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RESUMO 

Atualmente, verifica-se um momento de grande reflexão dos aplicadores do Direito Tributário, 

em decorrência do impacto trazido pelos novos métodos e critérios contábeis aplicados à 

apuração do lucro societário das empresas no Brasil. A aplicação dos princípios contábeis 

geralmente aceitos passou a estabelecer novos paradigmas para o reconhecimento e 

mensuração do lucro, influenciando a forma de interpretar a legislação tributária. 

Esse contexto ganha grande relevância no que tange à apuração e tributação da renda no setor 

imobiliário. Isto porque esse setor da economia é cuidadosamente regulamentado, do ponto de 

vista contábil, tanto pela legislação societária quanto pela fiscal. 

Com efeito, o presente estudo analisa a delimitação da competência constitucional para 

tributação da renda pela União, sobretudo os limites oferecidos pelos princípios constitucionais 

tributários. Também se analisam as definições de renda pelo CTN e os critérios de definição do 

momento de realização. 

Ocorre que a definição do fato gerador do imposto de renda muitas vezes se vale de conceitos 

previstos em outras áreas do Direito, especialmente no Direito Privado. Dessa forma, são 

analisados os conceitos estabelecidos pelo Direito Contábil Societário, pois são fundamentais 

para a quantificação da matéria tributável. 

Após o estabelecimento da base teórica para a tributação da renda, passa-se à análise dos 

principais aspectos jurídicos das operações imobiliárias (negócios que envolvem a exploração 

econômica, direta ou indireta, da propriedade imobiliária). Essa primeira análise é necessária 

para se estabelecerem os parâmetros adequados para o reconhecimento e a mensuração da 

renda, intrinsecamente relacionada à transferência de riscos e benefícios. 

Um segundo passo importante, para a apuração da renda do setor imobiliário, corresponde à 

análise dos principais métodos e critérios contábeis estabelecidos pela legislação societária, 

pois esse é o parâmetro inicial para a apuração do montante a ser tributado. 

Por fim, analisam-se a coerência e a adequação das regras de tributação da renda no setor 

imobiliário, para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Também serão abordados os regimes 

específicos de tributação previstos na legislação brasileira. 

Palavras chaves: 1. Direito Tributário; 2. Imposto de Renda; 3. Direito Contábil; 4. Negócios 

Imobiliários; 5. Imposto de Renda Pessoa Física; 6. Imposto de Renda Pessoa Jurídica;  

7. Fundos de Investimento Imobiliário. 



 

 

ABSTRACT 

In recent years, tax law practitioners have been forced to rethink due to the impact of new 

accounting methods and criteria applied to the calculation of corporate profits in Brazil. The 

application of generally accepted accounting principles has established new parameters for the 

recognition and measurement of profits, thereby influencing the interpretation of tax law. 

This context has acquired great relevance regarding the calculation and taxation of income in 

the real estate sector. This is due to the fact that this economic sector is carefully regulated 

from an accounting standpoint, as much by corporate law as by tax law. 

Indeed, this work analyzes the limits of the constitutional authority for Federal taxation of 

income, especially as regards the bounds set out by constitutional principles of taxation. It also 

analyses the Brazilian National Tax Code (CTN) definition of income, as well as the definition 

of the moment when income is realized. 

It happens that the definition of the tax-triggering event for income tax often relies on concepts 

derived from other areas of law, especially privet law. Therefore, the concepts established by 

corporate accounting law are analyzed here, as they are fundamental concepts for the 

quantification of the tax bases. 

After establishing the theoretical basis for income taxation, the main legal aspects of real estate 

transactions are analyzed (those involving direct or indirect real estate economic exploration). 

This first analysis is necessary in order to establish the appropriate parameters for the 

recognition and measurement of income, intrinsically related to the transfer of risks and 

benefits. 

A second important step for the calculation of income in the real estate sector corresponds to 

the analysis of the main accounting methods and criteria established by corporate law, as this is 

the initial parameter for the calculation of the tax basis. 

Finally, this work analyzes the coherence and proportion of the income taxation rules in the 

real estate sector, for individuals and corporations. The special tax regimes established by 

Brazilian law will also be addressed. 

Keywords: 1. Tax Law; 2. Income Tax; 3. Accounting Law; 4. Real Estate Transactions; 5. 

Individual Income Tax; 6. Corporate Income Tax; 7. Funds of Investment in Real Estate. 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mercado imobiliário brasileiro passou por uma grande modernização, nos 

últimos anos, impulsionado pela estabilidade econômica, pela melhoria do padrão de renda da 

população brasileira e pela ampliação do crédito imobiliário. Além disso, um fator de grande 

influência para essa evolução foi o acesso de grandes empresas do setor ao mercado de 

capitais, o que permitiu a captação de significativo volume de capital para a aquisição de 

terrenos e realização de novos investimentos. 

Essa modernização foi acompanhada por uma grande polêmica acerca da 

contabilização do lucro pelas entidades de incorporação imobiliária, especialmente quanto ao 

reconhecimento e à mensuração desse lucro no tempo (durante a evolução da obra ou apenas 

no momento da entrega das chaves?). Trata-se de uma discussão de grande relevância para fins 

de avaliação de desempenho perante o mercado de capitais, refletindo diretamente no valor de 

mercado dessas companhias. 

Do mesmo modo, a legislação tributária também contribuiu para o 

desenvolvimento do setor, na medida em que foram previstos diversos benefícios fiscais para 

incentivar os negócios jurídico-mobiliários. Destaque-se, neste sentido, que o critério de 

reconhecimento e mensuração do lucro imobiliário para fins fiscais, vigente há mais de 30 

anos, é a tributação pelo regime de caixa. 

Com efeito, faz-se necessária uma análise do tratamento tributário conferido às 

diversas formas de manifestação da atividade imobiliária (como é o caso da tributação do lucro 

pelo regime de caixa), bem como a legitimidade desse tratamento diferenciado em relação aos 

demais setores da economia (que devem obedecer a regra societária do regime de competência, 

por exemplo). 

A análise que se passa a fazer pretende ser abrangente e interdisciplinar. Será 

abrangente na abordagem das diversas formas possíveis de exploração econômica da 

propriedade imobiliária e interdisciplinar na avaliação das diferentes visões acerca da apuração 

do lucro nessas atividades, oferecidas (i) pelo Direito (civil, societário e tributário) e (ii) pela 

Ciência Contábil. 
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Para essa análise abrangente e interdisciplinar, verificam-se a natureza jurídica dos 

fenômenos econômicos que compõe o setor imobiliário, bem como a coerência e a adequação 

das metodologias de apuração e tributação do lucro dessas atividades. Para tanto, será feita 

inicialmente uma análise ampla do “mapa” do setor imobiliário, com a verificação das 

principais estradas que ligam a origem (objetivo) ao destino (resultado), bem como suas 

características fundamentais (v.g. custo, tempo, distância e segurança). Posteriormente, serão 

analisados os “caminhos” adotados nos casos concretos, bem como sua coerência e adequação 

em face dos diversos caminhos disponíveis. 

Com efeito, a estrutura escolhida para o estudo das regras de tributação do lucro 

imobiliário será composta de 4 capítulos iniciais, nos quais serão abordadas as premissas do 

presente trabalho (análise do “mapa”) e de um 5º capítulo, no qual serão testadas a coerência e 

a adequação dos critérios adotados pela legislação tributária (análise dos “caminhos”), 

conforme exposto a seguir: 

 

(i) Do Conceito de Renda e o Princípio da Realização na Constituição Federal e no 

Código Tributário Nacional 

O presente estudo começa com a análise dos principais modelos de apuração da 

renda, para se ter uma ideia mais ampla das teorias existentes acerca do conceito de renda e o 

momento em que ela se considera realizada. Em seguida, tratar-se-á dos parâmetros 

constitucionais para o exercício da competência de tributação da renda pela União, 

especialmente dos limites oferecidos pelos princípios constitucionais (gerais e específicos). 

Como a CF delimita a tributação da renda por meio de um tipo tributário, faz-se 

necessário analisar o CTN, na qualidade de Lei Complementar, para verificar a definição do 

conceito de renda. Com efeito, existem dois conceitos de renda positivados, o de  

renda-acréscimo e o de renda-produto. Também se verifica a importante definição de que a 

realização da renda depende da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. 

Após a verificação dos limites constitucionais à tributação da renda, bem como o 

conceito previsto no CTN, será analisado como o Direito Tributário se utiliza dos conceitos de 

Direito Privado na definição do conceito de renda para fins de tributação, o que pode se dar por 

meio de (i) recepção, (ii) transformação ou (iii) aplicação por analogia. 
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(ii) Utilização da Contabilidade para Reconhecimento, Mensuração e Tributação da 

Renda 

Após o estudo dos parâmetros gerais para a tributação da renda, em conformidade 

com a CF e com o CTN, faz-se necessária uma análise da Ciência Contábil e seu 

relacionamento com o Direito.  

Assim sendo, a Ciência Contábil tem como objeto a elaboração e organização de 

informações econômicas acerca do patrimônio de determinada entidade e sua variação no 

tempo. Com efeito, o Direito se vale dos conceitos dessa Ciência para a elaboração de normas, 

tornando jurídica a forma de reconhecimento e mensuração dessas informações econômicas. 

Os principais ramos do Direito que estabelecem normas acerca do reconhecimento 

e mensuração de informações econômicas sobre a situação do patrimônio de uma entidade e 

sua mutação no tempo são o Direito Societário e o Direito Tributário. 

O Direito Societário estabelece normas contábeis com o objetivo de regular e 

proteger o mercado financeiro e de capitais, bem como regulamentar a distribuição de 

dividendos, para fins de proteção de credores, funcionários etc. 

Neste sentido, para melhor compreensão do conjunto de normas jurídicas que 

tratam do reconhecimento e mensuração do lucro contábil para fins societários (o que se 

denomina, no presente trabalho, como Contabilidade Societária), faz-se necessário 

compreender os elementos das demonstrações contábeis, fundamentais para a apuração do 

patrimônio e sua variação no tempo, e que consistem em elementos estáticos (que demonstram 

a posição patrimonial e financeira em determinado momento: ativos, passivos e patrimônio 

líquido) e elementos dinâmicos (que demonstram o desempenho da entidade em determinado 

período: receitas, despesas e lucro). 

Ademais, a Contabilidade Societária prevê expressamente a recepção dos 

princípios de contabilidade geralmente aceitos, motivo pelo qual serão analisados os princípios 

que fornecem os parâmetros para reconhecimento e mensuração dos elementos contábeis, tais 

como o princípio do custo original, como base de valor, e o regime de competência (reflexo da 

aplicação dos princípios da realização da receita e confrontação das despesas com as receitas). 

Após a análise da Contabilidade Societária, passa-se a tratar das diversas normas 

jurídicas estabelecidas pelo Direito Tributário para o reconhecimento e mensuração do 

patrimônio de uma entidade e sua variação no tempo (o que se denomina Contabilidade 

Tributária ou Contabilidade Fiscal). 
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Ocorre que a Contabilidade Tributária não é independente da Contabilidade 

Societária. Ao contrário, ela recepciona os conceitos de Direito Societário, fazendo ajustes 

específicos nas regras de reconhecimento e mensuração para fins de apuração da base de 

cálculo do IRPJ. 

 

(iii) Natureza dos Negócios Jurídico-Imobiliários 

Após a análise das balizas constitucionais para a tributação da renda e o conceito 

previsto no CTN, bem como a definição da natureza jurídica da Contabilidade Societária e da 

Contabilidade Fiscal, como ramos do Direito que regulamentam a forma de reconhecimento e 

mensuração do lucro, passa-se à análise específica dos negócios jurídico-imobiliários. 

De fato, tanto a apuração da Contabilidade Societária quanto a da Contabilidade 

Fiscal dependem do correto entendimento acerca da natureza dos negócios  

jurídico-imobiliários e o seu ciclo econômico. 

Dessa forma, serão analisados os conceitos fundamentais para a compreensão 

desse setor da economia, tais como o conceito de bem imóvel, posse e propriedade, bem como 

a sua incorporação ao patrimônio de uma pessoa (sob a ótica do Direito Civil). A exploração da 

atividade imobiliária se dá por meio de obrigações jurídicas que têm como objeto as prestações 

de dar, fazer ou não fazer, o que será analisado em cada gênero de negócios jurídicos. 

A análise do Direito Privado é importante para o reconhecimento e mensuração do 

lucro, tanto para a Contabilidade Societária quanto para Contabilidade Fiscal, uma vez que dá 

subsídio para o agente avaliar a existência dos pressupostos para ocorrência de renda e o 

momento de sua realização (v.g. o momento da transferência de riscos e benefícios, em uma 

troca de mercado). 

Com efeito, as operações imobiliárias foram divididas em quatro gêneros, de 

acordo com a natureza da preponderante da prestação a que o empreendedor está obrigado: 

(a) Primeiro gênero: negócios jurídicos em que se explora economicamente a 

alienação da propriedade de bens imóveis. A renda/lucro consiste na mais 

valia entre o valor de aquisição e o valor de alienação. 

(b) Segundo gênero: negócios jurídicos em que há prestação de serviços 

relacionada à propriedade imobiliária ou a outros negócios imobiliários. A 

renda/lucro decorre diretamente do preço dos serviços prestados. 
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(c) Terceiro gênero: negócios jurídicos em que se explora economicamente a 

cessão temporária da posse sobre bens imóveis. A renda/lucro do 

proprietário decorre da remuneração recebida como contraprestação pelo 

direito temporariamente cedido (v.g. uso e gozo). 

(d) Quarto gênero: negócios jurídicos que têm como objetivo viabilizar o 

financiamento da aquisição da propriedade imobiliária. A renda/lucro 

decorre da remuneração pelo capital disponibilizado para o financiamento. 

 

(iv) Reconhecimento e Mensuração do Lucro Societário no Setor Imobiliário 

Feita a análise das operações imobiliárias sob o ponto de vista do Direito Privado, 

divididas nos quatro gêneros mencionados (especificamente no que tange ao seu ciclo 

econômico e natureza jurídica para fins de análise de transferência de riscos e benefícios em 

uma troca de mercado), passa-se a analisar o reconhecimento e mensuração do patrimônio 

dessas entidades e sua mutação no tempo, em conformidade com as normas de Direito Contábil 

Societário. 

Em conformidade com as premissas adotadas no presente trabalho, essa análise é 

de fundamental importância para fins de tributação da renda, uma vez que a Contabilidade 

Tributária recepciona dos conceitos da Contabilidade Societária, fazendo alguns ajustes quando 

julgado necessário. 

Ressalte-se que a Contabilidade Societária, atualmente em vigor, encontra-se em 

consonância com os padrões internacionais, sobretudo em decorrência das alterações 

promovidas na Lei das S/A pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09. Portanto, serão analisados 

também os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007 para a aplicação do Regime 

Tributário de Transição – RTT. 

 

(v) Tributação da Renda no Setor Imobiliário 

Nos quatro capítulos iniciais do presente trabalho, foram expostas as premissas 

necessárias para a avaliação de coerência e adequação das regras tributárias no setor 

imobiliário. Essas premissas são: (i) aspectos gerais e limites da tributação da renda na CF e no 

CTN, (ii) papel fundamental da contabilidade, societária e fiscal, para o reconhecimento e 

mensuração da renda, (iii) natureza jurídica das atividades imobiliárias, com enfoque na 
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transferência de riscos e benefícios e (iv) contabilização dessas informações econômicas em 

conformidade com as regras societárias atualmente em vigor e com as regras vigentes em 

31/12/2007. 

A partir da análise dessas premissas, passa-se a avaliar a coerência e a adequação 

dos diversos critérios de tributação da renda gerada nesse setor, tanto no que tange à forma de 

reconhecimento e mensuração, quanto aos diversos tratamentos especiais previstos na 

legislação tributária. 

A análise de coerência e adequação do tratamento fiscal conferido à renda do setor 

será feita em três etapas: 

(a) aspectos gerais da tributação das pessoas físicas e regras específicas de 

tributação das atividades imobiliárias; 

(b) aspectos gerais da tributação da pessoa jurídica e regras específicas de 

tributação das atividades imobiliárias; 

(c) regimes específicos de tributação: (c.i) tributação das atividades de 

compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis;  

(c.ii) Regime Especial de Tributação – RET para o patrimônio de afetação; 

(c.iii) tributação do leasing imobiliário; e (c.iv) tributação dos Fundos de 

Investimentos Imobiliários – FII. 

Como se percebe, foi realizada a escolha por uma análise abrangente, de forma a 

se verificarem as características gerais do setor imobiliário como um todo (análise do “mapa”) 

e, posteriormente, realizar uma reflexão acerca dos tratamentos específicos conferidos às 

diversas atividades que compõem este setor (análise dos “caminhos”). 

 



 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Conforme destacado na introdução do presente trabalho, pretendeu-se fazer uma 

análise abrangente e interdisciplinar do mercado imobiliário, especialmente em relação aos 

aspectos de Direito Privado (Direito Civil e Direito Contábil Societário), para que, com isso, 

fosse possível verificar a coerência e adequação dos critérios e métodos de apuração e 

tributação da renda neste importante setor da economia. 

Dessa forma, partiu-se da análise dos aspectos gerais da tributação da renda e das 

questões específicas do setor imobiliário sob o ponto de vista do Direito Civil e do Direito 

Contábil Societário (análise do “mapa”). Esta análise, realizada nos 4 primeiros Capítulos, 

mostrou-se fundamental para o presente trabalho, pois somente a partir da reflexão sobre esses 

conceitos é que foi possível verificar as peculiaridades e controvérsias existentes quanto às 

hipóteses de tributação da atividade imobiliária. 

No 5º e último Capítulo foram analisadas as hipóteses de tributação da renda no 

setor imobiliário, testando-se a coerência e a adequação dos critérios adotados pela legislação 

tributária e pelas autoridades fiscais (análise dos “caminhos”). Com efeito, foram encontradas 

importantes questões que envolvem a tributação do setor imobiliário, sobre as quais se 

apresentam a seguir as principais conclusões. 

Inicialmente, verifica-se que a atividade imobiliária apresenta características 

particulares muito importantes a serem consideradas para fins de tributação. Assim, por 

exemplo, de uma forma geral, a atividade de construção civil é de suma importância para o 

desenvolvimento econômico do País, pois agrega um amplo contingente de trabalhadores 

(geração direta de empregos e renda), mas também movimenta diversas atividades secundárias, 

como a indústria de material de construção.  

Dessa forma, parte-se de um fundamento econômico importante para justificar a 

necessidade de regras tributárias mais benéficas para a atividade imobiliária, visto que um dos 

objetivos é o atendimento do princípio geral da ordem econômica correspondente à busca pelo 

pleno emprego, conforme previsto no inciso VIII do artigo 170 da CF/88.1 

                                        
1 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 
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Outro importante preceito constitucional a ser observado pelo legislador tributário 

é o Direito social à moradia, previsto no artigo 6º da CF/88. Trata-se de um direito essencial 

que deve ser promovido pelo Estado, o que também pode justificar medidas de desoneração 

tributária e tratamentos fiscais diferenciados para o setor.2 

Ademais, verifica-se que o ciclo econômico que envolve o desenvolvimento dessa 

atividade é, em geral, de longo prazo de maturação, motivo pelo qual as regras de tributação 

devem considerar esse desencaixe do fluxo de caixa entre a realização das operações e o 

recebimento dos recursos correspondentes.  

O desenvolvimento de um empreendimento imobiliário envolve desde atividades 

preliminares (pesquisa de mercado, elaboração e aprovação de projetos), esforço de vendas e 

construção, mas o retorno financeiro geralmente não é imediato, pois grande parte das vendas 

ocorre a prazo. Mesmo o investimento em imóveis já construídos somente costuma gerar 

retorno a longo prazo (v.g. pela locação ou valorização imobiliária). 

Outra característica importante é a necessidade de grandes aportes de capital para 

o desenvolvimento do empreendimento e para a aquisição da unidade, seja por investidores, 

seja por aqueles que necessitam do imóvel para constituição de sua residência, razão pela qual 

verifica-se a existência de um sistema organizado e incentivado para a realização do 

financiamento imobiliário. 

Também é importante destacar que o investimento em imóveis caracteriza-se pela 

baixa liquidez de mercado. Esse fator é muito importante, pois o longo prazo de maturação 

do empreendimento e os grandes aportes de capital necessários fazem com que se necessite de 

mecanismos que incentivem maior liquidez para a negociação desses bens. 

Das considerações expostas no presente trabalho sobre o conceito de renda, 

conclui-se que é possível encontrar atividades imobiliárias que se enquadram tanto no conceito 

de renda-acréscimo quanto no conceito de renda-produto, ambos os conceitos previstos na 

legislação como passíveis de composição da base de cálculo do imposto sobre a renda. 

Não obstante, considerando-se especialmente as características de longo prazo de 

maturação das atividades e a baixa liquidez dos ativos, o princípio da realização da renda talvez 

                                                                                                                             

VIII - busca do pleno emprego;” 
2 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” (g.n.) 
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seja o que tenha maior relevância para fins de análise da coerência e adequação da tributação 

da renda do setor imobiliário. 

O princípio da realização manifesta-se pela existência de materialidade, 

objetividade e segurança quanto ao recebimento da renda. De fato, tendo em vista as 

características particulares da atividade imobiliária (longo prazo de maturação, necessidade de 

financiamento e baixa liquidez do ativo), esse princípio se manifesta em grande parte pela 

aplicação do denominado regime de caixa. Ou seja, o momento do ingresso do dinheiro no 

caixa é considerado como ponto crítico ideal para a tributação da renda auferida no setor 

imobiliário, visto que é o momento em que se tem maior segurança quanto ao seu recebimento. 

Para as pessoas físicas, o regime de caixa é a regra de tributação. De fato, parte-se 

da legítima premissa de que as pessoas físicas em geral não possuem capacidade de 

reconhecimento e tributação da renda antes do momento em que ocorra o ingresso de caixa. 

Isto porque elas geralmente não possuem um sistema organizado e mobilizado de controle e 

cobrança como ocorre com as pessoas jurídicas. 

Ademais, a legislação tributária estabelece diversos incentivos fiscais à atividade 

imobiliária com o objetivo de permitir maior liquidez para esses ativos. Em especial, destacam-

se as diversas isenções do imposto de renda para o ganho de capital na alienação de imóveis ou 

redução da base de cálculo em função do tempo de investimento. Também existem diversas 

isenções para rendimentos em aplicações financeiras destinadas ao financiamento imobiliário 

(securitização de recebíveis, Fundos de Investimento Imobiliário e poupança). 

Para as pessoas jurídicas, por um lado, é possível fazer uma divisão em 

decorrência do seu porte econômico. Com efeito, às pessoas jurídicas que podem optar pelo 

lucro presumido (empresas de menor porte) também é facultada a adoção do regime de caixa. 

Por outro lado, as pessoas jurídicas obrigadas à adoção do lucro real (com 

faturamento acima de R$ 48 milhões ao ano, entre outras hipóteses) são obrigadas à adoção do 

regime de competência como regra para a tributação da renda (tributação independentemente 

do ingresso financeiro). 

Contudo, mesmo para as empresas obrigadas à apuração do lucro real, foi 

facultada a adoção do regime de caixa para as atividades de compra e venda, loteamento, 

incorporação e construção de imóveis. Ou seja, trata-se de método de reconhecimento e 
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mensuração mais benéfico, aplicado às atividades imobiliárias independentemente do regime 

de tributação adotado pela pessoa jurídica.3 

É importante ressaltar a polêmica quanto à aplicação do regime de caixa e do 

regime de competência para a atividade imobiliária. Essa polêmica decorre, em grande parte, 

da existência de normas contábeis estabelecidas tanto pela legislação societária quanto pela 

legislação tributária para tratar do reconhecimento e mensuração do lucro do setor imobiliário. 

Também contribui para a complexidade do tema o advento da Nova Contabilidade 

e a aplicação do Regime Tributário de Transição – RTT. De fato, com as Leis nº 11.638/2007 e 

nº 11.941/2009, a contabilidade societária no Brasil passou efetivamente a ser independente 

das normas de contabilidade previstas na legislação tributária. Ocorre que, mesmo dentro de 

critérios estritamente societários (aplicando-se os PCGA), verifica-se a grande controvérsia 

quanto ao reconhecimento e à mensuração do lucro do setor imobiliário de acordo com o 

regime de competência. 

Essa abordagem é de suma importância, porquanto o regime de competência é a 

regra geral de tributação pelas pessoas jurídicas, embora possa ser afastado em alguns casos em 

que se permite a apuração do lucro fiscal pelo regime de caixa. Não obstante, mesmo nos casos 

em que se admite a aplicação do regime de caixa, a análise prévia do regime de competência é 

fundamental para se distinguirem os ingressos financeiros que efetivamente configurem renda, 

pois não é qualquer ingresso de caixa que representa renda tributável. 

Conforme se expôs durante o presente trabalho, o legislador tributário foi pródigo 

na criação de normas de contabilidade fiscal para o setor imobiliário. Portanto, torna-se 

imperativo delimitar não só o âmbito de aplicação dessas diversas normas de contabilidade, 

mas também a legitimidade das normas de contabilidade fiscal em face dos princípios 

constitucionais e do conceito de renda. 

Neste sentido, verifica-se que a regulamentação fiscal possui diversas 

inconstitucionalidades e ilegalidades, em especial no que tange às regras de apropriação de 

custos e de apuração do lucro pelo regime de caixa, uma vez que estabelecem critérios de 

mensuração e reconhecimento que acabam por determinar a tributação de ingressos financeiros 

que ainda não representam lucro ou renda. 

                                        
3 Essa faculdade também é atribuída para os contratos de longo prazo de duração. 
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A compreensão dos institutos e conceitos de Direito Privado é de grande 

importância para a aplicação das normas fiscais, bem como para a análise de algumas 

polêmicas para as quais não há legislação específica. 

Neste sentido, merece destaque a polêmica quanto à tributação da permuta. 

Conforme se verificou dos conceitos de Direito Privado, na permuta não há a definição de 

preço propriamente dito, como ocorre nos contratos de compra e venda. Na permuta tem-se a 

obrigação de trocar bens reciprocamente e a legislação tributária estabelece que não haverá 

resultado tributável nesta operação, pois se atribui ao bem recebido o mesmo valor do bem 

entregue. Assim, para as pessoas físicas, o valor de alienação será igual ao valor de custo (não 

havendo ganho de capital a apurar). Para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, a 

receita será igual à despesa, motivo pelo qual não haverá resultado a apurar. 

Ocorre que, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, a apuração 

do resultado tributável é realizada por meio da presunção de um percentual de lucro sobre a 

receita (sendo irrelevante o valor da despesa para esse fim). Dessa forma, a alienação de bens 

constantes do estoque (destinados à comercialização) do incorporador/construtor, por meio de 

permuta, ensejará a tributação por meio da aplicação do percentual presumido de lucro. Não 

obstante, o montante da receita sobre o qual incidirá o coeficiente de presunção será o valor de 

custo dos bens entregues, pois não há condições de objetividade para se determinar o “preço” 

de mercado para fins de tributação (princípio da realização da renda). 

Citem-se ainda outros tratamentos fiscais privilegiados para a pessoa jurídica que 

exerce a atividade imobiliária, como (i) as baixas margens presumidas de lucro (no caso de 

tributação pelo lucro presumido) e (ii) o Regime Especial de Tributação no caso de 

incorporação imobiliária sujeita ao Patrimônio de Afetação. 

Em suma, conforme a análise ampla da tributação do setor imobiliário, verifica-se 

que, em geral, existem isenções e redução de base de cálculo para as pessoas físicas que não 

exerçam a atividade imobiliária de forma profissionalizada. 

Para as pessoas jurídicas também se verificam baixos coeficientes de presunção de 

lucro (no caso do lucro presumido) e tratamentos mais benéficos instituídos, por exemplo, por 

meio do RET do patrimônio de afetação. 

Além do aspecto quantitativo da tributação (efetiva carga tributária), verifica-se 

também o tratamento diferenciado quanto ao momento em que se considera realizada a renda 

do setor imobiliário, pois são diversas as hipóteses de adoção do regime de caixa. 
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Referidas medidas encontram-se em consonância com os preceitos previstos na 

CF/88, especialmente a busca pelo pleno emprego, o Direito social à moradia e o princípio da 

realização da renda. 
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