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CONCLUSÃO

Aos 08 de setembro de 2016, eu, , escrevente técnico, faço estes autos

conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Kenichi Koyama.

SENTENÇA

Processo nº: 1026905-07.2016.8.26.0053
Classe - Assunto Mandado de Segurança - DIREITO TRIBUTÁRIO
Impetrante: Alessandra Steinbruch e outro
Impetrado: Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kenichi Koyama

VISTOS.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Alessandra Steinbruch e outro em face

de suposto ato coator praticado por Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo e

outro na qual se narra que recebeu no dia 22/03/2016 correspondência de "Fundação Doire", pessoa

jurídica de direito estrangeiro (Paramá - República do Panamá). Soma que a referida Fundação, em

cumprimento as disposições de seu regulamento, doará no prazo máximo de 90 dias (i) a impetrante

Alessandra Steinbruch a sua propriedade de 58.503.852 ações ordinárias de emissão da empresa "Rio Purus

Participações S.A.", pessoa jurídica de direito privado brasileiro, e (ii) ao impetrante Benjamin Steinbruch

o usufruto vitalício sobre as mesmas ações. Aduz que tais ações possuem valor patrimonial de R$

1.525.918.000,00. Alega que em conformidade com os artigos 4º, 7º, 14, §3º e 16 da Lei nº 10.705/2000,

com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.992/2001, ambas regulamentadas pelo Decreto nº

46.655/2002, os impetrantes estarão obrigados a apresentar ao impetrado "Declaração de Imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD" no mesmo dia em que receberem os bens doados, bem

como recolher ao erário bandeirante o valor de R$ 2.543.747,48. Argumenta-se que tal prática é

inconstitucional, haja vista que determinou a Constituição Federal (art. 155, §1º, III) que lei complementar

regulasse a competência para a instituição do referido imposto em citados casos e, consequentemente, sua

cobrança, mas que a lei regulamentadora não foi até a presente data editada pela União, de maneira que o

ITCMD não pode ser instituído e cobrado nem pelo poder central nem por qualquer ente federativo. Por

isso pede que liminarmente seja reconhecido seu direito de receber as doações sem ter que declarar e

recolher o ITCMD, bem como seja o impetrado obrigado a se abster de efetuar qualquer lançamento desse

tributo na hipótese. Ao final, requer a confirmação da liminar para concessão da segurança.

Foi indeferida a liminar (fls. 73/77). O autor interpôs agravo de instrumento (f. 92). No

entanto, entendeu o E. Tribunal de Justiça por seguir nos termos do art. 1019, II do CPC. Ainda, concedeu
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as partes prazo para eventuais manifestações orais (fls. 93/95).

Manifestou-se a FESP e requereu sua admissão como assistente litisconsorcial (f. 100)

Notificada, a autoridade impetrada apresentou informações. Alegou que a CF atribuiu aos

entes federativos do Estado, com exclusividade, a instituição, o lançamento e a cobrança de tributos. Aduz

que para que os entes federados não ficassem dependentes, amarrados com a União, previu no art. 24 CF, a

competência legislativa concorrente e a legislativa suplementar. Logo, o art. 146, III da CF, não exigiria LC

da União dispondo sobre normas gerais para que os Estados-membros instituam o ITCMD. Ainda, aponta

que a desnecessidade de previa LC para que os Estados-membros instituem o ITCMD, se faz presente no

§3º do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF. Aproveitou momento, e indagou.

"Se fosse imprescindível previa LC, não deveriam tais disposições transitórias ressalvar o art. 146, III da

CF, ou, excepcionalmente dispensar a sua exigência de modo expresso?". Ademais, mostra que o art. 146

da CF, veda que a União ocupe-se com peculiaridades de tributação de cada pessoa jurídica política, isso

acarretaria numa afronta ao princípio federativo. Em contra partida, em pleno exercício de sua competência

legislativa em matéria tributária, o Estado de São Paulo editou a Lei nº 10.705/00, onde o Governador do

Estado de São Paulo, visando regulamentar tal lei, expediu o decreto nº 46.655/02. Tal lei fixa hipóteses de

incidência de tributos, o contribuinte, a base de calculo e a alíquota. Entretanto, existe entendimento tais

normas estaduais que instituem o ITCMD, são inconstitucionais, entendimento que cria uma colisão com os

princípios da força normativa e da máxima efetividade da CF. Logo, concluiu que (i) é de competência do

Estado de São Paulo instituir e cobrar imposto sobre a transmissão causa mortis em questão e que (ii) é

plenamente constitucional a legislação tributária estadual (Lei 10.705/00 e Decreto 46.655/02) de regência

do referido imposto. Deste modo, ao final negou a existência de direito líquido e certo (fls. 101/114).

Notificado, o Secretário da Fazenda de Estado de São Paulo apresentou suas informações.

Alegou PRELIMINARMENTE a respeito da ausência do direito líquido e certo, uma vez que diante do

pedido formulado pelos impetrantes não poderiam ser apreciados através da via mandamental. No mérito,

aduziu da constitucionalidade do art. 4º, I, b da Lei 10.705/00. Apontou que o imposto sobre a transmissão

de propriedades causa mortis e doação esta previsto na CF em seu art. 155, I, §1º. NO ENTANTO, a

referida lei jamais foi editada pela União, haja vista que a norma paulista supriu a ausência de LC. Em

suma, nem a CF nem a LC instituem tributos, o que sucede é apenas uma previsão genérica de incidências e

uma repartição de competências tributarias entre os entes federados, com a autorização para instituir e

exigir os tributos na feição com que lhes foram reservados. Conclui-se, requerendo extinção do processo

sem a resolução do mérito, nos termos da preliminar deduzida, todavia, caso não reconhecida, que no

mérito denegue a segurança (fls. 115/123).

Em acréscimo às informações já prestadas, a Fazenda do Estado de São Paulo se

manifestou. Apontou a respeito dos fatos controvertidos e da ausência de comprovação hábil, uma vez que
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a necessidade de dilação probatória se faz presente. Em suma, reiterou a situação fática exposta em

informações e citou que a ação mandamental em questão não seria a via correta. Ao final, requereu que

fosse denegada a segurança (fls. 124/133).

Manifestou-se o Estado de São Paulo. De início, versou a respeito da inadequação da via

eleita. Após examinar os elementos acostados em inicial, constatou-se que tais alegações demandariam

ampla dilação probatória, o que no caso atual seria impossível realizar no estreito âmbito do mandado de

segurança. Somou que por se tratar de uma transação completamente atípica, envolvendo inclusive pessoas

jurídicas de grande porte, conclui-se que a pretensão inicial, tal como posta, não pode ser resolvida na via

da ação mandamental, dadas as incertezas, indefinições e controvérsias quanto à matéria de fato. Sucede

que, com a morte da real titular das ações, estas ações "regressam" ao Brasil na forma de "doação" aos seus

herdeiros que, sob a invocação da "ausência de lei complementar", buscam a ordem judicial que os autorize

a não recolher o ITCMD. Ademais, quanto à fundação estabelecida, há suspeita de que a pessoa jurídica

fundada no Panamá foi criada com um único propósito, o de partilhar os bens da sra. Dorothéa, como

dispõe a clausula quarta do regulamento da fundação. Em suma, afirma que o planejamento tributário é

permitido, mas desde que seja implementado sem abuso ou atos dissimulados. Ao final, em conclusão,

reiterou o dito anteriormente, no sentido de que tais fatos concretos demandam dilação probatória, e que

seria impossível de ser realizado em um mandado de segurança (fls. 158/174).

O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela não manifestação (fls. 191/192).

Mais uma vez, manifestou-se o Estado de São Paulo. Apresentou ao poder público o

"planejamento" sucessório ilícito e abusivo pelos integrantes da família Steinbruch. Alega que houve uma

engenharia fiscal, com a finalidade de contornar a legislação tributaria, onde de fato a família esta omitindo-

se do pagamento de impostos por duas gerações, logo, furtando-se da incidência do ITCMD "causa mortis".

Destacou ainda aspectos formais como não tradução do estatuto da fundação DOIRE. No mais, corroborou

os argumentos e reiterou sua manifestação contida em fls. 158/174 (fls. 195/207).

Com base no princípio da cooperação e com a finalidade de oportunizar o contraditório, a

ampla defesa e o devido processo legal, diante do que fora alegado, abriu-se vista à impetrante (f. 220). Em

tempo, a impetrante manifestou-se e rebateu afirmações e argumentos expostos contidos em peças do

Estado de São Paulo (fls. 222/230).

Novamente o MINISTÉRIO PÚBLICO opinou. Requereu que o feito fosse extinto sem

julgamento do mérito, por entender que o mandado de segurança é a via inadequada para analise da

pretensão do impetrante (fls. 417/420).

Relatados. FUNDAMENTO e DECIDO.
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Para fins do artigo 12 do Código de Processo Civil registro que tenho julgado os processos

conclusos em curto espaço de tempo, sem caracterização de atraso, observando preferencialmente a ordem

cronológica (Lei Federal 13.105/15 alterada pela Lei Federal 13.256/16).

A via é inadequada.

A demanda trazida a conhecimento se insere no âmbito da exigibilidade do ITCMD sobre

doação recebida do exterior. À primeira vista, a situação é conhecida, notadamente das Varas de Fazenda

Pública. A tese comum está na competência tributária capaz de permitir a instituição e cobrança de impostos

quando o doador tiver domicilio ou residência no exterior e se o de cujus possuía bens, era residente ou

domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Isso porque, em razão de não ter sido editada

Lei Complementar, por ora, inexiste mecanismos legais que determinem a competência tributária do Estado

para a instituição e cobrança do tributo sobre doação oriunda do exterior ou de herança cujo processo de

inventário de falecido domiciliado fora do Brasil. Sendo assim, incabível o pagamento tributário.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Transmissão "causa mortis"

de quotas societárias de empresa situada no exterior. Incidência de Imposto sobre

transmissão 'causa mortis' e doação de bens (ITCMD. Impossibilidade. Exação que

depende da edição de lei complementar, conforme decidido pelo Órgão Especial em

incidente de inconstitucionalidade Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso

voluntário da Fazenda e reexame necessário não providos. (TJSP.

0021826-69.2013.8.26.0053 Apelação / Reexame Necessário / ITCD - Imposto de

Transmissão Causa Mortis Relator(a): Paulo Galizia Comarca: São Paulo Órgão

julgador: 10ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 28/04/2014 Data de

registro: 30/04/2014).

MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Exigência de recolhimento sobre ações e ativos

financeiros referente à doação realizada por pessoa residente no exterior.

Inadmissibilidade. Inteligência do disposto no artigo 155, inciso I, parágrafo 1º, inciso

III, alínea "a", da CF. Exigência de Lei Complementar, ainda não editada.

Inconstitucionalidade das disposições insertas no art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual nº

10.705/00 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Sentença concessiva da

segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. 0029330-29.2013.8.26.0053

Apelação / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis Relator(a): Isabel Cogan

Comarca: São Paulo Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público Data do

julgamento: 09/04/2014 Data de registro: 11/04/2014).

Ocorre que a situação dos autos pode ter origem diversa. Os valores trazidos e a
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singularidade da operação diferem de tudo que já experimentado pelo Juízo. O que se vê na regra de sempre

é de cujus ou doador residente no exterior que deixa bens ou doa em favor de nacional. Situação ordinária

entre pessoas naturais, especialmente no mundo globalizado atual. Aqui a situação merecia cautela. Sabido

que o valor é absolutamente incomum, embora isso não seja elemento intrínseco ou extrínseco do

direito pretendido. Ocorre que o valor doado despertava dúvidas quando examinado em que

condições se operava a doação, que se caracterizava pela origem em paraíso fiscal e fundação de

propósito absolutamente específico, instantâneo e único. Ressalva feita a ingenuidade, existe margem

real de que a relação jurídica tratada nos autos possa ser distinta daquela que sugere, mas que tenta a todo

custo se assemelhar àquela situação conhecida. A finalidade mais evidente que se pode presumir é aquela

confessa: evitar a exação. Por oportunidade da análise da tutela provisória fiz menção aos seguintes aspectos

que chamavam atenção e se diferenciavam da vala corriqueira:

A) Considerando que se trata de doação internacional vinda de Fundação domiciliada em

paraíso fiscal recentemente envolvido em escândalo internacional conhecido como

"Panamá Papers";

B) Considerando que o valor do capital social inicial (US$ 10.000,00) destoa do valor da

doação (R$ 63.563.687,12 – fls. 3), assim como que a constituição da fundação-doadora

se dá através de outra pessoa jurídica internacional, reputo que é necessário cautela,

contraditório e ampla defesa, antes de decidir.

Com a integração do polo passivo, novas dúvidas foram levantadas. A análise da

operação realizada reflete uma sofisticada engenharia societária e negocial, cujo objetivo é repelir a

carga tributária causa mortis através da doação vinda do exterior. A Fazenda do Estado parece ter

iniciado exame minucioso sobre as transferências das ações e com isso compreender melhor os mecanismos

que aqui estariam em ação. Do que se vislumbra, o que existe é apenas uma sequência de negócios jurídicos

que visam ao final criar uma situação de inexigibilidade tributária.

No sentir do Juízo, a sofisticação da sequência entabulada, entre acionistas,

fundações, doadores e donatários em torno aparentemente da herança oscila entre a ELISÃO e a

EVASÃO FISCAL, cuja distinção estaria na ausência ou presença de elementos ilícitos.

Talvez de fato seja apenas um lacuna constitucional e legislativa que agora foi preenchida

por uma dinâmica jurídica organizada em prol dos contribuintes, contudo, o apelo da ré é sensato. A

presunção de boa-fé não afasta a possibilidade de simulação negocial e da finalidade original que seria

apenas sonegação fiscal. Isso porque toda essa engenharia jurídica inicia e termina exatamente no mesmo
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ponto, qual seja, transmissão causa mortis. Significa dizer: como atribuir autonomia e licitude a negócios

jurídicos que apenas visam dar contornos diversos a uma situação bastante básica que seria alcançada

independente deles? A dúvida perturba. Afinal, ao percorrer essa trilha de raciocínio o que se conclui é que

todos os negócios jurídicos realizados são absolutamente dispensáveis, inclusive porque a análise da doação,

segundo a defesa, reflete exatamente o quinhão hereditário pertinente. Logo, a insatisfação da autoridade é

justificada, teríamos então uma série de negócios jurídicos que culminam em Doação Internacional quando

na verdade ocultam uma única situação real: Transmissão Causa Mortis Local.

Com base nessa análise, a meu ver, a validade desse expediente precisa ser discutida,

tendo inclusive o mote de ser analisado. É de rigor a dilação probatória a fim de distinguir exatamente os

negócios e operações antecedentes da doação para distinguir se o momento aqui tratado é consequência da

ELISÃO ou EVASÃO fiscal. A situação enfrentada parece-me nova, e seu aprofundamento é de rigor,

porque pode significar o esvaziamento final e completo do ITCMD, ao menos daqueles cujo

patrimônio possa alcançar fundações de propósitos incrivelmente especificos e instantâneos. Logo,

embora a tese jurídica sobre doação do exterior esteja certa, o direito aqui tratado não é líquido o suficiente

para que se acolha o mandamus. Querendo, litigue-se na via comum.

Enfim, face às linhas acima, assento - pois – falta de razão ao direito pretendido,

notadamente considerando a relação jurídica deduzida e os elementos processuais produzidos à luz da

Legislação Brasileira. Finalmente, para fiel cumprimento do artigo 489 do Código de Processo Civil1,

revisito a causa de pedir e de defesa deduzida por Alessandra Steinbruch e outro e Coordenador da

Administração Tributária do Estado de São Paulo e outro, respectivamente. Naquilo que deduzido

contrariamente ao aqui julgado, firmo:

1) À luz dos argumentos não vislumbro qualquer premissa jurídica que possa em tese ou

em concreto infirmar as conclusões já lançadas, porque abordadas já em fundamentação;

2) À luz dos julgados não vislumbro qualquer premissa jurídica que possa em tese ou em

concreto infirmar as conclusões já lançadas, porque se tratam de hipóteses casuísticas ou

ainda instáveis no quadro atual da jurisprudência.

Isso posto, julgo o feito EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas e despesas na forma da Lei.

Descabida a condenação em honorários advocatícios em face do art. 25 da Lei nº 12.016,

1 Enunciado 9 da ENFAM: É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015, identificar os

fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre

que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula.

º´ò ìîê



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
11ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, São Paulo - SP - CEP 01501-020

____________________________________________
Processo 1026905-07.2016.8.26.0053 - lauda 7

de 07 de agosto de 2009.

Deixo de encaminhar as cópias requeridas pelo membro do Ministério Público para

outro órgão do próprio Ministério Público porque a providência pode ser levada a cabo diretamente

pelo interessado.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de setembro de 2016.

Kenichi Koyama
Juiz(a) de Direito

Documento Assinado Digitalmente2

2 2 O presente é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Kenichi Koyama, nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso III, alínea
"a", da Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
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OFÍCIO

Processo n°: 1026905-07.2016.8.26.0053 - PROC
Impetrante: Alessandra Steinbruch e outro
Impetrado: Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo e outro

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central - Fazenda

Pública/Acidentes, Dr(a). Kenichi Koyama, pelo presente, transmite ao conhecimento de Vossa Senhoria,

para as providências cabíveis, o teor da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe,

conforme cópia que segue anexa.

Atenciosamente,

São Paulo, 08 de setembro de 2016.

Kenichi Koyama
Juiz(a) de Direito

Documento Assinado Digitalmente

Ao(À) Ilmo(a). Sr(a).
Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo, Secretário da Fazenda do Estado de São
Paulo
Avenida Rangel Pestana, 300, São Paulo-SP
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EXPEDIDOR: 11ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, São Paulo
SP - CEP 01501-020

_______________________________________________________________

REMETE: Ofício de comunicação de sentença prolatada no
Mandado de Segurança de nº 1026905-07.2016.8.26.0053

(Art. 13 da Lei nº 12.016/09)
_______________________________________________________________

DESTINATÁRIO: Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo e
outro
Avenida Rangel Pestana, 300, São Paulo-SP

_______________________________________________________________

RECEBIMENTO:

________/_______/________ ASSINATURA OU CARIMBO
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