Ao Nosso Parceiro
Uma Introdução ao Wealth Planning

AOS NOSSOS PARCEIROS
Os Riscos Patrimoniais no Brasil
O Brasil tem um enorme número de litígios judiciais,
que tem vindo a crescer exponencialmente, ano a ano.
Honorários advocatícios, honorários de sucumbência, taxas
judiciais, insegurança jurídica, condenações extravagantes
e execuções forçadas são algumas das ameaças às
propriedades e bens de seus residentes.
Além disso o Brasil prevê limitações à liberdade do
Testador. Apenas 50% do seu patrimônio pode ser
transferido à sua livre escolha e isso limita o interesse do
Testador em ter suas riquezas dirigidas da maneira que
entender necessária.

O Southpac Group Ltd .
Há mais de 35 anos, o Southpac Group Ltd. promove serviços no
ramo do Trust Inglês, através da administração e prestação de
serviços de preservação e planejamento patrimonial, financeiro
e tributário, com foco na formação e manutenção de Trusts
Internacionais, Limited Liability Companies (LLC), Internacional
Business Companies (IBC) e Fundações Privadas.
O grupo conta com a força de plataformas estatutárias, com
planos administrativos estruturados para melhor atenderem às
leis e às normas do país de residência de seus clientes, para a
preservação do seu estilo de vida pessoal e familiar.
Quer saber mais sobre os serviços prestados pelo Southpac
Group Ltd.? Então esse caderno é para você!

Torres Del Paine, Patagonia

NOSSO ESCRITÓRIO
CENTRAL
O escritório central do Southpac Group Ltd. está localizado
na cidade de Tauranga, na Ilha Norte da Nova Zelândia.
Operamos a partir dele as nossas filiais em outras jurisdições
e países, como a Ilha de Nevis e as Ilhas Cook, e mantemos
contato com nossos parceiros internacionais através de
videoconferência, ligações privadas e reuniões pessoais.
Nosso escritório na Nova Zelândia presta avançados
serviços financeiros relacionados com Trusts Internacionais,
Limited Liability Companies (LLC), Internacional Business
Companies (IBC) e Fundações Privadas.

Southpac Group Ltd.
Goddard Centre,
Level 1, 16 Grey Street,
Tauranga, New Zealand.
T: + 64 7 571 8548

Tauranga, Nova Zelândia

NOSSA EQUIPE ADMINISTRATIVA
Tarita Hutchinson
Diretora Administrativa

Tarita Hutchinson
B.Bus., MBA, PG Dip. Int. Aff.
Diretora Administrativa

Vibha Vallabh
LLM (Merit) Banking & Finance,
LLB, BA, Barrister and Solicitor,
New Zealand, England & Wales
Conselheira Geral

Após trabalhar com o Southpac Group Ltd. na década de
90, Tarita retornou à empresa em 2012. Com experiência
em grandes empresas de contabilidade da Nova Zelândia,
Tarita exerceu funções de destaque em grandes provedores
de infraestrutura e em administração e consultoria de
serviços financeiros internacionais. Tarita faz uso de sua
experiência e habilidades para assegurar que o Southpac
Group Ltd. possa prestar serviços da mais alta qualidade à
sua rede de clientes e negócios internacionais.

Vibha trabalhou na Nova Zelândia, Inglaterra e Suíça,
obtendo vasta experiência em diversas áreas do Direito,
em variadas jurisdições. Ocupou posições de destaque nos
setores privado e público, tendo trabalhado para bancos,
clientes e advogados na implementação de planejamentos
financeiros internacionais de grandes fortunas.

David Steens

Ngaire Caird

B.Com, CPA.

B.Bus, CPA.

Diretor

Com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro,
David Steens é Diretor do Southpac Group Ltd. David
investe seu conhecimento e experiência na garantia
da eficiência necessária em complexas estratégias de
proteção financeira. Sua vastaexperiência em Concordatas,
Liquidação de Empresas e Administração Comercial
garantem a perfeita direção estratégica para o sucesso do
Southpac Group Ltd.

Gerente de Operações

Ngaire se juntou à equipe do Southpac Group Ltd. em
Janeiro de 2016 como Gerente de Contabilidade e hoje
supervisiona os setores de Operações, Finanças e T.I.
Ngaire liderou equipes financeiras em órgãos de governos
locais e central da Nova Zelândia e exerceu cargos
corporativos nas industrias petrolífera e de gás natural,
bem como de consultoria financeira. Ngaire é membro da
Certified Practising Accountant - C.P.A. Australia e sócia da
Chartered Accountants ANZ.

Um Recado da Nossa Diretora Administrativa
A Southpac tem mais de 35 anos de experiência na criação
e manutenção de estruturas de proteção patrimonial
internacional e planejamento financeiro.
Com tantos anos de sucesso e credibilidade, decidimos
introduzir nossos serviços no mercado sul-americano.
Considerando a nossa vasta clientela no continente,
a Southpac acredita que os nossos serviços podem
beneficiar um número ainda maior de clientes no Brasil,
Argentina, Chile e em outras nações.
Para alcançarmos nosso objetivo, vamos focar-nos na
criação de parcerias com empresas de planejamento
financeiro e escritórios de advocacia do mais alto
padrão, formados por profissionais gabaritados e com
reputação ilibada, que detenham uma clientela distinta
e que desejem ampliar e aprimorar a gama de serviços
oferecidos a seus clientes.
Acreditamos no trabalho conjunto para que nós, nossos
parceiros e nossos clientes possam sair beneficiados e
seguros de estarem sob o acompanhamento e assistência
dos melhores profissionais do mercado.
Vamos juntos garantir o futuro, não apenas de nossos serviços,
mas também do patrimônio de nossos distintos clientes.
Bem vindos e obrigado por serem parceiros da Southpac.

Jeffrey M. Verdon
- sócio fundador da Brown
and Partners Law Firm

NOSSOS PARCEIROS
O Southpac Group Ltd. conta com diversos parceiros
espalhados pelo mundo. São escritórios de advocacia
e consultores financeiros que amplificaram o seu ramo
de serviços, incluindo a oferta de criação de Trusts
Internacionais para seus mais distintos e célebres clientes.
Nossos parceiros mantêm contato contínuo com nosso
escritório sede na Nova Zelândia, contribuindo para a
troca de informações, a ampliação de nossa clientela e a
garantia de sucesso dos serviços prestados.
Essas parcerias dão frutos há mais de 35 anos, tendo vindo
a resultar no sucesso mútuo de nossos parceiros e clientes.
Confira alguns de nossos mais célebres e reconhecidos
parceiros. Não hesite em contatá-los para obter mais
informações sobre o sucesso dos serviços prestados em
conjunto com o Southpac Group Ltd.

Howard Rosen
- sócio fundador do Gerard & Lawyers

Quando você começou a trabalhar com a Southpac?

Quando você começou a trabalhar com a Southpac?

Começamos a trabalhar com a Southpac no ano de 1989.

Nosso escritório trabalha com a Southpac há mais de 25 anos.

Por que você escolheu trabalhar com a Southpac
e por que você mantém uma parceria com ela por
tantos anos?

Por que você escolheu trabalhar com a Southpac
e por que você mantém uma parceria com ela por
tantos anos?

Eu fui apresentado pelo meu colega, Barry Engel. Eu não
vejo razão alguma para mudar, e mantemos uma ótima
relação com sua equipe administrativa.

Antes de estabelecermos nosso primeiro Trust nas Ilhas
Cook, nós visitamos pessoalmente o país e entrevistamos
e estudamos todas as empresas do ramo. Ao final,
escolhemos firmar uma parceria com a Southpac.

Qual é o diferencial da Southpac?
Experiência, estabilidade, funcionários inteligentes e
serviços personalizados.

Qual é o diferencial da Southpac?

Por que você recomenda a Southpac a seus clientes? 

Os funcionários da Southpac tem a experiência e o
conhecimento que as outras empresas não oferecem e
não conseguem oferecer.

É a empresa mais experiente no ramo, nas Ilhas Cook e em
outras jurisdições.

Por que você recomenda a Southpac a seus clientes? 
Nós recomendamos a Southpac porque eles têm a
atitude de “pegar e fazer”, diferente de outras empresas,
principalmente localizadas nos Estados Unidos. A
Southpac sempre acha um jeito de alcançar os desejos dos
nossos clientes, ao invés de inventar desculpas e motivos.

NOSSAS JURISDICOES
A Nova Zelândia

A Ilha de Nevis

A Nova Zelândia é reconhecida como o 4º país menos
corrupto do mundo e como destaque em estabilidade
e desenvolvimento econômico. É um membro ativo de
várias organizações mundiais, tais como a OCDE, OMC,
Banco Mundial, NU e FAFT (Grupo de Ação Financeira
Contra a Lavagem de Dinheiro). Por tudo isso, o país é
considerado de confiança e seguro para clientes que
queiram estabelecer um Trust Internacional como parte
do seu planejamento patrimonial.

Nevis é uma nação insular localizada no Caribe, adjacente
à ilha de São Cristóvão, aproximadamente 200 milhas a
sudeste de Porto Rico. Antigo protetorado britânico, São
Cristóvão e Névis formam um país independente. Nevis
desfruta de um status constitucional especial, através do
qual os serviços offshore têm florescido, e seu clima legal é
extremamente protetor dos Trusts Internacionais e demais
entidades offshore. Nevis oferece uma legislação vantajosa
para LLCs e corporações, o que permite que os clientes do
Southpac Group Ltd. estabeleçam entidades comerciais
com rapidez e facilidade.

Investidores brasileiros podem sofrer sanções de ordem
financeira e tributária por estabelecerem Trusts Internacionais
em centros financeiros com regimes fiscais preferenciais,
denominados como paraísos fiscais, conforme disposto na
Instrução Normativa n. 1037/2010. A Nova Zelândia não faz
parte dessa lista e os Trusts Internacionais estabelecidos
no país são favoráveis e recomendados em todo o mundo,
inclusive no Brasil, garantindo a legalidade e idoneidade dos
atos praticados..

As Ilhas Cook

A exemplo e inspirado nas Ilhas Cook, Nevis utiliza
mecanismos legais similares ao desse país, porém, com
a vantagem geográfica de ter um fuso horário adequado
aos países da América do Sul e do Norte.
O escritório do Southpac Group Ltd. no centro de
Charleston está em uma posição ideal para acessar
diversas
organizações,
incluindo
banqueiros,
advogados e contadores.

As Ilhas Cook são um país independente que consiste
em 15 pequenas ilhas no sul do Oceano Pacífico, quase
diretamente ao sul do Havaí. Antigo protetorado britânico,
o país agora desfruta de uma livre associação com a Nova
Zelândia. O país é conhecido como a melhor jurisdição
para a criação de Trusts e Entidades Internacionais devido
a sua legislação favorável.
As Ilhas Cook foram o primeiro país a estabelecer critérios
legais de proteção financeira e patrimonial para estruturas
offshore, copiado por diversas outras jurisdições no mundo.
Os escritórios do Southpac Group Ltd. estão localizados no
coração do principal município de Avarua, na ilha de Rarotonga.

Auckland Nova Zelândia

BENEFÍCIOS DO TRUST INTERNACIONAL
O Que É O Trust Internacional

Bens e Propriedades de Um Trust Internacional

Planificação de Sucessão

O Trust se originou na Inglaterra sob o conceito de dupla
propriedade de bens e está legalmente previsto na
legislação neozelandesa. O título legal da propriedade
é transferido pelo cliente a uma pessoa, empresa ou
organização (Trustee), e os benefícios e proventos dessa
propriedade são transferidos aos beneficiários indicados
pelo próprio cliente.

O Trust Internacional poderá conter qualquer forma de
bens móveis ou imóveis, localizados em qualquer lugar do
mundo, como, por exemplo:

Os direitos de sucessão no Brasil são limitados e onerosos.
Com a criação de um Trust Internacional, as regras de
sucessão serão realizadas na forma desejada e instruída
pelo cliente, concedendo-lhe maior liberdade para
determinar a forma de sucessão de seus bens.

Embora não seja estritamente necessário, qualquer Trust que
a Southpac administre será regido por um contrato formal,
estabelecendo os poderes administrativos e dispositivos,
cujos termos são acordados com o cliente e seu consultor.

A Southpac Como Trustee
A Southpac, além de estruturar e criar o Trust Internacional
a pedido de seus clientes, também atua há mais de 35
anos como Trustee, isso é, como a administradora do Trust
Internacional, em benefício exclusivo dos beneficiários
indicados pelo cliente.
Os bens colocados no Trust não farão parte do patrimônio
pessoal da Southpac, ou seja, em caso de falência ou
execução, nada atingirá os bens colocados no Trust, pois
os bens não pertencerão a um proprietário pleno.

•

Portfólios de Investimento

•

Depósitos Bancários

•

Ações e Quotas Empresariais

•

Propriedades Reais e Intelectuais

•

Criptomoedas

•

Apólices de Seguro

Um Trust Internacional na Nova Zelândia permite ao
cliente que evite a herança forçada no seu país de origem,
como no caso do Brasil. Ele outorga à pessoa a liberdade de
distribuir seus bens de acordo com os seus próprios desejos.

Bens poderão ser acrescentados a qualquer momento, a
critério do cliente.

Os ativos depositados no Trust Internacional não estarão
sujeitos às leis brasileiras ou aos onerosos impostos sobre
herança cobrados no Brasil, desonerando os bens que
serão repassados aos herdeiros nomeados pelo cliente.

Para garantir agilidade e segurança, um Trust pode ser
criado com apenas USD$10,00, podendo ser o seu ativo
substancial transferido mais tarde, a critério do cliente.

Seguro de Vida

A criação de um Trust Internacional na Nova Zelândia
garante um alto nível de segurança e proteção a bens
familiares e pessoais que não podem ser alcançados por
leis domésticas do país de origem do cliente, como por
exemplo, o Brasil.

Um seguro de vida contratado e depositado em um Trust
Internacional vai ter as mesmas características básicas
de um seguro contratado no Brasil, porém, com algumas
significantes vantagens. Investidores se valem dele para
proteger e auferir ganhos em seu patrimônio, uma vez que
esse tipo de produto se torna rentável e poderá representar
ganhos surpreendentes a longo prazo, acrescendo ao valor
do capital segurado.

Quando um patrimônio é transferido para fora do país de
origem do cliente e colocado em um Trust Internacional,
tem-se por garantia que os ativos estarão a salvo de
circunstâncias e ameaças não previstas, como por
exemplo, um governo instável, o risco de confisco de bens,
sequestro, extorsão, ou disputas judiciais.

Outro ponto substancial é que o governo neozelandês exige
que todos os ativos dos segurados sejam depositados em
um banco acreditado e completamente separado dos ativos
de seus acionistas, ou seja, o dinheiro do segurado não se
confunde com o da seguradora, ficando sob custódia de
uma conta separada de maneira segura e inviolável.

Proteção de Bens

Lago Pehoe, Chile

ESTRUTURAS OFFSHORE
Limited Liability Company (LLC)

Fundações Privadas

Limited Liability Company ou LLC é uma estrutura
empresarial formal que estabelece uma entidade legal
separada de seus membros. Ela combina aspectos de
proteção do Trust Internacional e de uma empresa de
Participação Limitada, mas com uma estrutura mais
flexível. O Gerente de uma LLC não precisa ter interesse
de propriedade, mas pode controlar a empresa e todos os
seus ativos.

As Fundações Privadas são um veículo popular para a
administração de patrimônio e para fins filantrópicos. Uma
Fundação Privada é uma entidade legal capaz de exercer
todos os direitos, poderes e privilégios de um indivíduo.
Pode possuir propriedade. Pode processar e ser processado.

A LLC é um veículo fiscal neutro. Não há limite no número
ou classe de membros, e cada um é responsável por sua
quota de obrigações fiscais.

International Business Company (IBC)
International Business Company ou IBC é uma empresa
offshore bastante similar a uma empresa “tradicional”,
uma vez que usa estatutos típicos e é composta por
diretores e secretários.
Este tipo de entidade é atraente para as pessoas que
estão familiarizadas com a estrutura tradicional de
uma empresa, mas com as características superiores
oferecidas pela jurisdição, seja de Nevis ou das Ilhas Cook.
A International Business Company é uma corporação
que não tem permissão para participar de atividades
econômicas dentro da jurisdição na qual está incorporada.
Os principais benefícios da IBC tradicional são seu uso em
atividades comerciais internacionais, serviços bancários
offshore, atividades de investimento, planejamento
tributário e proteção de ativos.
Ouro Preto, Brasil

Como uma empresa, as Fundações Privadas tem
responsabilidade limitada, mas não possuem acionistas e
não precisam ter um propósito comercial.
A Fundação pode ter fins beneficentes ou não caridosos,
ou ambos, e é frequentemente vista como uma alternativa
aos Trusts Internacionais.

ENTRE EM CONTATO
Todos nossos especialistas possuem formação jurídica e/ou
financeira e entendem a importância de acertar os pormenores
de se estabelecer e implementar uma estrutura de planificação
de patrimônios e estarão trabalhando junto com consultores e
especialistas de todas as partes do mundo.
Esperamos receber notícias suas em breve.

Nosso Link Com O Brasil:
Marcos Almeida
Advogado Registrado na OAB/MG
Sob o n. 132.407. Pós-graduado em
Applied Business.
E: malmeida@southpacgroup.com

Executivo Jurídico
Marcos Almeida se juntou à equipe do Southpac Group Ltd. para
aprimorar e ampliar a representação da empresa no Brasil e na
América Latina. Marcos atua há mais de 7 anos como advogado e foi
o sócio proprietário do seu próprio escritório antes de se mudar para
a Nova Zelândia. Pós-graduado em Applied Business no New Zealand
Institute of Education - NZIE, Marcos é o primeiro contato de clientes
e parceiros sul-americanos com o Southpac Group Ltd.

Los Glaciares, Argentina

O Southpac Group Ltd. e seus parceiros não proporcionam
consultoria fiscal, legal ou contábil e este material foi preparado
com o único propósito de informar. O investidor deverá contatar
seu próprio consultor fiscal, legal ou contábil antes de estabelecer
uma entidade ou um Trust Internacional.

Add caption:
Christchurch,
Nova Zelândia.

A Nossa Missão
O Southpac Group Ltd. opera em atenção a valores tradicionais, à
construção de um relacionamento saudável e à atenção ao detalhe.
Assim, nós podemos garantir que as expectativas de nossos clientes
sejam sempre alcançadas.

Uma Empresa Independente
O fato de sermos uma empresa independente nos possibilita
oferecer a flexibilidade de uma equipe de especialistas em diversas
áreas legais e financeiras. Isso assegura que os serviços possam ser
modelados de acordo com a necessidade de cada cliente.

Nossos Serviços
O Southpac Group Ltd. se orgulha em fornecer uma gama de
serviços com especial atenção à privacidade e à confidencialidade
de nossos clientes.
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