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A adoção de uma postura sustentável, 
que influencia desde a construção civil 
até o emprego de condutas ecologicamente 
corretas nos condomínios.
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O verde imobiliário
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Nunca se falou tanto sobre sustentabilidade. A sociedade atual parece movida 
por esta nova concepção, que interfere em diversos aspectos, inclusive no seg-
mento imobiliário. A onda verde atingiu em cheio o mercado da construção 
civil, trazendo uma nova realidade ao setor, que além de contribuir com a pre-
servação ambiental, provoca a médio e longo prazos economia considerável 
em termos financeiros para condomínios e seus moradores.

Nesta edição, trataremos sobre esta tendência verificada no setor, assim 
como falaremos sobre o programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Fe-
deral e a cobrança arbitrária do ITBI pela Prefeitura.

Boa leitura.    

TEnDêncIA VERDE
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ABAMI InFORMA

EVEnTOS E cOMEMORAçõES

Nos meses de maio e junho, foram realizadas, na sede da ABAMI, as palestras   
“Responsabilidade Civil do Advogado”, ministrada pelo advogado Luis Fernando 
Marin; e  “O Novo  Perfil da Propriedade Imobiliária”, conduzida pela docente da 

IBMEC RJ, Rosangela Maria de Azevedo Gomes.

Foram ainda celebrados os aniversariantes de abril e maio, assim como os novos associa-
dos Stefan Carrão Pinto e Fabio Severiano do Nascimento.

Confira abaixo os registros dos eventos:

AgEnDA DA pRESIDêncIA

pROgRAMAçÃO

Dia 01 / 06 – 29 anos SECOVI RS 
e 40 anos da AGADEMI em Porto 
Alegre

Dia 21/06 – evento da FIABCI Bra-
sil / Rio - Evento integrado com a 
RIO + 20 - Seminário Contribuições 
para o Desenvolvimento Sustentá-
vel do Mercado Imobiliário - Hotel 
Windsor na Barra.

Dia 03/07, 18h30 – Palestra sobre 
o tema “Segurança jurídica no ne-
gócio imobiliário. Desafios para os 
advogados. Transformando recebí-
veis em dinheiro” com o advogado 
Antonio Ricardo Corrêa.

Dia 10/07, 18h30 – Debates

Dia 17/07, 18h30 – Palestra sobre o 
tema Lei 12607/2012 - “Lei das Ga-
ragens”, com o advogado Marcelo 
Borges.

Dia 24/07, 18h30 – Palestra com 
Geraldo Mendonça Titular do 1º 
RGI.

Dia 31/07, 18h30 – Debates e Co-
memoração dos Aniversariantes do 
Mês de Julho

*Programação sujeita a alterações
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ITBI: A gUERRA DA 
BASE DE cÁLcULO!

É fato notório que a valorização dos 
imóveis no Brasil e, principalmente, 
no Rio de Janeiro tem sido acima de 

qualquer padrão de bom senso. Aliás, deve-
mos começar a nos perguntar, ainda que na 
posição de vendedores, se esta condição é 
realmente vantajosa. Preços demasiadamen-
te elevados podem gerar uma diminuição da 
procura, em razão do poder de compra de 
nossa sociedade. 

Essa equação é muito conhecida no 
ambiente tributário, e foi desenvolvida por 
Arthur Laffer, e popularizada por Jude Wan-
niski, ambos economistas estadunidenses. 
Essa curva representa uma teoria da relação 
entre o valor arrecadado com a sua alíquo-
ta. Se por um lado, a alíquota zero não traz 
nenhuma receita tributária, uma alíquota de 
100% também não gera receita alguma. Há 
um ponto ideal que leva a uma arrecadação 
ótima, antes de gerar um elevado nível de 
sonegação que volta a reduzir a arrecadação. 

É aqui que encontramos uma relação 
entre o mercado imobiliário e a tributação. 
Como negócio jurídico que manifesta algu-
ma riqueza, as transações imobiliárias, espe-
cialmente a compra e venda de imóveis, são 
fatos geradores de tributo. O imposto sobre a 
transmissão a título oneroso de bens imóveis. 
Este imposto é de competência municipal, o 
que significa que caberá a cada município a 
sua instituição e regulamentação específica. 

No município do Rio de Janeiro, onde 
temos constatado as maiores valoriza-
ções, o tributo foi instituído pela Lei n. 
1.364/1988, que estabelece como fato ge-
rador do tributo a realização, inter vivos, 
por ato oneroso, de qualquer dos seguin-
tes negócios: a transmissão, a qualquer 
título, da propriedade, domínio útil de 
bens imóveis por natureza ou por aces-
são física, como definidos na lei civil; a 
transmissão, a qualquer título, de direitos 
reais sobre imóveis; a cessão de direitos 
relativos às transmissões referidas ante-
riormente. E estabelece ainda que a alí-
quota será de 2%, em qualquer caso. 

O problema que estamos tratando aqui 
concentra-se na fixação da base de cálculo 
que, nos termos legais, deve ser “o valor ve-
nal dos bens ou direitos relativos ao imóvel 
no momento da transmissão”. Deixemos 
claro que valor venal não é, ao contrário do 
que muitos pensam, o valor estabelecido 
para fins de cálculo do IPTU. O valor ve-
nal, como o próprio vernáculo esclarece, é 
o valor corrente de mercado, o valor para a 
venda em uma situação normal de mercado. 

Hoje, por procedimento absoluta-
mente informatizado, o contribuinte 
pode no site da própria Secretaria Muni-

Carolina Barboza Lima Barrocas
É advogada especialista em Direito Tributário, mestre em Direito, professora 

universitária e de vários cursos de pós-graduação, responsável pela disciplina de  
Direito Tributário Imobiliário nos cursos de Pós-graduação da ABADI-NUFEI e Unesa.
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O evento mais 
especializado no 
segmento jurídico-imobiliário 
acontecerá em breve.

Encontro Nacional de Advogados 
do Mercado Imobiliário

Acompanhe nosso site
e tenha mais informações
www.abami.com.br
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