem cumpridos em período e prazos 

predeterminados; 

● Representam à quantificação dos objetivos, com o tempo necessário para 

alcançá-lo; 

● São os produtos, bens e serviços que, em sua somatória levarão ao alcance 

do objetivo, quantificando os resultados esperados. 

● O objetivo é apresentar o trabalho para um número maior possível de alunos. 

● O prazo estipulado é o período de apresentação do trabalho. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. Ações Pragmáticas  

 

Nossa metodologia consiste em pesquisa teorica sobre o tema e legislação 

vigente com base no material bibliográfico divulgado previamente. Após esse 

período, iremos colher informações  sobre o conhecimento do tópico  de alunos 

da PUC Minas, afim de compreender a percepção sobre o tema dos alunos dos 

cursos do ICEG e qual a percepção sobre o tema após a divulgação dos 

estudos. 

Como o projeto é de extensão, o trabalho tem por ideologia fazer a 

ligação entre os alunos e as informações acerca do tema. 

6. CRONOGRAMA 

O cronograma do Projeto de Extensão será realizado em 2 semestres, 

sendo cada semestre divido em 5 etapas: 

 

Etapa I  Março/2018 
Escolha dos integrantes; 

Planejamento interno; 

Preparação da equipe do projeto. 

Etapa II  Abril/2018 
Reuniões da equipe para projeto; 

Desenvolvimento de material didático; 

Realização da pesquisa bibliográfica. 



Etapa III Abril/2018 

Execução para elaboração do projeto; 

Finalização e entrega do projeto; 

Confecções dos panfletos, cartilhas e materiais a serem 

utilizados. 

Etapa IV Maio/2017 
Apresentação do projeto aos alunos e demais; 

Registro das ações; 

Levantamento dos resultados. 

 

 

7. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS  

 

O objetivo deste trabalho é divulgar ao público que há benefícios ao se 

fazer uso de offshores e truste de forma legal, desmistificando assim a ideia de 

que empresas em paraíso fiscal é utilizada apenas para ocultar recursos 

provinientes de operações criminosas.  

Além disso, existe a preocupação com a expansão do conhecimento dos 

alunos no que se refere a estratégias que podem ser utilizadas por um 

contador no planejamento tributário de uma empresa. 
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