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USUFRUTO COMO FATOR DESVALORIZANTE - QUESTÃO CONTROVERTIDA que tem dividido ao 
meio o Tribunal de Impostas e Taxas. Decidem as Câmaras Reunidas, apenas pelo voto de 
qualidade, que a reserva de usufruto constitui fator desvalorizante equivalente a 30% do valor 
da propriedade plena. "Valor integral", plena propriedade" e o antigo "critério dos dois terços 
".Projeto de lei do Governo visando reforçar os fundamentos dos votos vencidos. Protesto de 
associações de classe. 

Não tem decidido de modo uniforme o Tribunal de Impostos e Taxas sobre o valor, para efeito 
tributário, da propriedade transmitida com reserva de usufruto. Dividiu-se aquela Corte em 
duas correntes, igualmente respeitáveis, defendendo ambas, com a mesma veemência, as suas 
teses diametralmente opostas. 

Sustenta a primeira corrente que o tributo deve ser pago, em ultima analise, sobre o valor da 
plena propriedade, enquanto que a segunda, considerando a reserva do usufruto fator 
desvalorizante estimado em 30%, manda que o imposto seja calculado somente sobre os 
restantes 70%, o que importa dizer (também em ultima analise) somente sobre o valor da nua 
propriedade. 

Aquela corrente se baseia nos expressos termos do art. 37 do Livro IV do Código de Impostos e 
Taxas e, esta, interpretando citado dispositivo, afirma encontrar também nele fundamento 
para a sua orientação. 

Diz, em verdade, mencionado art. 37, que foi o art. 7 da Lei 936 de 1950: 

"Nas transmissões de propriedade "inter vivos" a titulo oneroso ou gratuito, em que houver 
reserva a favor do transmitente, do usufruto ou renda, uso e habitação, sobre o imóvel, o 
imposto devido pela transmissão será pago sobre o valor integral da propriedade, no ato da 
escritura". 

Não pode este Tribunal negar aplicação a qualquer texto de lei - dizem os primeiros juizes - e 
este é de absoluta clareza. Determina, pura e simplesmente, que nas transmissões com 
reserva de usufruto o "imposto seja pago sobre o valor integral da propriedade". 

Sim, sobre o valor integral da propriedade - redargue a outra parte - mas sobre o valor integral 
da propriedade transmitida, e o que se transmite é apenas a nua propriedade. 

Cinco juizes integram aquela corrente e, cinco outros, defendem este critério. Três da 1.ª 
Câmara (Cicero Augusto Vieira, presidente do T. I. T., Americo Osvaldo Campiglia e Milton 
Improta) e dois da 3.ª (Roberto Bastos Thompson e o Luiz Arruda Filho) admitem a existência 
do "fator desvalorizante". Os juizes José Babil Passarela, diretor do Tribunal, e Raphael Giusti, 
da 1.ª Câmara, e Mauro Brandão Lopes, Octavio Sampaio Vianna e Manoel de Siqueira, da 3.ª, 
sustentam o pagamento sobre o "valor integral". 



Assim, toda vez que qualquer daquelas Câmaras tem julgado, isoladamente, processo 
envolvendo esta matéria, a decisão tem sido tomada apenas pela diferença de um voto: a 1.ª 
Câmara favorável ao contribuinte e, a 3.ª, favorável à Fazenda. 

Diante da divergência de critério, o Representante Fiscal Arrigo Domingos Falcone pediu 
revisão de julgados, pleiteando fossem reformadas as decisões da 1.ª Câmara para ser adotado 
unicamente o critério da 3.ª. Em sessão de Câmaras Reunidas, os dez juizes mantiveram os 
seus pontos de vista e, verificado o empate, a questão foi resolvida pelo voto de qualidade, 
desempatando o Presidente Cicero Augusto Vieira coerente com os fundamentos de suas 
decisões anteriores. 

Até o advento da Lei 936 de 1950 o Tribunal vinha decidindo, uniforme e pacificamente, que 
nas transmissões com reserva de usufruto o imposto seria pago sobre 2/3 do valor da 
propriedade. 

Citada lei trouxe, além do dispositivo inicialmente transcrito e que hoje constitui o art. 37 do 
Livro IV do C.I.T., estes dois outros, que passaram a ser os atuais ns. 5 e 6 do art. 36, que 
estabelece normas para verificação do valor dos bens e direitos, quando a Fazenda não 
concordar com o fixado nos atos e contratos: 

5) - o valor dos direitos reais de usufruto, uso e habitação vitalícios ou temporários será igual a 
1/3 do valor do imóvel; 

6) - o valor da propriedade separada do direito real de usufruto será igual a 2/3 do valor total 
do imóvel. 

Sustentam os primeiros juizes que estas normas confirmam a jurisprudência antiga, enquanto 
afirmam os segundos que elas só se aplicam quando as transmissões, do direito real e da nua 
propriedade, são feitas, no mesmo ato, a pessoas diversas. E invocando o art. 37, não vêem 
como deixar de cobrar-se o tributo sobre o valor integral da propriedade, quando o 
transmitente se reserva o direito de usufruto (ou uso e habitação). 

Repugna-me adotar esse critério - assevera o juiz Roberto Bastos Thompson. Não é concebível 
que uma mesma propriedade, transmitida com reserva de usufruto, tenha idêntico valor se 
adquirida sem esta clausula. 

Por todas as razões e também pela sistemática da lei argumenta o Sr. Cicero Augusto Vieira - 
há de prevalecer o critério dos 2/3. O imposto, em geral, "será calculado sobre o valor dos 
bens ou direitos transmitidos" diz o Código tributário; o imposto intervivos, pelo mesmo 
Código, incide sobre "todos os atos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre 
imóveis", inclusive sobre o usufruto, que é também um direito real; estabelece a lei que ele 
equivale a 1/3 do valor do imóvel e, não sendo transmitido, o imposto incidirá somente sobre 
os 2/3 restantes, apenas sobre o valor da propriedade que se transmite. 

Justificando o art. 37, disse o legislador nas considerações que acompanharam o projeto de lei: 
que sendo o usufruto, uso e habitação direitos reais sobre a coisa alheia, é obvio que não pode 
o alienante institui-lo sobre a propriedade enquanto em seu poder; logo, a reserva não se 
configura como constitutiva do direito real, mas simplesmente como retenção do exercício 



desse direito que se transmitiu com a propriedade. Trata-se, em tal caso, de transferencia de 
propriedade plena. O gozo da coisa passa, por morte do transmitente, ao adquirente, não 
porque lhe seja transmitido, mas pela "vis atrativa" do domínio. A clausula de reserva de 
usufruto, enquanto viver o transmitente, é, pois, um termo a cujo evento se subordina o 
exercício desse direito. E "o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do 
direito". 

Acontece, entretanto - observa o juiz Americo Oswaldo Campiglia - que a retenção ou 
aquisição do usufruto não constitui "termo inicial", enquanto que a aquisição da nua 
propriedade pode, ela sim, ser caracterizada como tal. 

Não há duvida - acentua este juiz - que o legislador visou realmente cobrar o tributo sobre o 
valor da propriedade plena, mas não teve o desassombro de usar a terminologia já consagrada 
pela tradição jurídica, substituindo "plena propriedade" por "valor integral". E' evidente que 
houve problema de consciência jurídica, pois seria flagrante a falta de lógica e de Ética 
estabelecer-se a cobrança sobre a "plena propriedade", quando o que se transmite é apenas a 
"nua propriedade". 

E argumentando que só pela interpretação histórica pode ser defendido o objetivo da 
Fazenda; e analisando o problema sob o ponto de vista econômico, e invocando os mesmos 
motivos que têm levado o Tribunal a admitir a ocorrência de fator desvalorizante, sempre que 
a propriedade esteja sujeita a vínculos, limitações, litígios, condomínios, etc., votou pela 
admissão da reserva do usufruto como fator desvalorizante estimado em 30%, dizendo que 
dessa forma não se feria a lei. Estava sendo apenas contornada. 

O presidente Cicero Augusto Vieira também acabou concordando com este voto, "em face das 
conseqüências econômicas e praticas preconizadas  voto esse que afinal foi vitorioso, na forma 
exposta. Assim, as Câmaras Reunidas, pelo voto de qualidade, decidiram que "a reserva de 
usufruto constitui fator desvalorizante equivalente a 1/3 do valor total do imóvel, devendo o 
imposto ser pago apenas sobre os 2/3 restantes". 

Mas isso não é possível - sustenta o advogado da Fazenda Arrigo Domingos Falcone. Não cabe 
ao interprete, sob o pretexto de interpretar, negar sentido e aplicação a qualquer texto de lei. 
Isso contraria todos os princípios de hermenêutica. 

A decisão, como se vê, não é uniforme, e está muito longe de ser mansa e pacifica. 


