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O Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis(ITBI),queédecompetênciamu-
nicipal,voltamaisumavezaodebatepú-
blico, devidoà revogaçãoda liminarque
proibiaaprefeituradeaumentar suaalí-
quotade2,5%para3%.Comadecisãodo
órgão especial do Tribunal de Justiça de
MinasGerais, a expectativa é de acrésci-
mo de R$ 50milhões na arrecadação da
PBH, umavez que o pagamento do ITBI
é condiçãonecessáriaparao registroem
cartóriodatransferênciado imóvel.

Masessaalíquotade3%aindapodeser
alterada. Especialista emdireito imobiliá-
rioesóciodoescritórioMagalhães,Silva&
Viana–SociedadedeAdvogados,Fernan-
doMagalhãesdizquepoderáhavernovas
ações judiciais relacionadas ao tema. En-
quantoisso,tramitanaCâmaraMunicipal
umprojeto de lei quepode reduzir a alí-
quotadoITBInovamentepara2,5%.

Paraoadvogado, asdificuldadesque
existem em torno do imposto vão
além das atuais discussões. Fernando
fazumacrítica, inicialmente, àmetodo-
logia para o cálculo do ITBI. “Para se
chegar ao total do imposto, o compra-
dor deve apresentar uma declaração
junto ao fisco municipal, informando
o valor da transação imobiliária pre-
tendida.Noentanto, seaautoridade fis-
cal entenderqueopreçodeclaradonão
reflete a realidade demercado, poderá
arbitrar outro valor para a fixação da
base de cálculo sobre a qual incidirá o
percentual de 3%. A própria Lei Muni-
cipal 5.492/88, disciplinadora do ITBI,
peca emseu elevado graude subjetivi-
dadenoscritériosdeavaliaçãodosbens
imóveis”, ressalta o especialista.

Fernandoesclareceque,hoje,oscrité-
riosdefinidosno ITBIdispõemqueova-
lor do imóvel é determinadopela admi-
nistração tributária pormeio de avalia-

ção feita apartirdeelementosquecons-
tamnocadastro imobiliário emconjun-
tocomaspectoscomoozoneamentour-
bano, as características da região, do ter-
renoeda construção, osvalores aferidos
nomercado imobiliário, entreoutros.

De acordo comoadvogado, a lei per-
miteaoórgãoarrecadatórioagircomam-
pladiscricionariedadenafixaçãodabase
de cálculo do imposto, o que vai de en-
contro aos princípios constitucionais de
limitaçãoaopoderde tributaçãodosen-
tesestatais.“Paraaválidaecorretaapura-
ção do valor demercado das transações
imobiliárias sujeitas ao ITBI, o cadastro
imobiliário,queéguardadoasetechaves
pelopoderpúblicomunicipal,haveriade
serdeamploeirrestritoacessoatodosos
cidadãosdeBeloHorizonte.”

Assim, seria facilitada a realização de
estudoseavaliaçõesdemercadoporins-
titutosdepesquisaindependentes,cujos
resultados serviriampara a formatação
deplantasgenéricasdevaloresdemerca-
do dos imóveis de BeloHorizonte, a ser
instituídasporleisaprovadaspelaCâma-
raMunicipal. Comisso,poderiamseres-
tabelecidasasbasesdecálculodoITBI,eli-
minando os riscos de supervalorização
dos imóveis pelo poder público nomo-
mentoda cobrançado tributo.Outro fa-
tor importante é que todo cidadão tem
direitode requerera revisãoadministra-
tiva e judicial do valor do ITBI, sempre
amparadopororientaçãoespecializada.

Cobrança do ITBI em debate
Redução da alíquota do Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis
para 2,5% depende agora de
decisão da Câmara Municipal
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Para a válida e correta
apuração do valor de
mercado das transações
imobiliárias sujeitas
ao ITBI, o cadastro
imobiliário, que é
guardado a sete chaves
pelo poder público
municipal, haveria
de ser de amplo e
irrestrito acesso a
todos os cidadãos
de Belo Horizonte

■ Fernando Magalhães, especialista
em direito imobiliário e sócio do
escritório Magalhães, Silva &
Viana – Sociedade de Advogados
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