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06/01/09 - 00:00 > JUDICIÁRIO 
Justiça isenta HSBC de taxa em ação de cisão de empresas 

 
marina diana

 
SÃO PAULO - Quando há cisão de empresas - e não a compra e 
venda - não deve ser cobrado o laudêmio, que é um tributo 
federal cobrado nas transações de compra e venda envolvendo 
imóveis localizados em terrenos da orla Marinha. A decisão é da 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que isentou 
o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo do pagamento da taxa em 
processo de cisão de empresa com o HSBC Participações Brasil 
S.A. 
 
Acompanhando o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, a 
Turma concluiu pela ilegalidade da exigência de pagamento do 
laudêmio na transferência de domínio útil de terreno de Marinha 
pela via da cisão parcial de empresa, já que esta não configura 
transmissão onerosa. 
 
Em seu voto, a ministra destacou que a cisão de empresas importa na absorção do patrimônio de uma
sociedade por outra ou outras numa operação global, não havendo transferência isolada dos bens
constitutivos do patrimônio absorvido; pois, se não fosse assim, a operação seria uma venda, não uma
cisão. 
 
A decisão foi aplaudida pelo tributarista Eduardo Pugliese, sócio do Souza, Schneider e Pugliese
Advogados. Segundo ele, a taxa, extinta desde a entrada em vigor do Novo Código Civil, em 2002,
incidia apenas quando há negociação de compra e venda. "Não existe onerosidade em fusão de
empresas. Se fosse compra, existe a bilateralidade. A decisão da Turma está corretíssima", comenta. 
 
O tributarista explica que a criação do laudêmio remonta aos tempos coloniais, quando as terras
brasileiras pertenciam à Coroa portuguesa e haviam as capitanias hereditárias. Naquela época, o
governo tinha interesse em promover a colonização do País, distribuindo porções do território nacional a
quem se dispusesse a cultivá-las. "Esse é um termo muito antigo e o contrato tinha o nome de enfiteuse,
que não existe mais. A união ganhava com essa transação quando havia compra", disse o advogado. 
 
Entenda o caso 
 
De acordo com informações do STJ, a Secretaria de Patrimônio da União negou o pedido de dispensa do
pagamento com base no artigo 3º do Decreto-Lei 2.398/87, alegando que a transmissão do patrimônio
decorrente de cisão parcial de empresas é onerosa, pois o repasse de parte do patrimônio acarreta a
sucessão nas obrigações anteriormente existentes sobre a parcela do acervo. 
 
Já o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) entendeu que a cisão parcial é realizada a título
gratuito e autorizou a regularização do registro do imóvel sem o pagamento do laudêmio. A União
recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra Nancy Andrighi, relatora da discussão, em todos os
precedentes da Corte entendeu-se que o laudêmio é incidente quando o senhorio abre mão de seu
direito de preferência para retomada do domínio útil, permitindo que este seja objeto de venda ou
dação em pagamento com terceiro nos termos do artigo 683 do Código Civil de 1916 (CC/16): "Portanto,
ausente a onerosidade, claramente inexiste o dever estipulado pelo art. 683 do CC/16.", disse. 
 
"O que importa é verificar que, em função do patrimônio cedido, nada é repassado à antiga empresa por
aquela que se forma a partir da cisão", afirmou a relatora, ressaltando que a mesma conclusão já foi
aceita na hipótese de incorporação não onerosa de sociedade por ações. 
 
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do HSBC não retornou até o fechamento dessa
edição. No entendimento do advogado Eduardo Pugliese, não cabe recurso à União no Supremo Tribunal
Federal (STF). 
 
História 
 
Quando criada a taxa, a cobrança podia ser comparada a um pedágio, fazendo com que todas as vezes
que fossem comercializados, teria que ser pago o laudêmio, que sobreviveu até 2002, quando o novo
Código Civil substituiu o que estava em vigor, de 1916. Até então, a Marinha recebia uma taxa de 5% do
valor dos imóveis situados à beira-mar. Os terrenos de Marinha compreendem toda a extensão
localizada na zona litorânea, inclusive ilhas, compreendendo a faixa de terra localizada a 33 metros da
maré mais alta, em relação à linha de preamar, que significa o ponto médio das marés observadas
durante o ano. 
 
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o HSBC Bank Brasil não deve laudêmio, um tributo específico
da Marinha sobre terrenos, em processo de cisão de empresas. 
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  COMENTÁRIOS 
Comente esta notícia. Aqui, o que vale é a sua visão do que acontece no país e no mundo. 
 
Seu comentário será publicado após revisão da Redação do DCI Online. Textos com palavrões e/ou ofensas não serão publicados. 
 

Clique aqui para comentar 
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