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Grave e Urgente : Valores Matriciais

O valor matricial dum pr�dio, raro � hoje o fiel valor correspondente ao rendimento real, 
ou pratic�vel que ele produz. 

Os actuais valores matriciais dos pr�dios atribu�dos por avalia��es subordinadas a 
crit�rios heterog�neos e num momento de rendas altas por motivo da ocasional escassez 
de casas, excedem, na quase unanimidade dos casos, os seus valores pr�ticos 
correspondentes aos seus rendimentos poss�veis. 

Pois � sobre esse valor matricial — mero valor te�rico — que incide a sisa, nos casos 
de venda ou de transmiss�o de pr�dio por t�tulo oneroso, ou o imposto sucess�rio, nos 
casos de heran�a ou de transmiss�o por t�tulo gratuito. 

A base da tributaÄÅo, pois, e as taxas que aos casos se aplicam justificam a 
classifica��o de grave urgente que atribu�mos a este problema, demandando estudo 
imediato e provid�ncias eficazes. 

Acresce que, at� ao decreto n.� 26.151, de 19 de Dezembro de 1935, o valor matricial 
dum pr�dio obtinha-se multiplicando o seu rendimento colect�vel pelo factor 15. Hoje, 
para se obter esse valor matricial h� que multiplicar o mesmo rendimento colect�vel 
pelo factor 20, o que agravou os valores matriciais ou bases de incidÇncia de tributaÄÅo 
nos casos de que estamos tratando. 

Outros factores ainda concorrem para tornar elevados os valores matriciais, sobretudo a 
redu��o das percentagens atribu�das para despesas de conserva��o. Sabe-se que o 
rendimento colectÉvel de um pr�dio � o que resulta do seu rendimento bruto, ou 
il�quido, deduzida a percentagem destinada a conserva��o. Assim, quanto menor for 
esta percentagem a deduzir, maior ficar� o rendimento colect�vel e, consequentemente, 
o produto da sua multiplica��o por 20, que determina o valor matricial. 

A disposi��o do decreto 16.731, segundo a qual a percentagem para despesas de 
conserva��o foi reduzida e limitada ao m�ximo de 20% e ao m�nimo de 10%, segundo o 
arb�trio das comiss�es avaliadoras, (ao contr�rio das percentagens que ent�o vigoravam 
de 30, 20 ou 10% em rela��o � antiguidade da inscri��o dos pr�dios), conduziu, a par do 
agravamento do factor de determina��o, aos exagerados valores matriciais de agora. 

Tais exageros tornam proibitivas as transac��es e reduzem consideravelmente as 
heran�as, quando n�o s�o estas totalmente absorvidas pelo imposto sucess�rio. 
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Ainda recentemente, por interm�dio da nossa Bolsa da Propriedade, foi transaccionado 
um pr�dio por 40 contos cujo valor matricial era, e �, de 240 contos!

O comprador pagou de sisa 19.200$00 (48% sobre o pre�o!) quando, pelo valor da 
transac��o, deveria ter pago, apenas 3.200$00, com aplica��o da taxa em vigor.

Quando este pr�dio for transmitido para um filho do novo possuidor pagar� ele cerca de 
24 contos de imposto sucess�rio, o que significa que o Estado, em duas transmiss�es, o 
confisca. E se a transmiss�o se der para o c�njuge sobrevivo em regime de separa��o de 
bens, mais valer� a este entregar o pr�dio ao Estado pois o imposto sucess�rio a pagar 
ser� superior ao seu valor.

Casos an�logos poder�amos citar, todos a demandar uma urgente revis�o dos actuais 
valores matriciais.

A mais simples, pr�tica e justa seria a determina��o com base nos rendimentos efectivos 
dos pr�dios, (tanto mais que, como foi justamente estabelecido, � o que serve ao 
lan�amento do Imposto Complementar), deduzindo-se-lhes as percentagens para 
despesas de conserva��o, as quais deveriam ser as que anteriormente estavam fixadas 
por serem insuficientes as actuais, e reduzindo-se de nove para 15 o factor de 
determina��o do valor matricial. 

*   *    *

Estes instantes e agravados assuntos demandam estudo e solu��o urgentes. 

Sobre eles — valores matriciais, sisas e imposto sucess�rio— houve j� uma voz, pelo 
menos, que na Assembleia Nacional se levantou: foi a do ilustre deputado Dr. Francisco 
Cardoso de Melo Machado, na sess�o de 13 de Dezembro �ltimo. 

De S. Ex.� esperamos — e connosco a Na��o, — persist�ncia na solu��o de t�o 
importantes problemas, males dignos de imediatos ant�dotos. 

� oportuno recordar as frases dispensadas a estes assuntos pelo Sr. Ministro das 
Finan�as no relat�rio que precede o or�amento geral do Estado para o ano corrente.

Diz o ilustre titular daquela pasta: 

�Acerca de dois impostos em especial tem havido grande n�mero de 
reclama��es e a seu respeito nÅo podem julgar-se terminados os seus 
estudos nem fechada a discussÅo. Refiro-me � sisa e ao imposto sucess�rio: 
quanto a ambos, muitas vezes se faz refer�ncia ao exagero dos valores que 
servem de base � liquida��o e a serem altas as taxas aplic�veis, sobretudo 
nas transmiss�es gratuitas entre ascendentes e descendentes; quanto ao 
�ltimo, tem-se aludido a que, n�o podendo o imposto ser pago com o 
rendimento, ele obriga a liquida��es ruinosas e � inimigo da coes�o 
familiar�. 

A natureza destes problemas e a flagrante injusti�a dos preceitos legais a que eles 
actualmente se subordinam s�o de tal modo inquietantes que cada dia de demora na sua 
solu��o aumenta a justific�vel impaci�ncia que todos os dias nos � dado verificar.


