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EXECUÇÃO FISCAL  -  nº 0514209-64.2008.4.02.5101 (2008.51.01.514209-4)  
Exequente: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS. 
Executado: DANIEL BENASAYAG BIRMANN. 
                               
  
Decisão 
  
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada por Comissão de Valores Mobiliários ¿ CVM em 
face de Daniel Benasayag Birmann, objetivando a execução dos créditos inscritos em 
dívida ativa sob os números 66 e 67. 
  
Proferida decisão acolhendo pedido de arresto da embarcação Big Aron (fls. 73/74), 
vem a parte Exequente requerendo, ato contínuo, a expedição de mandado de penhora 
de quotas sociais do Executado Daniel Benasayag Birmann. 
  
Em decorrência da medida cautelar de arresto deferida incidentalmente, vem aos autos 
empresa Tango Bravo Maritime Ltd (fls. 91/93) alegando, em síntese, que o Certificado 
de Registro da Embarcação (Certificate of British Registry) e a Fatura Comercial 
emitida pelo estaleiro estão em seu nome, e requerendo a reconsideração da decisão que 
determinou o arresto. 
  
Alega a Tango Bravo Maritime Ltd que, em decorrência do fundamento da decisão de 
arresto, qual seja, o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de 
Mercadorias da Alfândega do Porto de Salvador, ajuizou medida judicial perante a 6ª 
Vara Federal de Salvador visando a anulação do referido Auto. Aduz, ainda, que a 
embarcação arrestada é de sua propriedade, e que tem como único beneficiário Evon 
Zartmann Vogt III (fl. 93), não existindo qualquer relação com o cidadão brasileiro. 
  
Intimada para que comprovasse a propriedade do bem arrestado, a parte Exequente 
peticiona às fls. 175 e seguintes, alegando que o Executado ainda não foi citado, 
requerendo, em decorrência, sua citação por edital.  Alega que a empresa Tango Bravo 
Maritime Ltd trata-se de empresa offshore, constituída e registrada tanto nas Ilhas Man, 
como nas Ilhas Cayman, conforme diligência efetuada no âmbito da International 



Organization of Securities Commissions.  Segue aduzindo que a Tango Bravo Maritime 
Ltd tem como principal acionista a empresa Northumbria Corporation, registrada no 
Panamá, cuja única acionista é a genitora do Executado, Rahma Raquel 
Benasayag.   Alega que a embarcação Big Aron encontra-se na posse e de possível 
propriedade do executado Daniel Benasayag Birmann. 
  
Decido. 
  
Inicialmente, no que se refere ao pedido da Exequente de citação por edital, verifico, a 
teor da certidão de fl. 56, que houve a citação do Executado na pessoa de procurador 
com poderes específicos para tanto, e mais à frente houve sua intimação pessoal acerca 
da penhora efetuada por meio do sistema Bacenjud (fl. 65). 
  
Ressalte-se que o artigo 215 do CPC autoriza expressamente a citação na pessoa de 
representante legal.  Ainda que assim não fosse, posteriormente houve a intimação 
pessoal do Executado em decorrência de penhora efetuada.  Diante dessas razões, 
indefiro a citação por edital requerida, ante o exaurimento do ato citatório no processo. 
  
Com relação ao pedido da parte Executada de reconsideração da decisão que 
determinou o arresto da embarcação Big Aron, é de se ressaltar que os documentos 
juntados às fls. 70/72 e 143/1145, este último traduzido às fls. 146/150, demonstram que 
o referido bem é de propriedade da empresa Tango Bravo Maritime Ltd.  Por sua vez, à 
fl. 157, consta documento devidamente traduzido às fls. 158/159, consistente em 
comunicado emitido por consultores jurídicos da empresa Tango Bravo Maritime Ltd 
para a Receita Federal do Brasil, informando que 100% das ações da referida 
companhia estão em nome de Evon Zartmann Vogt III. 
  
Por outro lado, a CVM junta documento que demonstra que a empresa Tango Bravo 
Maritime Ltd é a proprietária da embarcação Big Aron, a qual foi registrada na Ilha de 
Man em 11/10/2011 (fl. 197 ¿ verso).  Junta, ainda, cópias de cartas remetidas por 
Cayman Islands Monetary Authority e Trident Trust Company (Cayman) Ltd (fls. 
223/224), juntamente com cópias de documentos referentes à Tango Bravo Maritime 
Ltd (fls. 224-verso/278), de cuja análise constato que a maior acionista da empresa 
Tango Bravo Maritime Ltd é a empresa Northumbria Corporation, sediada no Panamá 
(fl. 224-verso), cuja única acionista é Rahma Raquel Benasayag Birmann (fls. 258/259), 
mãe do executado Daniel Benasayag Birmann, conforme documento de fl. 264. 
  
No caso dos autos, apura-se a existência de alegada ocultação da real titularidade da 
embarcação arrestada Big Aron, destinada a, supostamente, fraudar credores do 
executado, por meio de empresa de "fachada" denominada Tango Bravo Maritime 
Limited (fls. 147/150) integrada por interposta pessoa ou sócio "laranja", visando à 
blindagem patrimonial do executado.  Esta é a alegação trazida pela exequente. 
  
Em preliminar análise, do cotejo dos antecitados documentos que evidenciam que a 
embarcação arrestada encontra-se registrada em conhecido paraíso fiscal (Ilha de Man) 
como sendo de propriedade de empresa que, à primeira vista, teria como sócia 
majoritária outra empresa sediada em outro país tido como paraíso fiscal (Panamá), cuja 
única sócia é a mãe do executado Daniel Benasayag Birmann, somados aos documentos 
de fls. 198 (lista de hóspedes da embarcação Big Aron na data de 26/12/2011, na qual 
consta o nome do executado Daniel Benasayag Birmann), de fls. 269/270 (resolução do 



Parque Nacional de Galápagos, no Equador, autorizando o ingresso no Parque com fins 
turísticos da embarcação Big Aron, no período de 24 a 28/08/2008, constando o nome 
do executado Daniel Birmann na lista de convidados), faz-se presente a presunção de 
que o executado Daniel Benasayag Birmann seria, possivelmente, o real proprietário da 
embarcação. 
  
Outrossim, consoante se depreende das provas carreadas aos autos, constato a existência 
de fortes indícios de que a empresa Tango Bravo Maritime Ltd atua para ocultar o real 
proprietário da embarcação em tela, no caso, o executado Daniel Benasayag Birmann, o 
que, em sede de análise preliminar, corrobora a tese de que a única sócia da referida 
empresa ostenta a condição de ¿laranja¿ do executado, de forma a caracterizar a 
situação de simulação a desafiar a aplicação da deconsideração inversa da personalidade 
jurídica à empresa Tango Bravo Maritime Ltd, ensejando a manutenção da medida de 
arresto antes deferida. Nesse sentido, o Enunciado 283 CJF esclarece que ¿É cabível a 
desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa para alcançar bens de 
sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com 
prejuízo a terceiros.¿ 
  
Note-se que, no caso concreto, ao que tudo indica, há que ser aplicada a conjugação da 
teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica com o reconhecimento da 
ocorrência de simulação envolvendo interpostas pessoas jurídica e física. 
  
Vale destacar que a modalidade de desconsideração inversa tem sido admitida pelos 
Egrégios STJ e TRF2, confira-se: 
  
¿(...) a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo 
afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre 
na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e 
seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de 
seus sócios ou administradores.  Assim, observa que o citado dispositivo, sob a ótica de 
uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da 
desconsideração da personalidade em sua modalidade inversa, que encontra justificativa 
nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o 
abuso de direito e a fraude contra credores.¿ (Informativo 440 ¿ REsp n. 948.117/MS, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010). 
  
  
¿TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. 
PRÉVIA INVESTIGAÇÃO DA RECEITA. FRAUDE AO FISCO CONFIGURADA. 
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA 
EMPRESA EXECUTADA. PRECEDENTE DO STJ. MATÉRIA SINDICÁVEL POR 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. O primeiro dado a ser apurado é se houve a 
dissolução irregular da empresa, de forma a definir os contornos do redirecionamento 
aos sócios da executada e/ou ao grupo econômico ao qual integra. A resposta é 
afirmativa, diante da certidão exarada por Oficial de Justiça, dando conta de que a 
empresa encerrou suas atividades no endereço fornecido à Receita, não tendo o juízo 
como efetivar os atos comunicatórios. Verbete 435 da Súmula do STJ. 2. No caso 
concreto, há todo um esquema de criação de empresas, substituição de 'sócios', tudo de 



forma a fraudar o Fisco, apontando para a possibilidade do redirecionamento inverso da 
execução, da pessoa física para o conglomerado do qual o contribuinte é sócio de fato, 
por desconstituição inversa da personalidade da pessoa jurídica. 3. Embora no caso dos 
autos haja, na verdade, uma desconstituição inversa do grupo econômico para 
redirecionamento da execução, o raciocínio é o mesmo: se o sócio já tem conhecimento 
do débito tributário, não há como a pessoa jurídica da qual faz parte não ter 
conhecimento do fato. Precedente icônico do STJ no julgamento do REsp 948.117. 4. O 
trabalho da Fazenda Nacional do ES, que culminou por trazer à tona um esquema de 
¿laranjas¿ de forma a burlar o Fisco, acabou por desvendar que o agravante era o sócio 
de fato de todo o conglomerado, criado com desvio de conduta para facilitar operações 
fraudulentas e proteger seu patrimônio, inclusive agindo com abuso nessa conduta. A 
figura do sócio de fato foi verificada porque o grupo econômico em questão foi 
idealizado de forma a proteger o patrimônio pessoal do devedor originário, ora 
agravante, mediante fraude a credores, o que fica evidente da prova documental colhida, 
apontando ser ele o verdadeiro dono de todo o conglomerado. 5. Tecnicamente, o 
agravante deveria se valer da ferramenta processual dos embargos à execução fiscal, de 
amplo espectro probatório. Sua pretensão, à evidência, não é sindicável na via estreita 
do agravo de instrumento. 6. Agravo interno a que nega provimento.¿ (AG 
201302010088145, Desembargador Federal THEOPHILO MIGUEL, TRF2 - QUARTA 
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::04/11/2013) Grifei 
  
  
Por tais razões, tendo em vista os fortes indícios suscitados pela exequente e retratados 
na prova produzida nos autos, mantenho a decisão de fls. 73/74, convolando o arresto 
efetivado em penhora, até que, pela via cognitiva apropriada, sejam controvertidas e 
exaurida a instrução probatória acerca das questões atinentes à propriedade do bem 
penhorado. 
  
Renovem-se as comunicações havidas, desta feita para comunicar a convolação do 
arresto em penhora, mantido o depositário já nomeado à fl. 74. 
  
Intimem-se as partes e a empresa Tango Bravo Maritime Ltd, na pessoa de seu patrono 
constituído à fl. 96, bem como a sra. Rahma Raquel Benasayag Birmann. 
  
  
  
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2015. 
  
  
FATIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA 
Juíza Federal Titular 
 


