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Tributos e taxas 
surpreendem 

na entrega  
das chaves

Falta de orientação sobre 
valores que incidem sobre 
a compra de imóveis faz 
com que o momento da 
consagração do sonho, o 
registro do bem em nome 
do proprietário, reserve 
sustos nada agradáveis
 
Marina Schmidt

 “Estou insatisfeito porque a 
construtora me enviou um boleto 
de mais de RS 2.300,00 referen-
te a ITBI e taxas de registro de 
cartório.” Essa é uma das mais 
2,1 mil reclamações registradas 
no site Reclame Aqui e que co-
locam em evidência a dificulda-
de do comprador de imóvel em 
identificar os valores de tributos 
e taxas que incidem sobre a com-
pra. A surpresa desse comprador 

é repetida em praticamente todas 
as reclamações - muitas delas re-
latando “cobrança indevida” ou 
“pagamento em duplicidade” - e 
direcionadas, sobretudo, a cons-
trutoras, instituições bancárias e 
prefeituras, que, nessa situação, 
estão longe de serem bandidos 
ou mocinhos. A principal origem 
do descontentamento são as fa-
lhas de comunicação que levam 
o consumidor a se surpreender 
com a cobrança ou desconsiderar 
as condições em que o tributo é 
pago em duas vezes.

Para efetivar a aquisição do 
imóvel, o comprador tem que ar-
car com um valor estimado em 
até 5% do preço do imóvel, que 
será destinado ao pagamento do 
Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI), escrituração, 
registro do imóvel e taxas com 
cartório. “Percebemos que uma 
grande parcela das pessoas não 
sabe desses custos e os próprios 

clientes do Canal do Crédito, 
quando passamos a informação, 
afirmam que o corretor não in-
formou sobre o procedimento”, 
destaca o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Corretores 
de Empréstimo e Financiamento 
Imobiliário (Abracefi), Marcelo 
Prata, idealizador do Canal do 
Crédito, cuja página na internet 
permite consulta prévia às linhas 
de crédito disponibilizadas pe-
los bancos. “Quem tem um bom 
corretor assessorando a venda 
dificilmente enfrenta esse tipo de 
surpresa”, acrescenta. 

O administrador Alex de Al-
meida, sócio-diretor do Grupo 
Villela Auditoria e Consultoria 
Empresarial, lembra que, além 
dos tributos e taxas legais, o com-
prador também arca com percen-
tuais de corretagem cobrados pe-
las instituições que intermediam 
a compra, que variam de 3% a 6% 
do valor do imóvel. Almeida sin-

Quem adquire o primeiro imóvel em Porto Alegre, 
optando pelo financiamento vinculado ao Sistema Finan-
ceiro da Habitação (SFH), obtém redução de 50% no valor 
das taxas de registro devidas. “No Rio Grande do Sul, 
somente na Capital o benefício é reconhecido, porque está 
regulamentado por norma administrativa local editada pela 
Direção do Foro”, destaca o vice-presidente do Instituto do 

Registro Imobiliário do Brasil, João Pedro Lamana Paiva.
Ponderando os custos, Paiva explica que, quem 

adquire imóvel de R$ 250 mil, pagando o bem à vista, 
arcaria, além dos custos com corretagem e ITBI, com R$ 
892,40 referentes à lavratura da escritura e R$ 882,10 com 
o registro, totalizando uma quantia de R$ 1.774,50. Para 
optantes do financiamento, cujo contrato utilize recursos 

do SFH, não há cobrança da escritura, já que o contrato 
do financiamento tem força de escritura pública, como 
explicam Paiva e o presidente da Abracefi, Marcelo Prata. 
Além disso, o comprador assegura desconto de 50% no 
valor devido relativo ao registro do imóvel, pagando 
apenas R$ 441,05 – diferença de R$ 1.333,45 em relação à 
compra à vista.

Primeiro imóvel tem menor taxa

Cobrado na esfera municipal, 
o ITBI tem alíquotas que variam 
de cidade para cidade, alternan-
do também condições que po-
dem minimizar o impacto para o 
comprador do imóvel. Em Porto 
Alegre, o percentual de cobrança 
do tributo é de 3% do valor do 
imóvel. A capital gaúcha, destaca 
o presidente da Abracefi, Marcelo 
Prata, tem uma das taxas mais 
altas do País, por isso é recomen-
dado que o comprador do imóvel 
garanta uma reserva de pelo me-
nos 4% do valor do imóvel para 
assegurar o pagamento do ITBI e 
das taxas de cartório. 

Quem recorre ao financia-
mento imobiliário, consegue fa-
cilidades no pagamento desses 
valores, dependendo do preço 
do imóvel, explica Prata. Um 
primeiro benefício é a possibili-
dade de incluir no financiamento 
5% do valor do imóvel para pa-
gamento de taxas e tributos. A 
disponibilização desse valor, no 
entanto, está condicionada à ins-
tituição bancária e à avaliação 
de crédito do cliente. 

O presidente da Abracefi res-
salta que os bancos financiam, no 

máximo, 80% do valor do imó-
vel. A maior parte dos bancos, 
esclarece, inclui os 5% das taxas 
nesse índice disponibilizado para 
o financiamento imobiliário, no 
qual o percentual financiado do 
imóvel acaba sendo estabeleci-
do em 75%. “Tem bancos que já 
permitem que se financie os 80% 
e acrescente mais 5%”, pondera. 
“Quem pretende incluir os custos 
das despesas no financiamento 
tem que avaliar com o banco.”

As vantagens do financia-
mento vão além. A cobrança do 
ITBI na capital gaúcha, para quem 
optou pelo financiamento vincu-
lado ao Sistema Financeiro da Ha-
bitação (SFH), é dividida em duas 
parcelas: 3% sobre o valor pago 
na entrada e 0,5% sobre o valor 
financiado. A alíquota aplicada 
ao valor financiado, no entanto, 
está limitada a 68 mil Unidades 
Financeiras Municipais (UFMs) 
-, que atualmente corresponde a  
R$ 2,9314, totalizando, nesse caso, 
R$ 199.335,20. “Sobre o que pas-
sar disso, incide, novamente, a 
alíquota é 3%”, destaca Prata, lem-
brando que só se beneficiam das 
vantagens os financiamentos de 

até R$ 199.335,20. “Se o compra-
dor financiar o imóvel dentro des-
se limite e incluir os 5% relativos à 
taxação, ultrapassa o limite e fica 
sujeito ao pagamento dos 3% so-
bre o que excede”, detalha.

A regra também vale para 
os consórcios imobiliários, que 
continuam em crescimento no 
Brasil. “O consórcio caiu no gosto 
do brasileiro por dois motivos: pri-
meiro, porque vira uma espécie 
de poupança forçada, um jeito de 
aprender a poupar, e, segundo, é a 
opção para uma pessoa que não 
consegue crédito no mercado fi-
nanceiro”, destaca Prata.

Outra prerrogativa que be-
neficia o comprador que aderiu 
ao financiamento é a ausência de 
custos com escrituração do imó-
vel. “Se o imóvel for financiado 
com recursos do SFH, o contrato 
lavrado pelo agente financeiro 
dispensa a escritura, havendo 
apenas taxas administrativas co-
bradas pelo banco pela análise 
de crédito, avaliação etc.”, expli-
ca o vice-presidente do Instituto 
do Registro Imobiliário do Brasil, 
João Pedro Lamana Paiva, que 
atua como oficial do Registro de 

Financiamento facilita pagamentos 

tetiza, ainda, que é recomendado 
ao consumidor buscar o máximo 
de informações possível sobre a 
compra. A internet, orienta, é o 
melhor caminho para investigar 
se há reclamações e processos 
contra a empresa que está nego-
ciando a venda. “A dica é fazer a 
busca e usar o número de matrí-
cula da incorporação para pesqui-
sar se está registrada no cartório 
e se os órgãos da prefeitura e os 
bombeiros regularizaram aquela 
obra ou não”, aconselha.

Imóveis da Primeira Zona de Porto 
Alegre. Paiva lembra que as taxas 
de emolumentos (tarifas de regis-
tro) não chegam a 1% do valor do 
imóvel. Isso porque a tabela apli-
cável no Rio Grande do Sul estabe-

lece valores proporcionais à faixa 
em que se enquadre o montante 
de avaliação do imóvel, mas esta-
belece um teto máximo de emolu-
mentos para registros e escrituras 
que é de R$ 2.358,00.

Embora tenha 
uma das maiores 

taxas, Porto Alegre 
oferece vantagens a 

quem financia

Comprador deve se informar 
sobre empresa que intermedia a 
compra, orienta Almeida
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O ITBI

O Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI) é o 
tributo que deve ser pago pelo 
adquirente na compra de um 
imóvel, de competência do 
município onde o imóvel se 
localiza. Em Porto Alegre, o 
imposto deve ser pago antes 
da transmissão no cartório 
competente. Se a aquisição for 
gratuita (doação ou herança), o 
imposto a ser pago é o Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis 
e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITCD), de competência 
do Estado.

QUANDO DEVE  
SER PAGO

O ITBI deve ser pago antes da 
lavratura para transmissão 
que se formalizar por escritura 
pública ou antes da transcrição 
do título de transferência no 
Cartório de Registro de Imóveis 
nos demais casos.

CUSTO

A alíquota do ITBI de Porto Alegre 
é de 3% e incidirá sobre o valor 
atribuído pela Fazenda Municipal 
ao imóvel transmitido, que 
corresponde ao valor de mercado 
do imóvel, apurado pelo Agente 
Fiscal da Receita Municipal no 
momento da estimativa fiscal.  

A alíquota será de 0,5% para os 
valores efetivamente financiados 
nos contratos de financiamento 
imobiliário, inclusive consórcios 
imobiliários, com prazo mínimo 
de cinco anos e para recursos do 
FGTS do adquirente, sendo que 
o valor total a ser contemplado 
com a alíquota reduzida está 
limitado em 68 mil UFMs.

Os custos  
envolvidos  
na compra

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PORTO ALEGRE
Rua Riachuelo, 1641 - 1º andar Centro Porto Alegre RS - CEP 90010-271 - Fone (51) 3225 1499 Site: www.sindicatodoscontabilistas.org.br

Fundado em 1943

Mais informações no site: www.SindicatoDosContabilistas.org.br
ou pelo telefone (51) 3225-1499

Palestras, Cursos e Eventos
PALESTRA: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, COM ÊNFASE NAS NOTAS
EXPLICATIVAS
PRINCIPAIS TÓPICOS: Obrigatoriedade da apresentação das Demonstrações
Contábeis; Demonstrações Obrigatórias; Provisão para Contingências;
Depreciações; Obrigatoriedade da elaboração das Notas Explicativas; Estrutura
das Notas Explicativas; Explicação de transição, quando balanço de abertura na
Nova Norma; Julgamentos e principais fontes de incerteza; Exemplos práticos e
estudo de caso.
DATA: 19/09/2013 (quinta-feira), das 13h30min às 17h30min (carga horária: 04
horas/aula).
INVESTIMENTO: Sócios com as contribuições em dia e estudantes de
contabilidade em instituições parceiras R$ 60,00; Contabilista com a Contribuição
Sindical em dia e estudantes de contabilidade de instituições não parceiras R$
90,00; Demais participantes R$ 120,00;
FACILITADORA: Lilian Martins, contadora com pós-graduação em Controladoria
e Planejamento Tributário, sócia da Marco & Marco Consultores Financeiros.
Professora de contabilidade nas Faculdades Integradas São Judas Tadeu e
Faculdade Porto-Alegrense – FAPA.

CURSO: SPED – FISCAL (ICMS/IPI) E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES NO ICMS
(âmbito estadual)
Data: 25/09, 9h ao meio-dia e das 13h às 17h (7 HORAS)
Facilitadora: Daisy Machado, Contadora, Tributarista Jr (IBPT-PR) pós-graduada
em Direito Tributário, acadêmica de Direito.
Programa: Legislação e a apresentação de informações, obrigações acessórias
exigidas e suas informações, obrigatoriedade do SPED Fiscal, lançamento fiscal,
exigências; quando utilizar as tabelas estaduais (5.1.1, 5.2, 5.3, 5.5), principais
operações (remessa, transferência, devolução), CST ICMS/IPI – alteração;
exigência das observações do dispositivo de lei (C195 e C197), energia elétrica,
telecomunicação, indicação dos principais registros e abas indicativas do PVA,
GIA mensal x apuração EFD, inventário, CIAP – apresentação, retificação e
penalidades.
Obs.: a proposta do curso não tem o foco de se aprofundar na legislação de
ICMS/IPI e sim demonstrar de que maneira a informação deverá ser feita ao fisco
em relação ao RICMS e ajustes.
INVESTIMENTO: Sócios com as contribuições em dia e estudantes de
contabilidade em instituições parceiras R$ 120,00; Contabilista com a
Contribuição Sindical em dia e estudantes de contabilidade de instituições não
parceiras R$ 180,00; Demais participantes R$ 240,00;

Contadores e
Técnicos em
Contabilidade

Associem-se ao Sindicato dos
Contabilistas de Porto Alegre.

O Sindicato que desde 1943 luta pela
profissão contábil.

(51) 98902374

www.invia.com.br
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Na última quarta-feira (21/8) aconteceu mais uma edição da Palestra-
Almoço dos Contabilistas. Na oportunidade o Vereador da Capital, Contabilista
João Carlos Nedel, apresentou os principais projetos de obras da cidade,
ligados a Copa do Mundo, com um breve relatório do andamento das mesmas.
“Observou-se que muitas coisas estão sendo feitas. Porém, há entraves de todos
os aspectos o que pode significar alguns atrasos nas obras. Mas, certamente, a
Copa do Mundo deixará um legado para a capital dos Gaúchos”, frisou Daniel
Souza dos Santos, Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre.

“As palestras-almoço dos contabilistas ocorrem mensalmente, na sede do
Sindicato, sendo uma ótima oportunidade para se rever colegas e aumentar a
nossa rede de relacionamentos” destaca Clésio Silva, Primeiro Vice-Presidente
do Sindicato. A próxima palestra deverá ocorrer em 18 de setembro. Os
interessados deverão acompanhar a programação nesse espaço do Jornal do
Comércio ou pelo site do Sindicato (www.SindicatoDosContabilistas.com.br).

Palestra-almoço dos Contabilistas
abordou a Copa do Mundo

Convenção Nacional das Empresas
de Serviços Contábeis foi um sucesso

Evento aconteceu nos dias 21 à 23 de agosto, em Gramado.
A 15ª Conescap (Convenção Nacional das Empresas de Serviços

Contábeis e de Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas ) aconteceu neste ano, no Centro de Eventos Serra Park, em
Gramado.

Na abertura, na noite de quarta-feira (21/8), o público já lotou o auditório
principal e depois participou de um jantar, ouvindo a Orquestra de Teutônia.

Na quinta-feira aconteceram palestras/seminários durante todo o dia,
tendo como destaque James Hunter, autor norte-americano do livro O Monge
e o Executivo. Como contabilista “não é de ferro”, na noite de quinta-feira teve
belo show com o cantor Almir Satter.

Na sexta-feira também aconteceram palestras/seminários durante todo o
dia, tendo como destaque a palestra do ex-Ministro da Fazenda, Mailson da
Nóbrega. Para o encerramento nada melhor que terminar com um espetáculo
regional típico “Noite Gaúcha”, no Garfo e Bombacha.

Durante o evento, que contou com aproximadamente 2.000 pessoas vindas
de todo o país, entre convencionais, convidados, expositores, palestrantes
e autoridades políticas e setoriais, também ocorreu uma breve reunião dos
presidentes dos 16 Sindicatos dos Contabilistas do estado.

Assembleia Geral elegeu
a Comissão Eleitoral

Na última quarta-feira (21/8) aconteceu a
Assembleia Geral Ordinária do Sindicato, tendo
como assunto principal da ordem do dia a eleição da
Comissão Eleitoral para o pleito desse final de ano, que
ficou assim composta: Luz Carlos da Silva, Marlene
Teresinha Chassott e Marcone Hahan de Souza, como
efetivos; Aldo Machado, Dalci Maria Recktenvald e
Rudi Jones Prestes Antunes, como suplentes.

Flagrante da Cerimônia de Abertura.
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Flagrante da palestra-almoço da última quarta-feira.
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