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APRESENTAÇÃO

Visando assegurar a equidade na distribuição da carga tributária e 
a confiança dos contribuintes no sistema tributário, é fundamental 
garantir um grau razoável de acurácia nas estimativas de valor que 
servem de base para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU), assim como dos demais impos-
tos que incidem sobre os bens imóveis incluindo o Imposto sobre 
a Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis (ITBI), instituído em nível 
municipal, e o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações 
(ITCD), instituído pelos Estados. A desatualização das avaliações de 
imóveis desenvolvidas para fins tributários tende inclusive a prejudi-
car a capacidade fiscal dos tributos imobiliários como fonte de receita. 

Para fins de IPTU, são empregados processos de avaliação em massa 
de imóveis. Os modelos desenvolvidos são utilizados para estimar o 
valor de todos os imóveis cadastrados. Desafios comuns dos trabalhos 
de avaliação desenvolvidos para fins tributários incluem, por exemplo, 
formação de amostra de dados representativa, generalização de resul-
tados mantendo um grau razoável de acurácia, número de modelos 
genéricos a utilizar, avaliação de imóveis atípicos, controle de qualidade 
sobre as estimativas, requisitos mínimos do cadastro imobiliário,  forma 
de apresentação dos trabalhos, e a discussão dos trabalhos com a 
Sociedade Civil e legisladores. 

Mais de 5.500 municípios necessitam realizar periodicamente tra-
balhos de avaliação de imóveis para fins tributários. Embora existam 
profissionais com ampla experiência nesta área no âmbito municipal, é 

perceptível a necessidade de ampliar o número de auditores fiscais e 
avaliadores da esfera pública habilitados nas práticas de avaliação em 
massa de imóveis. 

Por outro lado, a formação profissional dos avaliadores que atuam 
no Setor Privado é tipicamente limitada às avaliações em nível indivi-
dual (caso-a-caso). Para os municípios que optam pela contratação 
de serviços externos, é fundamental que os prestadores de serviços 
possuam qualificação em avaliação de imóveis para fins tributários. 
Este é um mercado de trabalho promissor, principalmente conside-
rando a probabilidade de imposição, em nível nacional, de exigência 
legal de prazos máximos entre as avaliações realizadas para fins de 
IPTU, assim como a necessidade de lançar o ITBI e ITCD com base 
em valores de mercado.  

O International Property Tax Institute (IPTI) com o apoio da Fe-
deração Nacional de Auditores Fiscais de Tributos Municipais 
(FENAFIM) oferece um curso intensivo de 32 horas-aula para ca-
pacitar profissionais a atuarem em avaliação em massa de imóveis 
para fins tributários. A equipe de professores inclui profissionais 
com ampla experiência nas avaliações para fins tributários no Setor 
Público, formação acadêmica em nível de pesquisa e ensino, e con-
sultores técnicos especializados em nível internacional. Além de 
especialistas nacionais, a equipe inclui representantes do Canadá 
e Inglaterra, países considerados benchmarks na arrecadação do 
imposto sobre a propriedade imobiliária, que irão compartilhar os 
procedimentos empregados na América do Norte e Reino Unido.       
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OBJETIVO/PÚBLICO-ALVO

OBJETIVO

PÚBLICO-ALVO

Capacitar avaliadores de imóveis que atuam no Setor Público no 
desenvolvimento de modelos de avaliação em massa, e habilitar 
avaliadores que atuam no Setor Privado a oferecer serviços técnicos 
e de assessoria aos municípios. Os objetivos específicos do curso 
abrangem:

• Aplicar práticas consolidadas em avaliação de imóveis para fins 
tributários, com base em dados e situações típicas;  

• Compartilhar experiências nacionais e internacionais nos proces-
sos de reavaliação de imóveis para fins tributários;

• Explorar alternativas para simplificar o processo de trabalho no 
caso de reduzida capacidade institucional ou limitações temporais; 

• Analisar os principais entraves jurídicos e políticos à efetivação 
das reavaliações dos imóveis; 

• Refletir sobre o papel da avaliação de imóveis como um instru-
mento de equidade fiscal e seu impacto para o incremento da 
arrecadação (IPTU, ITBI e ITCD).

• Auditores fiscais municipais, bem como de outras esferas de 
governo que atuem na área de avaliação de imóveis;

• Avaliadores de imóveis que atuam no Setor Público em trabalhos 
desenvolvidos no âmbito tributário;

• Avaliadores de imóveis que atuam no Setor Privado, interessados 
em prestar serviços técnicos ou assessorar o Setor Público em 
avaliação de imóveis para fins tributários;

• Acadêmicos; 

• Estudantes de engenharia, arquitetura, agrimensura e cartografia, 
bem como de mestrados e doutorados em cadastro técnico, ava-
liação de imóveis e áreas afins;  

• Corpo técnico de avaliadores da Secretaria do Patrimônio da União;

• Outros profissionais interessados em consolidar conhecimento 
sobre práticas de avaliação para fins tributários.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Etapas do processo de avaliação de imóveis para fins tributários;

• Coleta, análise e gerenciamento de bases de dados sobre preços praticados e 
acompanhamento de indicadores relevantes;

• Análise preliminar dos dados: estatísticas descritivas e multivariadas, e análise 
espacial; 

• Aplicações de sistema de informações geográficas (SIG) e benefícios dos mapas
temáticos; 

• Desenvolvimento de modelos de avaliação para terrenos, imóveis residenciais e
não residenciais;

• Cadastro imobiliário no processo de avaliação;

• Análise do desempenho das avaliações (controle de qualidade);

• Alternativas para a simplificação da metodologia de avaliação; 

• Implicações decorrentes da reavaliação dos imóveis na política fiscal e os princi-
pais obstáculos às reavaliações;

• Relação fisco-contribuinte e o papel das entidades representativas;

• Análise da legislação tributária e jurisprudência quanto ao processo de avaliação.  
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PROGRAMAÇÃO

CURSO Dia 1 - 06.08 Dia 2 - 07.08 Dia 3 - 08.08 Dia 4 - 09.08

Perspectiva 
International

Perspectiva 
Nacional

9 - 10:30 am

ABERTURA E APRESENTAÇÃO 
DA AGENDA

Fundamentos em avaliações para fins 
tributários: conceitos; etapas do pro-
cesso, normas internacionais, desafios 
nas avaliações e tributação, métodos de 
avaliação, apresentação de resultados e 
contestações/apelos. 

Aplicação da abordagem da  capitalização 
da renda, Estudo de caso: shopping center

Aplicação da abordagem do custo: imóvel 
industrial

Aplicação da abordagem comparativa de 
dados de mercado,  Estudo de caso: imó-
veis residenciais

Política fiscal e contextualização  de limi-
tações, desafios e oportunidades para as 
avaliações para fins tributários no Brasil.
Claudia M. De Cesare (Porto Alegre)

Desenvolvimento de modelos de avalia-
ção de imóveis  com base em estatística 
inferencial para estimar o valor de apar-
tamentos.
Rubens Dantas (Recife)

Custo de reposição vrs.  aplicação do mé-
todo residual.
Claudia M. De Cesare (Porto Alegre)

Validação e análise da qualidade dos tra-
balhos.
Claudia M. De Cesare (Porto Alegre)

Variáveis típicas, alternativas para mo-
delar a influencia da  localização, análise 
preliminar de dados e dos atributos, veri-
ficação da representatividade da amostra.
Everton Silva (Florianópolis)

Desenvolvimento de modelos de avaliação 
de imóveis  com base em estatística espa-
cial e  krigagem.
Everton Silva (Florianópolis)
Rubens Dantas (Recife)

Alternativas para a simplificação da me-
todologia de avaliação; Implicações de-
correntes da reavaliação dos imóveis na 
política fiscal e os principais obstáculos às 
reavaliações;  Análise da legislação tribu-
tária e jurisprudência quanto ao processo 
de avaliação.  Gelson Oliveira (Salvador)

Mesa-redonda diretrizes e alternativas 
para superar questões técnicas enfrenta-
das no processo avaliatório (topicos são 
identificados pelos participantes) 

Estratégias modernas para a gestão da 
base de dados utilizados nas avaliações.

Aplicação da abordagem da  capitalização 
da renda, Estudo de caso: shopping center.

Aplicação da abordagem do custo: imóvel 
industrial.

Aplicação da abordagem comparativa de 
dados de mercado,  Estudo de caso: imó-
veis residenciais.

INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO

COFFEE-BREAK COFFEE-BREAK COFFEE-BREAK COFFEE-BREAK

ENCERRAMENTO

1:45 - 3:45 pm

10:30-10:45 am

3:45-4 pm

10:45 am 12h15 pm

4 - 5:45 pm
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EQUIPE DE PROFESSORES

CLAUDIA M. DE CESARE (Porto Alegre, BRASIL)

Engenheira, Mestre pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), com dissertação em 
avaliação de imóveis, e PhD pela Universidade 
de Salford, Inglaterra, com tese sobre análise de 

equidade no imposto sobre a propriedade imobiliária. Exatora da 
Receita Municipal de Porto Alegre por 25 anos, onde coordenou o 
Programa de Educação Fiscal (2015-6) e projetos de reavaliação 
de imóveis para fins de IPTU, recadastramento imobiliário a baixo 
custo, e instituição de instrumentos de política urbana (2000-7). 
Pertence ao corpo de professores e pesquisadores associados 
do ‘Lincoln Institute of Land Policy’, onde idealizou e coordenou 
(2003-17) a pesquisa Tributação Imobiliária na América Latina: 
Uma Análise Comparativa. Membro do Conselho Consultivo do 
IPTI e do Instituto Justiça Fiscal (IJF). Autora, editora e organiza-
dora de publicações técnicas e instrumentos pedagógicos. 

GELSON OLIVEIRA (Salvador, BRASIL)

Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Especialista em Direito Tributário pela Fundação Faculdade de 
Direito (UFBA) e em Planejamento Urbano e Gestão de Cidades 
(UNIFACS). Auditor Fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda 

(SEFAZ) de Salvador, Membro da Equipe de Coordenação da Planta Genérica 
de Valores. Foi Gerente de Auditoria Fiscal do Grupo Especializado de IPTU e 
Conselheiro do Conselho Municipal de Contribuintes de Salvador. Professor 
em cursos e treinamentos em matéria de tributação Imobiliária, IPTU e planta 
genérica de valores. Coordenador Geral da Escola Fazendária da Bahia (EFBA).

EVERTON SILVA (Florianópolis, BRASIL)

Engenheiro de Agrimensura pela União das 
Faculdades de Criciúma, Mestre em Cadastro 
Técnico Multifinalitário e Doutor em Engenha-
ria de Produção pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Coordenou trabalhos 

de levantamento cadastral e avaliação em massa de imóveis para 
fins fiscais em diversos municípios brasileiros. Professor associado 
do ‘Lincoln Institute of Land Policy’, onde colabora em cursos à 
distância e presenciais. Professor da UFSC no Departamento de 
Geociências e Pós-Graduação de Engenharia de Transportes e 
Gestão Territorial, onde atua na linha de pesquisa em Cadastro 
Territorial Multifinalitário. Membro da Rede Acadêmica de Cadas-
tro Multifinalitário (RACAM). 
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JERRY GRAD (Toronto, CANADA)

Co-fundador do ‘International Property Tax Institu-
te’ (IPTI). Engenheiro, Membro do ‘Royal Institute 
of Chartered Surveyors’ (RICS) e Diretor-Executivo 
do IPTI. Tem 37 anos de experiencia professional 

em tributação imobiliária, abrangendo política fiscal, avaliação 
de imóveis e disputas judiciais. Até 2010, foi Diretor-executivo 
da Companhia Nacional Canadense de Avaliação e Consultoria 
(‘Canadian National Valuation and Consulting Company’), coor-
denando uma equipe de profissionais em atividades relacionadas 
à avaliação de imóveis, desenvolvimento de sistemas, tributação, 
e programas de treinamento para os setores público e privado. 

PAUL SANDERSON (Londres, INGLATERRA)

Graduado com louvor como Advogado Tributarista 
pela Universidade de Londres, avaliador de imóveis 
e Juiz de Paz. Membro do ‘Royal Institute of Char-
tered Surveyors (RICS)’ e do ‘Institute of Revenue, 

Rating and Valuation (IRRV)’. Presidente do ‘International Property 
Tax Institute (IPTI)’. Foi diretor da agência que realiza as avaliações 
para fins tributários no Reino Unido (‘Valuation Office Agency’, VOA). 
A VOA avalia aproximadamente 25 milhões de imóveis na Inglater-
ra e no País de Gales, que geram mais de 50 bilhões de libras em 
tributos imobiliários. Possui 40 anos de experiência em avaliações 
de imóveis para diferentes finalidades. Foi presidente do ‘Rating 
Surveyors Association’ (RSA). Tem realizado trabalhos para o Banco 
Mundial e Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) 
em diversos países. Autor regular de artigos em periódicos técnicos.

RUBENS ALVES DANTAS (Recife, BRASIL)

Professor de Avaliação Econômica de Empreendimentos 
e Engenharia de Avaliações na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Especialista em Engenharia Eco-
nômica, Mestre em Engenharia de Produção, Doutor em 

Economia e especialista em regressão espacial pela Universidade de 
Illinois, Estados Unidos. Membro da Comissão de Estudos da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) encarregada da revisão das 
normas para avaliação de imóveis urbanos e rurais. Atual Presidente 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações (SOBREA). 

EQUIPE DE PROFESSORES
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RAZÕES PARA PARTICIPAR

• Oportunidade de estudar por intermédio de exemplos práticos aplicados em 
situações reais por profissionais com ampla experiência e formação acadêmica. 

• Aquisição de conhecimento especializado, dirigido a auditores fiscais, servi-
dores e avaliadores públicos que queiram atuar em avaliação de imóveis para fins 
tributários, ou aprimorar seus conhecimentos.

• Oportunidades para os entes públicos melhorarem o desempenho de suas 
receitas tributárias próprias.

• Conhecimento de práticas de avaliação de imóveis aplicadas em países com 
melhor desempenho em tributação imobiliária no âmbito internacional, como 
Canadá e Reino Unido.

• Oportunidade de ampliação do campo de trabalho dos profissionais e empresas 
de avaliação de imóveis que atuam no Setor Privado para prestação de serviços 
técnicos e de assessoria ao Setor Público, em especial, aos municípios brasileiros.

• Certificação emitida por organização internacional líder em tributação imobiliária
e avaliação para fins tributários.  

• Participação voluntária em uma rede de intercambio de experiencias e solução 
de problemas com os demais participantes e grupo de professores nacionais após 
o encerramento do curso.
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INFORMAÇÕES BÁSICAS E INSCRIÇÕES

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

INSCRIÇÕES

PERÍODO

INFORMAÇÕES

LOCAL

REDES SOCIAIS

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Aplicações Práticas em Avaliações de Imóveis para 
Fins Tributários

FIPECAFI - Rua Maestro Cardim, 1170 - Bela Vista - São Paulo/SP 
CEP: 01323-001

Até 15 de maio/2019: R$ 1.850,00
Após 15 de maio/2019: R$ 2.150,00

As inscrições devem ser realizadas pela internet através do site ofi-
cial da Escola Fazendária da ABAM, opção inscrições online: 

As inscrições para Órgãos Públicos (pagamento por EMPENHO), 
devem ser solicitadas e efetivadas diretamente com a ABAM atra-
vés do e-mail: abamaudit@gmail.com ou telefone 71 3322.8146.

Fones: 71 3322.8146 / 71 99197.1151
E-mail: abamaudit@gmail.com 

        @curso.imoveis curso.imoveis 

IPTI, FENAFIM/Escola Nacional Fazendária, IBAPE-SP e ABAM/Escola Fazendária da Bahia.

6 a 9 de agosto de 2019

Acompanhe mais detalhes sobre o curso!

www.escolafazendária.com.br

https://www.instagram.com/curso.imoveis/%3Fhl%3Dpt-br
https://www.facebook.com/Curso-Aplica%25C3%25A7%25C3%25B5es-Pr%25C3%25A1ticas-em-Avalia%25C3%25A7%25C3%25B5es-de-Im%25C3%25B3veis-para-Fins-Tribut%25C3%25A1rios-792897381079512/%3Fmodal%3Dadmin_todo_tour
https://www.instagram.com/curso.imoveis/%3Fhl%3Dpt-br
https://www.facebook.com/Curso-Aplica%25C3%25A7%25C3%25B5es-Pr%25C3%25A1ticas-em-Avalia%25C3%25A7%25C3%25B5es-de-Im%25C3%25B3veis-para-Fins-Tribut%25C3%25A1rios-792897381079512/%3Fmodal%3Dadmin_todo_tour
http://www.escolafazend%C3%A1ria.com.br
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INSTITUIÇÕES  
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO 

APOIO 

O INTERNATIONAL PROPERTY TAX INSTITUTE (IPTI) é uma organização internacional, sem fins lucrativos, amplamente 
reconhecida por sua liderança em política fiscal e administração tributária dos impostos que incidem sobre a propriedade 
imobiliária. Considerando todos os agentes envolvidos, a missão do IPTI é apoiar o aperfeiçoamento de sistemas de tribu-
tação imobiliária, com objetividade e imparcialidade, garantindo níveis satisfatórios de justiça fiscal, equidade e eficiência, 
em benefício da comunidade.  Agregando especialistas internacionais em questões de tributação imobiliária e avaliação de 

imóveis para fins tributários, o IPTI contribui nas seguintes áreas: pesquisa e informação analítica; consultoria para o desenvolvimento e reforma de 
sistemas de tributação imobiliária e avaliação de imóveis; certificação em avaliações de imóveis para fins tributários; implementação de soluções 
inovadoras, boas práticas e gestão estratégica para melhorar o desempenho do imposto sobre a propriedade imobiliária; formação profissional, 
treinamento e construção de competências técnicas, e capacitação de tomadores de decisão. 

A FENAFIM é uma entidade de âmbito nacional que congrega associações e sindicatos dos auditores e fiscais tributários 
dos municípios brasileiros. Os trabalhos da Federação são dirigidos à promoção de cooperação entre departamentos 
do Poder Público, entidades privadas e comunidade. Sua missão maior é unir os auditores fiscais dos mais de 5.500 
municípios brasileiros, na luta nacional pela proteção dos direitos e garantias dos servidores do Fisco. A FENAFIM 

reafirma, por intermédio das suas ações, a defesa de um Sistema Tributário Nacional justo, que onere menos a classe trabalhadora 
e as camadas sociais de menor renda e descentralize as receitas tributárias. O atendimento das demandas locais deve ser financiado 
com receita local e gerido desde a instância municipal de governo, mais próxima dos beneficiários do investimento público.

A ABAM promove e desenvolve atividades que visam estimular a cooperação, solidariedade e o congraçamento entre 
os associados, fortalecendo a união dos auditores fiscais municipais do Estado da Bahia. Os objetivos da ABAM 
abrangem: realizar estudos, pesquisas, eventos sobre temas e conteúdos relacionados ao Sistema Tributário, gestão 
fiscal e tributação municipal; promover o intercâmbio com outras entidades congêneres notadamente no âmbito das 
Secretarias da Fazenda ou de Finanças das outras unidades da federação; defender os direitos, interesses, prerro-

gativas da carreira dos auditores fiscais municipais do Estado da Bahia; promover a edição e difusão de publicações e temas de 
interesse; cooperar em projetos de comum interesse com outros centros, institutos, escolas de Administração Pública, Universi-
dades, instituições de pesquisa e ensino, organismos nacionais e internacionais. 


