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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início à 
nossa Mesa. Temos a presença do Dr. Ricardo Lacaz, conforme avisado antes, vai 
nos fazer uma palestra sobre questões relacionadas a ganho. Não sei se eu estou 
falando correto, mas a previsão seria o ganho de capital na alienação de imóveis 
e questões relacionadas aos negócios imobiliários. Temos especificamente a 
questão da securitização. Esse assunto, lembra-se, foi suscitado em uma reunião 
anterior, quando surgiu a ideia de convidá-lo exatamente em função do 
lançamento do seu livro. Logo, é uma satisfação tê-lo aqui. A pauta tem outros 
assuntos que seguirão dentro da disponibilidade de tempo.  

[pronunciamento em outro idioma – 00:01:11 a 00:01:35]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma coisa na abertura, no 
pequeno expediente?  

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Haverá lançamento, sim, Mara. Faz o 
favor, eu não tenho os dados aqui. Muito obrigado pelo convite, mas eu não 
tenho os dados aqui. O lançamento do livro... Qual é o título do livro mesmo?  

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone] 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O lançamento será quando?  

Sra. Mara Caramico: Dia 30 de... 

Orador Não Identificado: Junho. 

Sra. Mara Caramico: Junho. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Trinta de junho.  

Sra. Mara Caramico: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. A Mara é uma das autoras desse 
livro. É uma coletânea, de modo que fica transmitido o convite. Ricardo, obrigado 
pela presença novamente e com a palavra.  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Obrigado pelo convite. Bom dia a todos, 
cumprimento os membros da Mesa. A idéia, eu discuti um pouco com o Schoueri 
e com algumas pessoas que trabalham comigo nessa área, era falar sobre os 
efeitos da securitização de recebíveis, que por si só um tema árduo na questão 
civil, na questão da compreensão do instituto da securitização. A palavra em si já 
é uma palavra complicada. É um mecanismo, como todos sabemos, não tem uma 
tradução perfeita para o português. Qual é a idéia que a gente preparou aqui 
para poder trazer ao debate, trazer à apreciação de todos? Preparamos uma 
apresentação em três diferentes etapas. A primeira, mostrar um pouco como 
funciona, economicamente, a securitização de recebíveis, para que nós possamos 
entender qual o instituto de fato nós estamos... Ou qual o instituto de fato vai 
sofrer o tratamento tributário devido e a gente poder entender, economicamente, 
do que nós estamos falando. E, depois, vamos entender qual é a forma de 
tributação das vendas de imóveis. Porque como vai ser dito, já antecipando, a 
securitização de recebíveis tem uma matéria-prima, você securitiza um crédito. 
Normalmente e, não somente, mas normalmente o crédito, hoje, mais usual para 
ser securitizado são créditos imobiliários. A gente vai focar um pouco nos 
créditos imobiliários e vamos, também, ver um pouco o tratamento dos famosos 
créditos não nascidos, que podem ser tanto imobiliários como não imobiliários. 
Mas a matéria-prima da securitização é um crédito, como já dito, normalmente 
imobiliário. Então, vamos entender, temos que entender qual a forma de 
tributação pelo Imposto de Renda. A gente está sempre falando aqui de 
tributação da pessoa jurídica, já fazendo esse primeiro recorte, qual é a forma de 
tributação dos créditos imobiliários da pessoa jurídica. Verificar, em um terceiro 
momento, qual é a tributação da securitização de recebível vis à vis o seu 
instituto e a tributação da matéria-prima que lhe dá origem, como já dito seriam 
esses créditos imobiliários. Não sei qual é praxe aqui da Mesa, mas de minha 
parte eu gosto que me interrompam se tiver uma questão. Então, por favor. 
Então, já que eu conduzo, então, fiquem à vontade de me interromper e fazer um 
comentário, alguma dúvida, que é sempre bom para o debate. Aqui é um 
quadrinho, na verdade a fonte é do Banco Central e ele mostra o mercado 
imobiliário. E, economicamente, como funciona a securitização? Não sei se vocês 
estão familiarizados com esse instituto. Quem já aqui conhece um pouco dessa 



formalização, já deve ter visto esse quadro. A gente poderia começar ali pela 
direita: os adquirentes de imóveis, a incorporadora e construtora. Como todos 
sabemos, a incorporadora, ela lança e é um negócio bastante atípico, porque há 
um pagamento de um produto que ainda você não recebeu, como todos sabemos. 
Há um lançamento imobiliário, vemos aí todo dia nos jornais, os imóveis são 
vendidos na planta, incorporação imobiliária, e há um início de pagamento. Às 
vezes, até pagamento à vista antes mesmo de se ter o primeiro tijolo ali no 
terreno que vai ser erigido esse empreendimento. Você pode ter um imóvel pronto 
acabado, você pode ter um imóvel em construção. No caso, a incorporadora e 
construtora, ela vende esse imóvel e passa a ter os recebíveis. Infelizmente, nem 
todo mundo pode comprar imóveis à vista. Imóvel é um bem de preço elevado e, 
portanto, tem que ser parcelada a sua aquisição. Esse parcelamento, no Brasil, 
não tem a política, ou vamos dizer, a cultura de financiamento, como se tem em 
uma aquisição de um veículo. A gente sabe que para um veículo eu posso tanto 
pagar à vista, como posso ir ali no banco ao lado e fazer um financiamento em 60 
parcelas, em 30 parcelas e isso muito mais comum. O imóvel, você não tem essa 
política de financiar já na largada, como acontece com os veículos. A construtora 
acaba fazendo um autofinanciamento. Ela toma, em um primeiro momento, o 
risco do negócio. Isso é muito importante do ponto de vista estrutural da 
securitização ser esse risco. Portanto, quem é credor, em um primeiro momento, 
é a incorporadora e a construtora, aquela que fez o lançamento do imóvel. Então, 
nós temos um recebível. Criou-se a matéria-prima, recebíveis na venda de 
contrato típico em 60 meses, em 100 meses, 100 parcelas de mil. O que a 
incorporadora faz com esse recebível? Ela tem duas opções: ela pode vender para 
aqueles agentes financeiros, pelos hipotecários seriam o verdinho, que seriam 
basicamente bancos, instituições financeiras. Então, ela vende esses recebíveis 
para instituições financeiras. Essas instituições financeiras, elas podem emitir 
dois tipos de títulos: as LCIs ou as LHs, as letras de crédito imobiliário, que seria 
aquela ponta lá da esquerda indo aos investidores institucionais do mercado, ou 
LH. As LCIs e LHs, portanto, são títulos emitidos por instituições financeiras a 
exemplo do CDB. Então, eles não são objetivamente lastreados no crédito 
imobiliário. A legislação prevê que para que uma questão financeira possa emitir 
um título, uma LH, uma LCI, eu já vou explicar a diferença entre os dois, ela tem 
que ter lastros suficientes de créditos imobiliários. Então, eu comprei dez milhões 
de créditos imobiliários, eu posso emitir dez milhões de títulos, LHs ou LCIs. Eu 
não sei se vocês estão familiarizados com o mercado financeiro, quando você liga 
para banco e fala: “Olha, você tem lastro de LH? Você tem lastro de LCI?”. Ou 
seja, você tem títulos suficientes. Qual é o risco da LH ou da LCI? Se tiver um 
default da LH e LCI. Por exemplo, aqueles créditos imobiliários que foram 
adquiridos pela instituição financeira não forem pagos. Os promitentes 
compradores não honrarem o pagamento daquele imóvel que foi adquirido. De 
quem é o risco? Aquele título na ponta do investidor não vai ser pago? Não. A LH 
e a LCI tem a característica de o risco ser da instituição financeira que emite o 
título, independentemente da liquidez, ou do prazo, ou da adimplência, ou 
inadimplência do crédito imobiliário que deu o lastro. Então, ela é desconectada 
do seu... Do emitente. Então, propriamente não é uma securitização imobiliária, 



ela é só um papel de mercado imobiliário. A gente tem o primo-irmão dele do 
mercado agrícola, que é a LCA, letra de crédito agrícola, que é a mesma coisa, 
que possibilita uma captação de recursos mais barata para fazer o funding, ou 
para trazer recursos para esses dois mercados: agrícola e imobiliário. Por que é 
mais barata? Porque LCI e LH são isentas de Imposto de Renda na fonte. Então, 
é uma ótima aplicação financeira, sem dúvida nenhuma, com os seus riscos aí, 
seus emissores, não estou recomendando nada, não faça isso sem assessoria do 
seu... Mas de qualquer forma é uma ótima aplicação financeira. Então, se eu 
estou comprando uma LH do Banco Santander, outro dia eu vi uma cotação, 
91% do CDI. Mas 91% do CDI é ruim? Não, mas espera, não tem Imposto de 
Renda na fonte. Se eu tenho Imposto de Renda de 22,5%, isso seria equivalente... 
É só você fazer o gross up e você está fazendo um título aí da ordem de 110% do 
CDI, com um risco que o Santander... Se é bom ou ruim, aí cada um vai analisar, 
mas é um título por ser isento, ele tem uma captação mais barata. Portanto, se o 
Santander consegue captar 91% do CDI, ele consegue comprar aqueles créditos 
imobiliários por menos do que a taxa de juros básica da economia. É essa 
racionalidade econômica que se encontra em uma LCI e em uma LH. A diferença 
da LCI e LH, o nome já induz, LCI: letra de crédito imobiliário; LH: letra 
hipotecária. A LH, ela é uma letra que é lastreada em créditos de hipoteca. Então, 
contratos de compra e venda que ele lastra contratos de compra e venda de 
créditos hipotecários. A LCI são contratos de compra e venda de créditos com 
alienação fiduciária, só essa diferença. No fundo, no fundo, o instituto é muito, 
muito similar. Pois não. 

Sr. Ricardo: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Microfone. Como é gravado... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você se identifica, faça o favor?  

Sr. Ricardo: Doutor, meu nome é Ricardo, também. Desculpa a natureza da 
isenção do IR, nessa operação, é para fomentar o mercado imobiliário?  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: É para induzir de fato, é para fomentar o mercado 
imobiliário, um incentivo claro. A gente participou, inclusive, das discussões na 
época da edição dessa lei, veio muito com aquela MP do bem, vocês estão 
lembrados... A 362 não era? Eu não me lembro o número da medida provisória, 
mas é claramente um incentivo para o mercado agrícola e mercado imobiliário, 
para ter uma captação de recursos mais barata. É como a poupança. A 
poupança, não sei se vocês sabem, ela é destinada, obrigatoriamente, todo o 
recurso, 70%, se não me engano, do recurso arrecadado, em poupança, tem que 
ser emprestado para o mercado imobiliário. É obrigatório, é um dinheiro 
carimbado. Então, o banco não pode pegar a poupança que ele paga, vocês 
sabem quanto, TR e mais seis, que é a metade aí. Hoje, a TR é próxima de zero, é 
metade da taxa básica de juros da economia, que está em 12,25, o Copom 
aumentou ontem em 0,25, 12,25. Ou seja, menos do que a metade da taxa 
básica da economia. Ele vai lá, pega todo o dinheiro da poupança e aplica em 
título do governo, é o melhor negócio do mundo. Não pode fazer isso. Ele tem que 



emprestar para o mercado imobiliário. Por que para o mercado imobiliário? 
Porque é um mercado que economicamente, ele gera economia, ele gira 
economia, ele emprega mão de obra barata. Existe uma atenção muito grande de 
todos os governos, isso no Brasil, isso no mundo inteiro, ao mercado imobiliário. 
Um mercado que você tem, em última instância, um produto muito essencial: o 
direito à moradia. Inclusive, hoje, direito fundamental do cidadão previsto, 
inclusive, na Constituição Federal, o direito fundamental à moradia, o direito à 
moradia. É um direito constitucional. Vamos olhar a pontinha de baixo, entender 
economicamente o quadro azul, amarelo, o roxo, azul e amarelo, que é 
propriamente a securitização. Então, qual a segunda opção daquele 
incorporador, construtor? Então, ele vendeu para o banco, é uma opção. Ele tem 
crédito, vendeu para o banco, recebeu o dinheiro dele e acabou. A gente vai ver, 
inclusive, a tributação disso, que é uma venda de recebíveis. Mas a securitização, 
ela não é propriamente uma venda de recebíveis. O incorporador e construtor, 
que já vendeu o imóvel, têm aqueles créditos a receber dos promitentes 
compradores e ele vende a uma instituição que chama companhia securitizadora. 
Criada por lei específica, é uma SA de capital fechado, com capital mínimo que 
tem como possibilidade, ou como objeto social, como possibilidade, a compra de 
recebíveis e o empacotamento ou a titulação. São nomes em português para a 
gente tentar traduzir securitização, que é formar um título, security do inglês. 
Securitização vem de security, que é formar um título. Então, ele empacota, ele 
titulariza, ele dá titulação diferente àquele monte de recebíveis. Então, a 
construtora tem 500 contratos de compra e venda de imóvel em várias regiões 
diferentes. Ela pega tudo, empacota e fala: “Olha, mercado, existe aqui um título 
que representa aqueles recebíveis”. Ninguém vai comprar 500 títulos. Então, ela 
empacota de acordo com o apetite do mercado. Normalmente, hoje, em títulos de 
300 mil reais, valor mínimo. Às vezes 300, às vezes de um milhão, são dois 
valores que o mercado pratica. Então, ela transforma aqueles recebíveis 
imobiliários emitindo um título que representa, objetivamente, aqueles recebíveis 
imobiliários. Portanto, se houver qualquer inadimplência relativa àqueles 
recebíveis dos promitentes compradores, sim, o título que você comprou, os 
investidores institucionais e outros, terá um default. Ele terá uma redução do 
seu valor de face, inclusive. Então, ele terá uma perda objetiva. É óbvio que 
existem formas de se mitigar essa perda, porque o risco, evidentemente, vai ter 
alguma inadimplência, atraso de pagamento, é claro. Então, o mercado, ele 
trabalha com títulos subordinados. O título, ele securitiza 80% da totalidade do 
crédito, 20% fica como garantia adicional. Então, em caso de inadimplência de 
parte desses 80%, você pega um pouco daquele baldinho dos 20% e substitui. 
Mas isso são questões, vamos dizer, mais atinentes à estruturação da operação. 
O fato, importante para a gente ter em mente como investidor, é que se eu 
compro um título de uma companhia securitizadora, que é o CRI, Certificado de 
Recebíveis Imobiliários, ele tem o risco objetivo ligado diretamente àqueles 
recebíveis que eu adquiri. Então, quando você lê o prospecto, você tem que 
verificar quais são aqueles recebíveis. Da mesma forma que a LH e a LCI, o CRI, 
sim, é isento, com o mesmo objetivo e na mesma lei que foi criada a LCI, com o 
objetivo de fomento do mercado imobiliário. A securitização, ela é dita e é tida 



como uma desintermediação financeira. Quando a gente viu essa segunda parte, 
a parte debaixo do roxinho, do azul, do amarelo e do vermelho, não existe banco, 
não existe instituição financeira. A gente sabe que a instituição financeira, ela 
cobra o spread. Aí a Febraban sempre defendendo que o spread é baixo por 
razões, o governo fala que o spread é alto e a gente sabe a discussão política que 
tem dos grandes, do banco. Objetivo da securitização é justamente esse, é 
desintermediar. É você trazer dinheiro da poupança pública para os tomadores 
de dinheiro, sem a intermediação do banco, sem o spread. Portanto, trazendo um 
recurso muito mais barato àquele mercado objeto da securitização. Então, o fim 
último da securitização é: gerar recursos de uma maneira mais barata. Um, pela 
desintermediação financeira; e, dois, algo típico, isso é mundial, isso é sempre 
assim em qualquer lugar, mas, dois, algo típico do Brasil, por uma isenção fiscal 
na ponta do investidor. Portanto, ele tem um apetite menor. Quer dizer, o apetite 
dele, ele é pautado por uma taxa de juros básica, que da mesma forma do que a 
LCI e LH, você pode ter um recebível que te remunera menos nominalmente, mas 
no final do dia te remunera mais, porque você não tem o Imposto de Renda na 
fonte. Então, esse é o objetivo da securitização. Tem todas. Isso é coisa de 
estagiário que faz isso bem feito, não tem capacidade nenhuma. Não, pode voltar, 
também não é assim, não é? Como a gente falou, a origem da securitização é 
transformar um crédito imobiliário em um título. Esqueci o nome do professor de 
Portugal. 

João Francisco Bianco: É Diogo. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Diogo Leite-- 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Diogo. O Diogo, ele chama de titulação, um 
professor de Coimbra, chama de titulação a securitização. Inclusive, ele escreveu 
um paper sobre isso bastante interessante. Não se trata propriamente, então, de 
uma securitização de recebíveis. Podemos ir adiante. Na verdade, se a gente olhar 
e, parece, que se a gente voltasse ao slide inicial, não vou pedir para o Bianco 
fazer isso, mas se a gente voltasse ao slide inicial, a gente... Aparentemente, é 
uma operação bastante complexa, mas no fundo, no fundo é uma coisa muito 
simples, que a gente já tem no nosso cotidiano. Eu tenho certeza que todos aqui 
já trabalharam, já se envolveram em securitizações de uma ou outra forma. É 
nada mais do que comprar dinheiro à vista ou a prazo. Está falando disso. É você 
antecipar recursos ou postergar recursos, se tiver um contrato a prazo, ou você 
antecipar. O que é isso? Isso nada mais é do que uma operação de factoring, é 
um desconto de duplicata, gente. Não vamos complicar. É bonito falar em 
securitização, dá para a gente fazer aquela exposição em inglês falando 
português, porque todos os termos são termos estrangeiros. Então, fala em 
security, mas nada mais é do que um desconto de duplicata. Então, a gente tem 
que ter isso muito presente para poder dar o correto tratamento tributário à 
securitização.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer. Desconto de duplicata, o banco 
me empresta--  



Sr. Ricardo Lacaz Martins: O banco não pode fazer desconto de duplicata.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: E ele responde. Primeiro-- 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, aqui não é desconto. Aqui, pelo o que você 
explicou, é securitização mesmo, ou seja, o banco não garante.  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Então, deixa eu até explicar aqui, porque o banco 
não pode fazer desconto de duplicata, ele é proibido pelo Banco Central. O banco 
pode fazer adiantamento de recebíveis, o que é um empréstimo com garantia de 
recebíveis. Portanto, o risco, aí ele tem o famoso direito de regresso. A instituição 
financeira quando faz um empréstimo com recebíveis, ela pega aquele recebível. 
Se aquele recebível, ele não performa, ela devolve o recebível para o devedor e 
fala: “Me paga aqui o que você me deve”. Então, o risco do banco ele é, como 
sempre, ele é bem mitigado. O factoring propriamente dito, como bem comentado 
pelo Schoueri, e como é a securitização de recebíveis, o risco é da matéria-prima 
do crédito. Então, o risco é da duplicata ou daquela carteira de recebíveis, objeto 
da securitização. Quais são os contratos passíveis de securitização? A gente aí 
está fazendo aquele recorte do mercado imobiliário. Então, vamos entender um 
pouquinho o mercado imobiliário e quais são os contratos passíveis de serem 
securitizados. Compra e venda de imóvel à vista é passível de securitização? 
Óbvio que não. Por quê? Porque já recebeu o dinheiro, por uma questão material. 
Mas eu posso ter uma compra e venda de imóvel a prazo já performado, um 
nome bonito para dizer que o imóvel já está pronto e que, evidentemente, é um 
risco menor nessa operação. Por quê? Porque não há o risco de entrega e de 
performance da construtora ou incorporadora na entrega daquele bem. Então, 
quando se faz, olha, uma securitização de contrato de compra e venda de imóveis 
já entregues o risco é muito menor. Você está única e exclusivamente no risco de 
adimplência ou inadimplência do promitente comprador e não o risco dobrado de 
performance da construção do imóvel. Isso já foi feito e, hoje, não existe mais 
crédito imobiliário de imóveis prontos, porque isso era uma joia, um diamante no 
mercado. Isso, quando começou a securitização há cinco, seis, sete anos foram 
os primeiros créditos a serem securitizados. Isso evoluiu muito e a gente vai ver a 
evolução, como disse o Professor Diogo, até chegar nos créditos que nem existem 
ainda, os famosos créditos não nascidos, mas vamos chegar lá daqui a 
pouquinho. O segundo contrato a ser possível de ser securitizado é sempre a 
prazo, claro, por uma questão fática, dos imóveis não performados. Ou seja, foi 
feito o lançamento imobiliário, não existe nem o primeiro tijolo ali no canteiro de 
obras, nem começaram as fundações e já existem recebíveis. Por hipótese, o 
prédio foi inteiro vendido na planta, a prazo e em 100 parcelas. O proprietário 
desse crédito incorporador, ele pode ir a uma companhia securitizadora e vender 
esses recebíveis, para serem objetos de uma securitização, mesmo o imóvel não 
estando performado. O outro crédito passível, do ponto de vista tributário, 
bastante discutível o seu tratamento como a gente vai ver daqui a pouquinho, 
são os contratos de locação. Existem dois tipos de contrato de locação. E aí eu 



peço desculpas para o civilista já chamar de locação, alguns vão me bater, mas 
vamos deixar no termo genérico: locação. O contrato de locação padrão, o 
contrato de locação na lei de locação atual, que tem prazo de cinco anos, três 
anos, dez anos. O contrato de locação de lojas de shopping center muito comum 
securitização de recebíveis de lojas de shopping center, onde todos sabemos pela 
lei de locação, o inquilino pode, pagando a multa prevista no contrato, 
normalmente de três meses, pela lei restrita, três meses, pode deixar o imóvel. 
Então, qual o risco de securitizar um contrato de locação de longo prazo? Nosso 
escritório ocupa o imóvel, eu estou lá há dez anos, mas tenho um contrato de 
locação por mais cinco, mas há qualquer momento eu, como inquilino, posso 
deixar o imóvel pela lei. Não posso? Então, qual o risco de securitizar um 
contrato de locação? O risco de o inquilino sair do imóvel e de inadimplência do 
inquilino. Então, há um risco adicional decorrente da própria lei de locação, que 
não permite você estabelecer uma multa ou uma obrigação do inquilino pagar a 
locação pelo prazo do contrato. Porque ele a qualquer momento pode interromper 
o contrato e deixar. Diferente é a locação, aí que vem as desculpas já 
anteriormente referidas, do contrato atípico de built to suit. Um nome bonito, 
para dizer: “Olha, eu vou construir o imóvel para você na medida do que você 
desejar”. E, portanto, isso não é uma locação. Como é que funciona o negócio de 
built to suit? O negócio de built to suit é muito comum em empresas de grande 
porte, fábricas, warehouses 

Orador Não Identificado: Daslu. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Daslu, eu não posso falar, porque... Mas outros 
hotéis é muito comum o empreendedor falar: “Olha, eu preciso - o industrial - eu 
preciso de uma fábrica nova”. “Está bom, você precisa de uma fábrica nova”. 
“Não tenho dinheiro para construir com os meus recursos próprios”. Vai a um 
empreendedor imobiliário e a um estruturador financeiro que financiam esta 
construção. Como eles financiam? “Olha, eu vou construir para você da maneira 
que você quiser. Então, nós discutimos a planta conjuntamente, escolhemos o 
terreno, conjuntamente, fazemos a obra da medida que você quer, a sua medida 
e com a especificidade que você precisa. No entanto, você se obriga a me pagar 
uma parcela mensal, como se fosse uma locação, por 20 anos. E caso você 
desista de pagar aquela parcela mensal, antecipadamente, você me deve uma 
multa até o final do contrato”. Como se você tivesse utilizado aquele imóvel até o 
final. A razão da multa, da penalidade é óbvia, porque eu estou te financiando, 
eu estou fazendo isso só pela perspectiva econômica de receber aquelas parcelas 
em 20 anos, senão não faria, para tomar um risco de você, de um inquilino sair 
em dois, três meses depois do imóvel pronto, é um risco muito elevado e o 
mercado não daria esse tipo de crédito. Então, se estabeleceu, já foi julgado no 
Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, só uma curiosidade, que o contrato de 
built to suit é de fato um contrato atípico, não sendo aplicável a nível de locação 
e, portanto, mais importante, não sendo aplicável à restrição da multa de três 
meses, que há na lei de locação. Desta forma, finalmente, o contrato de built to 
suit é um contrato passível de securitização e com uma segurança bastante 
grande. Porque há uma certeza jurídica da continuidade do proprietário, ou do 



possuidor, pagar aquelas prestações que ele avençou no contrato. E, por final, 
ainda, a possibilidade de securitizar créditos não nascidos. Nós já até 
profissionalmente fizemos isso em uma oportunidade no escritório. O que são 
créditos não nascidos? O próprio nome já diz. Por exemplo, no mercado 
imobiliário, o incorporador possui o empreendimento que está à venda, mas não 
foi vendido. Ele está à venda, tem uma perspectiva de ser vendido, mas ele 
precisa de recursos já, precisa de recursos naquele momento, não pode esperar a 
fabricação daqueles contratos de compra e venda, que dariam origem à 
securitização de recebível clássica. De modo que ele vai ao mercado e fala: “Olha, 
eu tenho um empreendimento imobiliário, vou ter futuramente contratos de 
compra e venda. Você me antecipa um valor, quando eu tiver aqueles contratos, 
eu lhe dou como garantia, desse valor antecipado, aqueles contratos que serão 
objeto da compra e venda das unidades imobiliárias”. Isso para citar um exemplo 
no mercado imobiliário. Para citar um exemplo repetindo o exemplo citado pelo 
Professor Diogo em uma palestra que eu assisti. Ele falou que em Portugal tem 
sido muito comum, acho que não mais pela crise econômica, mas era um pouco 
comum naquele momento, a securitização de recebíveis, por exemplo, de 
companhias de energia de uma receita de 2013. Então, a companhia de energia 
fez uma planta, ela vai ter uma receita de venda de energia para os 
consumidores, todo mundo precisa de energia. O mercado sabe que a energia é 
um bem que vai ser necessariamente adquirido e ela antecipa os recursos. O 
mercado financeiro antecipa os recursos, com base em um recebível que vai ser 
gerado por uma planta de energia que nem eventualmente está pronta. Isso é 
possível se fazer com lojas de supermercado. O Pão de Açúcar securitiza a venda 
de recebíveis de uma loja que ainda nem foi aberta. E, em última instância, 
qualquer crédito que ainda vai ser gerado. É uma evolução e, evidentemente, não 
preciso explicar para vocês o risco, todo mundo vê o nível de risco muito mais 
elevado que tem. Isso a nível de performance da construção, nível de entrega da 
energia, o nível de compra da energia, o risco de compra da energia e isso, claro, 
reflete no custo do dinheiro e taxas de juros. Então, são esses três tipos de 
contratos que podem ser securitizados. Pode ir... Utilizando ali... Pode ir, até o 
final, Bianco, por favor, mais um. Utilizando aquele primeiro slide. Qual é a 
legislação que tributa ou que prevê a tributação da venda de recebíveis? Seja lá 
qual for. Da antecipação de recebíveis da venda do crédito imobiliário. São os 
arts. 410 a 414, do regulamento do Imposto de Renda. No lucro presumido, 
também, há uma previsão que a gente vai tratar mais adiante. Então, o que a 
gente vai estar falando aqui, basicamente, são os arts. 410 a 414 do regulamento 
do Imposto de Renda. Pode ir adiante, Bianco. Aqui a gente já falou, são os 
títulos passíveis..., já explicamos. Vamos lá. Entrando já na matéria tributária, 
espero que tenha ficado claro o que é economicamente uma securitização de 
recebível. Entrando especificamente no tratamento tributário, como dito no 
início, primeiro, da venda de imóveis. A gente tem que entender o tratamento 
tributário da matéria-prima, do recebível imobiliário, para aí, sim, verificar o 
tratamento tributário da antecipação daquele recebível. Então, é bastante 
interessante, até o Schoueri me mandou um e-mail ontem falando da 
contabilização e do reconhecimento da receita imobiliária, de acordo com as 



novas normas contábeis. Então, eu gostaria de fazer esse paralelo e, já 
antecipando, mostrar que o reconhecimento tributário é diferente do 
reconhecimento contábil das receitas imobiliárias. Então, há uma diferença 
gritante aqui e, obviamente, uma discussão muito, muito grande em função do 
RTT, todos estão familiarizados com o regime tributário transitório do mercado 
imobiliário. Há o regime de competência e há o regime de caixa. E muita gente 
afirma, erroneamente, que o regime de caixa é o regime pelo qual as receitas 
imobiliárias devem ser reconhecidas fiscalmente. Não é verdade, como a gente vai 
verificar em seguida. Do ponto de vista contábil, nós temos aquelas 
normatizações, que é um ofício circular e finalmente um... Mas eu não citei aí, é 
o Pronunciamento Contábil n°. 04. Tem mais ou menos dois meses, onde prevê o 
tratamento da receita das empresas de incorporação para efeito contábil, das SA 
de capital aberto, pela 11.638, é o 04/2011, que prevê, em última instância, o... 
Ou que dá continuidade ao princípio da oportunidade e da competência, que é o 
POC. A gente vai entender tudo isso no próximo slide. Isso aqui, a gente vai 
demorar um pouquinho mais. A gente tentou resumir aqui aquelas hipóteses 
econômicas de venda de imóveis, vis à vis o tratamento contábil anterior e o 
tratamento contábil atual. Então, se vocês puderem me acompanhar nesse slide. 
À vista de unidade pronta, aquela primeira coluna vertical. Qual o tratamento 
contábil anterior? Venda à vista de unidade pronta. Eu tenho a unidade acabada, 
está no meu estoque, vendi e recebi 100% do valor à vista. Há alguma dúvida do 
tratamento contábil daquela receita? Não, o tratamento contábil é a receita 
integral no momento do reconhecimento, todo o custo foi reconhecido e não há 
por que ter um diferimento, ou ter um tratamento contábil diverso. O contábil 
atual da mesma forma. Ou seja, o regime de competência aí se confunde com o 
regime de caixa, da mesma forma que é o tratamento fiscal, tanto o lucro 
presumido como o lucro real. À medida do recebimento integral do valor de venda 
daquela unidade, pronta e acabada, deve ser levado a resultado o 
reconhecimento daquela receita, o reconhecimento daquele resultado no 
momento do ingresso financeiro, da disponibilidade financeira daquele valor. A 
única exceção aqui é a cláusula suspensiva, que no mercado imobiliário existe 
uma previsão específica, isso é a Normativa 64, que prevê a possibilidade de 
diferimento da tributação, se houver uma cláusula suspensiva relativa àquela 
compra e venda. Inclusive, essa normativa, ela dá alguns exemplos de causa 
suspensiva. Isso é extremamente típico do mercado imobiliário, muito relevante 
para efeito de tributação e várias empresas, advogados esquecem essa faculdade 
legal. Qual é o exemplo de uma cláusula suspensiva? Eu compro um imóvel. 
Mesmo efetuando o pagamento, eu condiciono o pagamento à obtenção do 
habite-se daquele imóvel, que a despeito de pronto ainda não tinha o habite-se. 
Ou seja, é uma condição suspensiva, que prevê, que possibilita o não 
reconhecimento imediato daquela receita até a obtenção do habite-se, porque 
existe uma suspensão daquele contrato até a obtenção, até a ocorrência daquele 
efeito futuro incerto. Feita a exceção da cláusula suspensiva. Uma venda à vista 
de unidade pronta, o momento do recebimento se confunde com... É o mesmo 
momento do reconhecimento de toda a receita para o efeito contábil fiscal. A 
questão passa a ter uma complexidade maior, quando a gente começa a falar de 



compra e venda a prazo. Então, primeiro evento: a compra e venda a prazo de 
unidade pronta. O contábil, o tratamento contábil anterior à 11.638, ela aqui é a 
compra e venda a prazo, era no momento da venda. Ou seja, eu reconheço, a 
despeito sabendo que uma compra e venda a prazo, normalmente o recebível 
imobiliário é superior a um ano. Se vende imóvel em 60 vezes, em 100 vezes, a 
gente tem que sempre olhar não é prazo de dois, três meses. A gente sempre 
quando se fala em mercado imobiliário, o prazo é muito longo e muito 
comumente superior a um ano. Então, se faz uma compra e venda de imóvel 
pronto a prazo, mesmo que exceda o exercício, o reconhecimento da receita 
contábil é, hoje em dia, pelo contábil atual e anteriormente pela legislação, ou 
pelas normas contáveis anteriores, é no momento da execução do contrato. 
Entende que... Aí é o regime clássico de competência, eu tenho o direito ao 
recebimento do crédito, eu tenho todos os meus custos incorridos e eu 
reconheço. No entanto, para efeito tributário é diverso. A despeito de eu 
reconhecer, naquele momento, toda a receita para efeito contábil, para efeito 
tributário, eu só sou obrigado a reconhecer a receita que eu vou auferir até o 
final do exercício. Se eu vendi um imóvel em junho e eu tiver as parcelas, eu só 
sou obrigado a reconhecer as parcelas até dezembro, assim por diante, exercício 
a exercício. Então, não sou obrigado a antecipar, do ponto de vista tributário, 
toda aquela receita e tributar, naquele momento, a despeito de até reconhecido o 
lucro contábil. Quando nós falamos de venda à vista de unidade de construção, 
aqui eu queria que vocês me acompanhassem. A complexidade que se tem aqui 
decorre do que basicamente? Da ausência de custo, está claro? Se eu estou com 
uma unidade em construção, eu não tenho todo o custo incorrido, eu posso até 
ter recebido o valor à vista de uma unidade em construção ou mesmo a prazo, 
como é que eu tributaria aquele valor se eu não tenho todo o custo incorrido? 
Evidentemente, o lucro naquele momento, se a legislação me obrigasse a 
reconhecer aquele resultado naquele momento, o lucro seria muito superior ao 
lucro efetivamente futuro do que seria incorrido naquele empreendimento 
imobiliário. Imagina aquele exemplo dado inicialmente. Se vendeu um imóvel, ou 
parte do empreendimento, ainda no lançamento, na planta, ainda sem nenhum 
tijolo ali no canteiro de obras. Como é que eu vou reconhecer o resultado daquele 
empreendimento, se eu não tenho todo o custo incorrido? Como era feito, 
anteriormente, pela legislação contábil? Era proporcional aos custos efetivos e 
aquele crédito a receber era lançado em uma conta de passivo, hoje revogada 
pela legislação contábil, chamada resultado de exercícios futuros. Ou seja, se 
reconhecia o crédito a receber e, à medida dos pagamentos, iam se reconhecendo 
o resultado do empreendimento, lançando aquele crédito a receber em uma conta 
de passivo, em um direito a receber futuro, que era justamente essa conta de 
resultado de exercícios futuros. Mesmo nessa hipótese poderia haver uma 
antecipação de receita. Como é feito, hoje, na sistemática contábil, inclusive, já 
objeto de análise feita em pronunciamento contábil, como anteriormente 
mencionado, com base no Ifric 15, que é a norma contábil europeia, que dá base 
às nossas normas contáveis. É feito pelo princípio do custo efetivo incorrido. É 
feito pelo POC, que é basicamente o seguinte: o reconhecimento da receita pouco 
importa o ingresso do caixa, esqueça o ingresso do caixa. Pode ter sido à vista, 



pode ter sido a prazo, pode ter sido em dez parcelas, pode ter sido em 100 
parcelas. O reconhecimento daquela receita será à medida do custo incorrido na 
obra. Qual a razão disso? Qual a razão do reconhecimento da receita ser 
reconhecida à medida do custo efetivo da obra? A razão é proteger o investidor, o 
mercado de capitais, que somente a receita é reconhecida à medida que eu 
cumpro a minha obrigação mesmo que parcial. Então, se eu reconheci, se eu fiz 
30% do meu empreendimento, por mais que eu tenha vendido e tenha já 
monetizado 100%, porque me pagaram à vista, por hipótese, eu só posso 
reconhecer 30% daquela receita, porque eu ainda não cumpri toda a minha 
obrigação. Então, dentro do princípio do conservadorismo contábil, a legislação 
atual prevê única e exclusivamente que você reconheça o custo, a receita, à 
medida do custo efetivamente incorrido até aquele momento. O que é diferente do 
tratamento fiscal e aí bastante diferente. Nós temos duas hipóteses de 
reconhecimento fiscal da receita, no caso de venda a prazo, ou à vista, de imóvel 
em construção, onde eu ainda não incorri na totalidade dos custos. O primeiro 
seria reconhecer os custos incorridos, os custo já incorridos, os custos 
provisionados, até o final do exercício. Então, qual é a hipótese que a legislação 
permite? “Olha, se você vender uma unidade em janeiro, os custos incorridos até 
janeiro estão no seu estoque e você pode reconhecer”. E você pode reconhecer, 
neste exercício, os custos até dezembro. Aí você vai pegar o seu valor integral de 
venda e vai reconhecer. Nessa situação, o que pode acontecer? Pode acontecer 
que eu tenho um reconhecimento de um lucro superior ao lucro efetivo que eu vá 
ter. Por quê? Porque no exercício seguinte, eu posso ter mais custos e eu não 
posso reconhecer aqueles custos, porque eu já tributei aquela unidade pelos 
custos efetivos dentro do mesmo exercício. Por essa razão, a legislação permitiu o 
famoso custo orçado, que o próprio nome já diz o que é. A legislação permite, 
portanto, que o empreendedor imobiliário, mesmo não tendo incorrido nos 
custos, ele orce, ele preveja o valor que ele vai ter até o final da obra e fale: “Olha, 
eu vou gastar tanto. Portanto, eu vou reconhecer esse custo antecipadamente”. À 
medida que eu reconheço o custo, antecipadamente, eu posso reconhecer a 
receita naquele momento, à medida do seu recebimento. Então, a legislação 
tributária permite o reconhecimento antecipado de despesa. Eu não conheço 
outra disposição tributária que tenha a mesma permissão? Vocês conhecem? 
Acho que é a única, é o único mercado, porque é um mercado extremamente 
atípico. É o que a gente defende, inclusive, é uma tese mencionada pelo Dr. 
Ricardo, mas isso é uma outra história. O fato é que é o único mercado que 
possibilita você antecipar custos que você nem contratou, não são custos 
incorridos, ou contratados, são custos orçados que eu vou incorrer ainda, 
reduzindo o meu resultado de imediato. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: O senhor pediu exemplo, o artigo... O Decreto-
Lei 1.598, ele trata não só dos imóveis como também de equipamentos de longo 
prazo de fabricação, navios. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Quando eu falo em venda de imóveis e loteamento 
aplica-se a mesma forma. Como bem lembrado, navios é possível, também. O 
410 e o 414 têm como base legal o 59.877. Pois não, Gerd?  



Sr. Gerd Willi Rothmann: Como fica a situação, por exemplo, se eu fizer uma 
securitização da receita de pedágio? Onde vou ter, também, eu vou ter 
justamente recebíveis ainda não realizados e vou ter custos, também, no futuro 
em relação a isso. Como fica isso? Não é o caso, também-- 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Se o senhor me permitir, Professor Gerd, eu 
precisaria de mais dez minutos para chegar a sua resposta. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Está ótimo. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Está previsto no último item, do último slide. Acho 
que a gente pode... São essas, portanto, as hipóteses, em resumo, que nós temos 
para a tributação da matéria-prima do mercado imobiliário. Créditos do 
incorporador, da matéria-prima do incorporador, a gente está falando na 
tributação do incorporador. A gente tem duas pontas dos recebíveis, como a 
gente já viu: a pessoa física investidora e a tributação do incorporador. Eu não 
vou falar da tributação da securitizadora, que é muito simples e nem da 
tributação da instituição financeira, naquele quadro que nós vimos. Os players, 
os agentes econômicos de uma securitização são: o incorporador e o construtor; é 
óbvio que o promitente comprador, mas esse só paga, ele não tem receita; e o 
tomador do recurso, que é o mercado institucional, que nós já falamos que esses 
títulos são isentos. Então, estamos tratando objetivamente aqui da tributação do 
incorporador. Venda à vista de imóvel pronto, já dito, o vendedor deverá 
reconhecer a receita no momento do contrato. Venda à vista de unidade em 
construção, reconhecer a receita e os custos efetivamente incorridos no momento 
do contrato, permitindo que se apurem os custos efetivamente incorridos, 
posteriormente, seja no mesmo exercício. Aí está errado, o exercício seguinte, não 
é só no mesmo exercício, com a faculdade de utilização do custo orçado, como já 
explicado. E, finalmente, entramos nas hipóteses de securitização de recebíveis. 
Então, a gente tem que ter em mente como é tributada aquela matéria-prima. A 
securitização de recebíveis, eu já antecipo, entendido o instrumento econômico, 
entendida a tributação da matéria-prima imobiliária, a resposta para a 
securitização de recebíveis de compra e venda de imóvel é extremamente simples, 
muito, muito simples. Venda a prazo de unidade pronta, o que acontece? As 
hipóteses de securitização que nós tratamos, a venda a prazo de unidade pronta 
e unidade em construção. A gente pode manter esse slide mesmo, perdão. Então, 
venda a prazo de unidade pronta. O que acontece com a securitização se eu 
vendo a prazo, se eu securitizo uma receita de venda a prazo de uma unidade 
pronta? O que acontece, o que a securitização me traz? Uma antecipação de 
receita. É nada mais do que... Não é nada diferente de que se o promitente 
comprador viesse à minha incorporadora, batesse na porta e falava: “Olha, eu 
ganhei na loteria e quero antecipar a receita, eu quero antecipar o meu contrato”. 
É só isso. Do ponto de vista da incorporadora, uma antecipação de receita. 
Portanto, se eu estou vendendo a prazo uma unidade pronta, à medida que eu 
tenho antecipação de receita é como se fosse uma venda à vista de uma unidade 
pronta, naquelas parcelas remanescentes. Portanto, o tratamento tributário vai 
ser naquele quadro há pouco mostrado, a tributação e o reconhecimento da 



receita, do ponto de vista contábil imediato e a tributação imediata no 
recebimento, porque todos os custos foram incorridos. Da mesma forma simples, 
é a tributação da securitização da venda dos recebíveis quando se tem uma 
unidade em construção. Por quê? Porque nesse caso específico existe a legislação 
410, a 414 e, especificamente, a 413, que permite a antecipação dos custos do 
exercício, ou facultado ao contribuinte, a antecipação dos custos não incorridos, 
famosos custos orçados. Portanto, trata-se de uma venda à vista, porque é 
securitizada, de um imóvel em construção, onde eu posso antecipar os meus 
custos. Portanto, não há prejuízo a nenhum econômico, ao contribuinte, não há 
discussão de... Ausência de aumento patrimonial, de falta de disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda, não haveria uma discussão. Por quê? Porque, 
sim, a legislação é sábia e permite que o contribuinte antecipe os seus custos, 
porque ele está tendo antecipada a receita, a legislação obriga, naquele momento, 
há o reconhecimento integral da receita e seria a receita o lucro efetivo. É só 
curioso, eu acho muito correta a legislação lembrar, que se o contribuinte de má-
fé, ele antecipou custos superiores querendo diferir o imposto, porque seria 
muito fácil. Vamos imaginar que o lucro do meu empreendimento é de 30%. Eu, 
sem querer, erro nos meus custos orçados e aumento o meu custo em 40%, de 
modo que eu não vou ter lucro se eu orçar aqueles custos. Se esse custo orçado 
não fosse confrontado no futuro, seria uma maneira mais fácil do mundo de não 
se pagar nunca nenhum imposto. Mas a legislação, ao contrário, ela fala: “Ao 
final do empreendimento se verificará se o custo incorrido, efetivamente, equivale 
ao custo orçado”. Ela é muito interessante, porque ela fala: “Se você errar e em 
até 15%, você só deve pagar ao imposto com correção monetária”. Com Selic, no 
caso. “Se você errar em mais de 15%, você deve a multa no total”. Então, ela dá 
uma margem de erro do custo orçado de 15%, o que é muito interessante. Feito 
esse parêntese, a gente entra no último slide.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso só colocar uma indagação? 
Retornando à exposição da mecânica sobre o ponto de vista contratual, você 
equiparou a situação da securitização, a situação do comprador que chega e 
paga. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está certo? Só para recapitular. No 
caso da securitização, qual o risco na hipótese do comprador... Ou de quem é o 
risco, na hipótese do comprador não pagar?  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: No caso da securitização pura, aquele objeto daquele 
primeiro slide, da parte de baixo do CRI, o certificado de recebíveis imobiliários. 
Quem paga a securitização? É a companhia securitizadora que compra da 
construtora. Então, a construtora, o incorporador vende aqueles recebíveis 
futuros para a companhia securitizadora, que não paga naquele momento. Ela 
faz um contrato dizendo: “Olha, eu vou te pagar tão logo emita o título e eu capte 
no mercado aquele valor. Aí eu pego aquele dinheiro que eu captei, fico com a 
minha comissão, que nada mais é do que uma diferença de taxa e te pago o 



recebível imobiliário”. Então, o risco, nesse momento, será única e 
exclusivamente do investidor institucional ou nós, pessoas físicas, porque... 
Desculpa, vou fazer um parêntese, aqueles títulos imobiliários só são isentos 
para investidores pessoas físicas, CRI, LCI e LH. São só isentos para pessoas 
físicas. Se uma pessoa jurídica adquirir esses títulos, eles têm tributação, não na 
fonte, mas tributação no balanço. Fechado o parêntese. Então, o risco será única 
e exclusivamente do investidor, do doador de recurso, não do captador e não da 
companhia securitizadora. Mais complexa é ou são as hipóteses da locação, 
explicado, da locação do built to suit e dos créditos não nascidos. Por que mais 
complexo? Porque nessas hipóteses, aí eu gostaria-- 

Orador Não Identificado: A hipótese do Gerd. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: É a hipótese do Gerd, do Professor Gerd, que 
colocado, ainda os custos não vieram e eu não tenho uma previsão na legislação, 
como eu tenho no 413 do regulamento, que eu possa antecipar os meus custos 
orçados. Então, no exemplo do Professor Gerd, na venda das receitas futuras de 
pedágio, o que acontece? Eu ainda não incorri nos custos de construção da 
rodovia, ou mesmo de pagamento dos funcionários. A legislação não permite que 
orce esses custos e abata. E como é que eu fico? Aí não tem uma solução legal, 
uma solução da lei, é uma interpretação e aqui nós fazemos a nossa 
interpretação. Como é que fica a tributação nessas hipóteses? Então, quais são 
as hipóteses que nós estaríamos falando aqui? Locação ou crédito não nascidos. 
A gente sabe que os custos da locação são incorridos mês a mês. Qual é, 
basicamente, o custo da locação? Apesar de baixo, ele existe, é o custo de 
depreciação do imóvel e o custo de, eventualmente, administração decorrente 
daquela propriedade, mas existem. Porque, claro, em uma locação, a maioria do 
gasto financeiro é efetuado na construção daquele imóvel, seja em um regime de 
built to suit, onde você fez aquela fábrica, seja no imóvel residencial locado. É na 
confecção do bem locado, mas existe um custo remanescente que na 
contabilidade, inclusive, é reconhecido, que é a depreciação, que deprecia-se 4% 
ao e em 25 anos, portanto. Então, a discussão que se tem é que se antecipa o 
recebível de locação e eu estou monetizando à vista. Eu tenho que reconhecer 
aquela locação toda antecipada, ou posso postergar aquela locação à medida que 
eu tenho os meus custos incorridos? Para efeito contábil, eu respondo aí já com 
pareceres de auditorias e questões já bastante discutidas, que para efeito 
contábil o custo não pode ser conhecido no momento do recebimento. Ele não 
pode ser reconhecido. Ele tem que ser reconhecimento, obrigatoriamente, à 
medida que os custos são incorridos pelo princípio do emparelhamento das 
receitas e dos custos. Princípio contábil, na minha opinião, reconhecido também 
como uma melhor explicação da disponibilidade econômica e jurídica de renda. 
Então, pelo princípio, pelo qual eu não posso reconhecer as receitas sem ter um 
custo, a legislação contábil obriga que aquela receita, mesmo que monetizada, 
antecipou-se dez anos de locação, mesmo que monetizada naquele momento, ela 
não deve ser reconhecida, ela tem que ser reconhecida em 120 meses, aí na 
hipótese de 10 anos. Mês a mês, nos próximos dez anos de consecução do 
contrato. Nós já demos opinião legal, no escritório, no mesmo sentido em relação 



à tributação. A tributação deve, sim, ser reconhecida à medida da incorrência 
dos custos. Então, se lança em uma conta de passivo aquele recebimento e vai se 
baixando aquela conta de passivo à medida da incorrência dos custos e do 
assunção das obrigações, do cumprimento das obrigações pelo locatário. O 
mesmo ocorre em créditos não nascidos e essa, também, é a opinião do Professor 
Diogo. Muito mais ainda em créditos não nascidos, que não há qualquer custo 
incorrido, eventualmente, que toda a monetização deve ser lançada em uma 
conta de passivo, aguardando a sua incorrência dos custos que darão origem ao 
direito definitivo daquela receita. No contrato de securitização, aqui é um 
parêntese importante, não há hipótese e, é um contra-argumento a essa posição, 
não há hipótese de devolução do valor securitizado. Ou seja, se eu securitizei 
uma receita de pedágio e eu não construí as casinhas. Como é que ele chama as 
casinhas? É um termo horrível, não é? 

Orador Não Identificado: Praças de pedágio. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: As praças, obrigado. As praças de pedágio. Não, as 
casinhas é péssimo. 

[risos] 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Então, não construí as praças de pedágio ou, 
eventualmente, securitizei uma receita de imóvel não nascido, até de imóvel em 
construção e não cumpri a minha obrigação de acabar a construção. Fui a Encol 
e não acabei a construção do imóvel. Isso é um risco tomado pelo mercado, 
aquele dinheiro é meu, é definitivo e não tem uma cláusula de regresso, de 
devolução, que prevê que o incorporador, ou o agente que está vendendo aqueles 
recebíveis deva devolver o valor. Aquele valor é definitivo juridicamente, aí é um 
contra-argumento à tributação a prazo, ou à tributação à medida dos custos 
daquela monetização financeira. Acho que são essas considerações que eu queria 
fazer. Espero não ter sido muito longo, mas agradeço a atenção de vocês.  

[palmas] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Ricardo, longo ou 
não, isso é uma questão de relógio apenas. Eu acho que foi uma das boas 
apresentações que nós tivemos aqui, no IBDT, na nossa Mesa, não apenas pelo 
conteúdo de informação que você trouxe, mas também pelo conteúdo de suas 
opiniões. Especialmente porque você, evidentemente, tem uma visão muito 
prática, não apenas teórica da questão, que para nós aqui é muito importante, 
especialmente em uma Mesa de Debate. Eu queria pontuar aqui que a parte final 
da exposição foi o que suscitou o convite para você vir aqui. Nós estávamos--  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Se começasse ao contrário, não é, Professor? 
Ninguém-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, acho que foi excelente para 
poder chegar e até para ficar bem entendida a sua opinião manifestada aqui, não 
é? Nós estávamos exatamente discutindo algumas semanas atrás a possibilidade 



de tributar uma receita sem ter havido ainda a prestação. E foi bem colocada 
aqui a questão do emparelhamento. Apenas para talvez agora, então, suscitar a 
discussão sobre o ponto específico, sem prejuízos de outros que queiram discutir 
ou perguntar. Lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, a mecânica do lucro real, 
do lucro tributável é partir do lucro contábil e fazer os ajustes determinados pela 
lei tributária, para mais ou para menos. No caso, então, do incorporador que 
vende a prazo, a contabilidade tem um procedimento, mas a lei fiscal, arts. 440 e 
seguintes do regulamento estabelecem um regime fiscal. Então, não se segue o 
contábil, porque existe uma norma fiscal. Na hipótese da securitização, é muito 
importante, porque senão não haveria o problema. É muito importante a 
observação que foi feita mais de uma vez e a resposta que foi dada à pergunta 
que eu apresentei, que essa receita, ela é definitiva, ela não tem retorno. Ela se 
incorpora, definitivamente, ao patrimônio daquele empreendedor que securitiza o 
seu recebível. Mas o que ocorre é que não existe uma disposição específica na lei 
tributária que diga: aquela receita diferida para efeitos contábeis, pelo princípio 
do emparelhamento das receitas e das despesas, precisa ser adicionada ao lucro 
tributável. Então, essa é uma linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio, é 
por isso que ele bem mencionou, que se trata de interpretação, é que de qualquer 
maneira a lei tributária, no geral, estabelece que as receitas devem ser 
reconhecidas no momento em que elas forem juridicamente. Não é importante o 
caixa, a regra geral, elas forem juridicamente adquiridas. Entende-se por 
juridicamente adquiridas aquelas que estão com o direito para o receptor, o 
credor de alguma entrada não sujeita a nenhuma condição suspensiva, porque 
senão, também, não haveria problema e não sujeita a algum evento futuro 
incerto. É aquela que esteja definitiva e incondicionalmente adquirida. Então, o 
contraponto do argumento de que o sistema parte do lucro contábil e só se ajusta 
no contábil, quando houver uma norma expressa, é de que também as receitas, 
em geral, são reconhecidas e tributadas quando forem juridicamente disponíveis. 
Entende-se, quando elas forem representativas de um direito, ou em outras 
palavras, o direito da receita esteja definitivamente e incondicionalmente 
adquirido. Então, essa é a questão. Então, eu coloco em debate. Não sei se a 
Mesa quer falar. João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: O Ricardo lembrou bem, nós discutimos esse 
assunto a primeira vez aqui, na Mesa, quando o Professor Diogo Leite Campos 
esteve aqui, já há uns anos atrás. E foi aí a primeira vez que o assunto foi trazido 
à discussão aqui. Em umas sessões passadas surgiu o assunto novamente e aí 
nós lembramos que o Ricardo é especialista nesse assunto, Ricardo Lacaz é 
especialista e, então, resolvemos convidá-lo para vir aqui. Agora, a primeira 
pergunta que eu faria é a seguinte, Ricardo: você tem conhecimento de alguma 
manifestação do Fisco sobre esse assunto? Alguém já se dispôs a fazer uma 
consulta, formular uma consulta sobre esse assunto ao Fisco? Existe alguma 
decisão do Tribunal Administrativo sobre esse assunto, para trazer mais 
elementos aqui à nossa discussão?  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Não, não há consulta formal ao Fisco e não há, que 
eu tenha conhecimento, claro, nenhuma manifestação do Carf ou mesmo judicial 



sobre a questão. A questão mais delicada que é justamente essa que o Dr. 
Ricardo colocou, que é o último slide, dos créditos pelo quais os custos ainda não 
foram incorridos a despeito daquela receita ser definitiva para o agente que 
executou a securitização.  

Sr. João Francisco Bianco: Agora, o mercado como um todo está adotando esse 
critério que você está sugerindo. Quer dizer, a despeito de a receita ter sido 
recebida incondicionalmente está havendo um diferimento da tributação, do 
reconhecimento dessa receita, à medida do incorrimento dos custos?  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Não, só para dar um exemplo prático. A gente pode 
pensar no shopping center, de acordo com o que aconteceu, efetivamente, no caso 
concreto feito por nós. Imaginem, senhores e senhoras, um shopping center que 
securitiza a receita de locação daquelas lojas. Aí locação de acordo com a lei de 
locação, tem um pool de lojas, o investidor, ele tem uma segurança de comprar 
aquela locação, porque sabe que mesmo que a Saraiva, por hipótese, deixe aquele 
lugar, a Cultura vai estar pedindo, por favor, para alugar a loja. Ou se não for a 
Cultura, vai ser a Livraria da Vila. O shopping center tem uma dinâmica muito 
diversa de imóveis residenciais ou comerciais de locação. Você tem uma 
rotatividade e uma taxa de ocupação, em shopping Center, histórica que você 
pode ter um risco menor. Por isso que as receitas, apesar de ser de lei de locação, 
são muito comumente securitizadas no mercado, as receitas de shopping center. 
Feito esse parêntese econômico, imaginem os senhores o custo de gestão dessas 
lojas, de substituição de locação, de administração de um shopping center, é 
enorme e não só o custo depreciação daquele imóvel, que é onde está, 
efetivamente, o shopping center. Não seria e aí é o que a gente... Não seria um 
acréscimo patrimonial real você antecipar aquelas receitas sem considerar 
aqueles custos de gestão, depreciação já dito, de gestão complexa, custosa e cara 
daquelas lojas, daqueles imóveis. Por essa razão, eu evidentemente concordo com 
a posição do Dr. Ricardo, seja porque a legislação contábil não considera aquilo 
como receita e não há uma determinação específica de adição ou exclusão, de 
tratamento diverso pela legislação fiscal. Portanto, se não é receita para efeito 
contábil, que é o ponto de partida para a apuração do lucro real, é o lucro 
contábil, não haveria aí a necessidade de convencimento. A questão que torna-se 
um pouquinho mais interessante, só deixa eu colocar um pouco de pimenta aqui 
nessa discussão, eu sei que o Schoueri vai querer falar, é: e no lucro presumido? 
Como é que fica a tributação da antecipação de recebíveis no lucro presumido 
nessa hipótese, por exemplo? Se aquela empresa... Deixa eu deixar aqui um 
pouco de debate?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes do lucro presumido, que é uma 
questão importante, vamos... Só, João, eu só queria fazer uma observação sobre 
o ponto que você colocou. Eu não se isso aí vai passar para outro. Eu não me 
recordo de uma decisão do Conselho de Contribuintes ou do Carf sobre 
securitização especificamente, não sei se existe. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Condição suspensiva, sim. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas sobre... Não, condição 
suspensiva, sem nenhuma dúvida. Mas existem decisões no sentido do 
emparelhamento. Existem decisões que se basearam em outras atividades. Mas 
em que o princípio do emparelhamento foi levado em conta no julgamento. Isso 
para reforçar a sua opinião, não é?  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria, agora, fazer uma provocação para o 
Lacaz. Será que não seria mais correto adotar o critério do custo orçado? Quer 
dizer, seria aplicar aquele regime da instrução normativa que trata de construção 
civil e que regula o custo orçado? Aplicar esse regime do custo orçado por 
analogia para essa situação e aplicar a regra dos 15% de variação? Veja, eu 
estaria atendendo, também, o princípio do emparelhamento, nesse caso, sem 
problemas. Eu estaria reconhecendo que essa receita foi incorporada ao meu 
patrimônio em caráter definitivo, então, ela estaria sujeita à tributação e eu 
resolveria o problema do custo. O problema, na verdade, é o custo. Eu tenho 
uma receita incorporada ao meu patrimônio, mas sem custo. Aí eu aplico o 
critério do custo orçado e aplico o regime da instrução normativa por analogia. 
Será que não faria mais sentido isso?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria apimentar aqui a 
provocação. Nem sempre, quando a gente trata de construção, eu estou tratando 
de um verdadeiro ganho de capital. Eu tenho a venda de um bem e um custo 
desse bem. Mas quando eu estou tratando de pedágio ou de locação, eu não 
tenho uma situação em que eu tenho um custo propriamente dito, mas eu tenho 
despesas. Nesse caso, as despesas não são possivelmente orçáveis, quantificáveis 
ou a variabilidade, a fluidez é tão grande, que é praticamente impossível você ter 
uma demonstração segura do seu orçamento de despesas futuras, não é?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: No pedágio, inclusive, precisaria saber a opinião do 
São Pedro, não é? Porque se tiver uma época de chuvas muito fortes, tem 
avalanches e caí metade da pista. Então, o custo, as despesas, exatamente, a 
contrapartida é algo, como você disse, imprevisível. É claro que em um shopping 
center, eu sei mais ou menos e a margem de 15%, em um shopping center, me 
parecer ser razoável. A não ser que tenha lá, em Osasco, tenha uma explosão de 
gás, mas aí o seguro que cobre. Aí é outro problema. Então, mas nesses casos aí 
dos incertos, tipo pedágio, aí realmente é difícil e acho que aí não dá para 
trabalhar com os 15%, não.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É... A palavra é sua, hein? Eu queria 
dentro da colocação do Bianco, também, colocar aqui se é hipótese, se é hipótese 
de se tratar de analogia. Porque a analogia, ela é admitida no Código Tributário 
Nacional para integrar o ordenamento jurídico, não para interpretar. Existe falta 
de norma? Em outras palavras, voltando à minha colocação, a norma existe. A 
falta de norma que determina um critério contábil, específico, ou melhor, fiscal 
específico e distinto para o contábil é norma, está dentro da norma de apuração 
do lucro real. Schoueri?  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou aqui pensando sobre isso e aprendendo 
muito sobre o assunto. E pergunto para dividir com vocês: se nós não estamos 
tratando como um fato algo que são dois? Ou seja, existem duas operações da 
securitização que são independentes. Pegando o caso da compra e venda de 
imóveis entregues. Uma coisa é eu vender o imóvel para receber no futuro, que 
tem um tratamento contábil e tributário próprio para isso, que admite o tal do 
custo orçado, ou o que seja. Existe uma segunda operação, que não é imobiliária, 
que é simplesmente: eu tenho um ativo, eu alieno o ativo, recebo e tenho um 
custo, que é o próprio, eu estou baixando aquele meu ativo. Então, eu estou 
perguntando para vocês, se nós separarmos os momentos. E agora imaginando, 
deixa eu só raciocinando, agora o inverso. Eu terei no futuro uma venda 
imobiliária, eu tenho nesse momento, eu vendo algo, eu vendo um título, que eu 
só entregarei no futuro, que seria quando eu vier a receber. Ainda assim eu teria 
um passivo. Eu estou perguntando a vocês e dividindo com vocês, se eu entender 
que existem duas operações separadas, se esses dilemas que estão aparecendo 
não começariam a desaparecer? Eu estou... Assim, uma coisa é a venda 
imobiliária, ou a locação, ou o que seja, outra coisa é eu vender um título, ainda 
que em caráter definitivo, ou o que seja, mas eu estou vendendo algo que eu não 
tenho. Então, eu tenho um passivo junto, porque eu tenho obrigação de cumprir 
aquilo. Então, eu lançaria junto o passivo não com a natureza de receita 
imobiliária, não com natureza de receita de locação, mas eu vendia algo que eu 
não tenho e tenho o passivo junto. Eu tenho o passivo de entregar... Eu tenho 
que entregar para alguém-- 

[falas sobrepostas] 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: É que eu acho que o raciocínio... É que você 
entrega... Você não tem o passivo, entrega o título no ato. Você não tem a 
obrigação de entregar o título. Ele te paga e você entrega o título. É 
concomitante.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas eu formei... Desculpe. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Mas o título já está formado e você tem o crédito--  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas se eu entreguei, Ricardo, se eu entreguei é 
porque eu tenho. 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Não, mas-- 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É porque eu contabilizei esse crédito de algum jeito, 
eu lancei isso. No momento em que eu lancei, eu tenho que ter lançado um 
passivo junto, eu lancei um ativo e um passivo. Eu tenho que ter lançado. 
Desculpe-me, assim, eu não posso vender, a menos que você me diga e tal que eu 
vendi. Isso fica uma coisa muito estranha. Se eu vendi e você me diz, do ponto de 
vista civil, se amanhã eu não entregar ou o que seja, não há qualquer relação, 
qualquer obrigação. Ou seja, aí é um ..., aí é muito bom. Até gostei, eu gostaria 
realmente de ter um negócio como esse, que eu vendo e não preciso entregar.  



Sr. João Francisco Bianco: Mas olha, Schoueri, o estranho dessa situação não é 
você vender o que você não tem. O estranho é alguém comprar o que você não 
tem.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, mas é isso que eu ia falar.  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Você já comprou imóvel na planta?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Quando você compra-- 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas veja... Espera um pouquinho, se eu 
comprar um imóvel. Mas espera um pouquinho-- 

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Você compra uma coisa que não existe. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas se eu comprar um imóvel na planta e a 
construtora não me entregar, eu tenho o direito de receber o meu dinheiro de 
volta. A questão aqui, no recebível do pedágio, é que se não houver recebível, a 
administradora do pedágio, a concessionária não tem nenhuma obrigação de 
pagar, de devolver o dinheiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Esse é o espírito da securitização. 

Sr. João Francisco Bianco: Exatamente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Essa é justamente... Esse é o risco. 

Sr. João Francisco Bianco: Por isso que não tem passivo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você compra risco. Nesses negócios estruturados, 
a conta que o Ricardo amarrou foi... Nos negócios estruturados, eu estou 
comprando algo, assim, uma nuvem, como o Steve Jobs, estou comprando um 
negócio que está no mundo, assim, está em lugar algum e não está em lugar 
algum.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Agora, Fernando, me explica isso, eu quero 
entender esse ponto. Eu vendi algo que eu não sou obrigado entregar e amanhã 
eu entrego algo, porque eu quis entregar, porque sou bonzinho. Porque a única 
explicação... Se não era exigível e eu entreguei, eu entreguei, porque eu sou 
tonto. Não, eu quero compreender se existe no ponto de vista jurídico um vínculo 
para entregar e não há garantia. Uma coisa é dizer que não há garantias, é um 
risco.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Existem garantias autônomas, garantias que são 
do próprio negócio.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu quero insistir com essa pergunta. Vocês estão 
me dizendo algo que me causa alguma espécie. Vão dizer que esse incorporador 
que vendeu o título e fez um ótimo negócio, amanhã ele pode simplesmente não 
entregar e ninguém vai poder cobrar dele algo por isso. Portanto, ele entrega, se 
isso for verdadeiro, o que eu estou pondo no se, porque é algo curioso. Vocês me 
dizem que ele entrega, porque quer, porque é de bom coração, ou até porque ele 



quer manter o seu bom nome. Ele está investindo para que no futuro consiga 
fazer, mas você está me falando que a entrega do bem é desvinculada da receita. 
Essa desvinculação da entrega com a receita, desculpe-me, é muito difícil de eu 
acreditar que aconteça. Ou seja, eu acredito que a entrega é vinculada a uma 
obrigação. Eu tinha a obrigação e entreguei, não é que eu fiz isso de boa vontade, 
que eu tenho bom coração. Se vocês me disserem que fiz, aí eu vou vincular uma 
receita futura. Eu vou falar: “Eu entrego, hoje, para que amanhã eu consiga 
vender de novo”. Então, o custo de hoje é pela receita potencial de amanhã. É um 
outro tipo de operação e é só para manter um bom nome. Nesse caso, eu vou 
vincular o custo à receita futura e não à receita passada. Então, toda-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho obrigação contratual. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu tenho obrigação contratual. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Você tem. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos lá. Se eu tenho obrigação contratual, 
se voltamos ao mérito. Então, voltamos ao direito, voltamos ao bom direito, que 
eu tenho uma obrigação contratual, eu tenho um passivo. Então, é só para a 
gente compreender.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí que está o problema 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É isso que não está-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera, dá licença, eu pedi a palavra 
para mim mesmo. 

[risos] 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: O Ricardo concedeu-se. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na qualidade de Presidente e está consciente da 
sua palavra. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado, vamos pôr ordem aqui. Eu 
acho que o Schoueri colocou a questão aqui de separar, de dividir as operações. 
O fundamental, entretanto, eu também pensei, procurei fazer o raciocínio que 
você fez. Mas o fundamental, entretanto, voltando à possibilidade de eu, hoje, 
hoje ou no curso do processo, no andamento do contrato, eu tomar a dedução de 
custos não incorridos, eu vou afastar definitivamente, porque sob o ponto de 
vista contábil, isso teria a natureza de uma provisão e a provisão não é dedutível. 
Só é no custo orçado na atividade imobiliária, porque é a norma expressa. É um 
tipo de provisão. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, não é. Não é, não é tipo de 
provisão, mas se aproxima, porque eu ainda não tenho, ainda não tenho, não 
tenho base.  



Sr. Luís Eduardo Schoueri: A provisão supõe-se que eu tinha um gasto e que eu 
não sei quantificar, mas o gasto eu já incorri. Isso não seria-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Provisão, sim.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, pessoal, vamos pôr ordem aqui, 
senão nós não conseguiremos ler depois, nem ouvir a gravação. Isso é importante 
para todo mundo, porque tem muita gente que não está aqui e acompanha os 
debates. Então, um de cada vez, por favor. Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu acho que é exatamente aí que nós chegamos, no 
que o João levantou, ou seja, a necessidade. Existe efetivamente uma lacuna, 
porque na verdade deveria ter um dispositivo no caso do pedágio. Eu acho que 
nesse caso a analogia é perfeitamente aplicável, é um dos poucos casos que eu 
posso imaginar, no art. 108, do Código Tributário, que fala do uso da analogia. 
Eu acho que a base disso, como você muito bem levantou, é realmente a 
existência de uma lacuna. Eu concordo com o João, a lacuna existe e isso não 
está disciplinado. Nós temos situação semelhante, portanto, o exemplo da 
provisão. É da natureza das coisas que nesse caso se aplica a provisão, mesmo 
que não exista disposição expressa, porque existe uma lacuna. Então, que o 
legislador trabalhe, que edite mais uma das suas queridas medidas provisórias e 
feche a lacuna. Mas enquanto não existe isso...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Isso é outro ponto importante, é 
saber se nós realmente temos ou não temos uma lacuna, está certo? Esse é um 
ponto importantíssimo, é saber se temos ou não temos uma lacuna aqui. 
Também quero lembrar o seguinte: é claro que no caso de securitização... Vou 
repetir, então, para benefício aí da gravação. O ponto fundamental é determinar 
se existe ou não existe uma lacuna aqui, o que evidentemente aí o raciocínio vai 
partir do pressuposto de existir a lacuna. Esse já é um ponto de dúvida aqui. 
Agora, eu também queria dizer e o seguinte: não existe nenhuma anomalia em 
não haver emparelhamento entre custos e despesas. Não existe anomalia. A regra 
é que eles se emparelhem. É claro que no caso de securitização, e outras 
situações, é escandaloso o fato que eu tenha uma receita no ano e os custos em 
anos posteriores. Então, isso chama mais atenção. Mas no dia a dia existe, sim, 
custos e despesas pós-venda, pós-reconhecimento e tributação do lucro da venda 
que são incorridos depois. Nem por isso eu posso deduzir custos ainda não 
incorridos. Exemplo, não sei, vou falar a verdade não sei se está ainda em vigor, 
mas o ajuste do preço da safra da cana, que é feito no final da safra. É um custo 
posterior ao reconhecimento do lucro da venda da cana. E daí? É dedutível 
depois. Não dá ao produtor da cana o direito de... “Ah, eu estou estimando que 
no fim, no fim da safra, eu vou ter um custo adicional”. Ou existe até a reposição 
do custo. Isso fica tudo para ser reconhecido no momento em que se transformar 
em fato econômico definitivo e jurídico, também. Pode provisionar, mas não é 
dedutível. Claro, provavelmente a contabilidade faça algumas... Ainda mais hoje 
em dia que a contabilidade, ela tem uma visão prospectiva para o futuro, não é? 



Já a nossa contabilidade fiscal, ela tem uma visão, vou chamar aqui de retroativa 
do passado, porque ela quer o fato já ocorrido, o fato gerador já ocorrido e não o 
fato a ocorrer. Mara, por favor?  

Sra. Mara Caramico: Só corroborando o que o Schoueri estava falando, eu acho 
que realmente existem dois momentos. Porque quando você faz a securitização 
você está securitizando os créditos, mas o contrato em relação ao terceiro que 
adquiriu a unidade, ou que tenha o pedágio, o que seja, ele tem um direito em 
relação a quem vai fazer. Então, ele tem um risco do negócio. Porque se ele não 
for executado, ele não tem, vamos dizer assim, a questão de ter que devolver a 
receita que ele adquiriu, vamos dizer assim, em relação ao investidor, à 
securitizadora, mas ele tem a obrigação de fazer aquele empreendimento, porque 
senão ele vai responder por terceiros. Então, existe a condição. Quer dizer, 
aquela receita embora definitiva, ela é definitiva em relação a um credor, mas não 
em relação a outro credor, ao terceiro. Então, aí que eu acho que existe o vínculo 
do emparelhamento, porque essa receita é condicionada, também. Não é 
condicional em relação ao... Vamos dizer assim, a quem fez o negócio, à 
securitizadora e ao investidor. Mas ela é condicionada em relação ao dono, aquele 
que está pagando, porque aquele que está pagando, ele só tem... O que a 
securitizadora comprou foi só o direito ao crédito, não o dever de executar. 
Alguém vai reclamar essa inadimplência do incorporador ou do construtor. 
Então, eu não acho que essa receita seja totalmente desvinculada, objetivamente 
falando, vamos dizer assim, ela é em relação a um credor, mas não em relação ao 
outro. Existem dois negócios.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe-me. Eu tenho a impressão, mas sujeito a 
toda crítica, também, e seguindo o que a Mara está dizendo. Eu tenho duas 
receitas. Ou seja, uma coisa é a receita de compra e venda de imóvel, que tem a 
sua receita e o seu custo. Outra é a receita financeira que eu tenho pela venda de 
um ativo atual ou futuro, que é outra receita que por sorte, aliás, a PIS/Cofins 
não é tributável, mas é uma outra operação, uma outra ida ao mercado. Fui ao 
mercado duas vezes e nas duas vezes obtive receita, uma receita financeira. 
Desculpe-me, Fernando, posso continuar? Estou querendo me explicar que eu 
vejo que existem duas receitas. Uma é a receita da minha ida ao mercado para 
vender imóvel, outra receita é da minha ida ao mercado para vender recebível, 
que podem ser uma antes e outra depois, tanto faz a ordem, mas são duas 
operações. E o custo, o custo da venda do imóvel está ligado à receita da venda 
de imóvel.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Deixa eu lembrar a todos que o 
tempo está sendo esgotado e esse assunto é um assunto importante. O Dr. 
Ricardo Lacaz quer fazer uma pergunta para você. Mas eu queria que você 
rapidamente desse uma visão do lucro presumido.  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: Na pergunta, que eu faço: como é tributado o 
factoring? Uma empresa comercial que vendeu uma mercadoria, uma indústria 



que vendeu mercadoria para o Carrefour. Ele tem duas operações? Ele paga dois 
ICMs?  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nós já discutimos isso aqui uma vez, Ricardo, e nós 
concluímos, pelo menos aqui a Mesa, que existem duas operações e existem duas 
receitas separadas. Não da de ICMS, porque são duas vezes de mercadoria, mas 
uma coisa vem de mercadoria e ICMS só uma. Mas existem, sim, duas receitas: 
existe uma receita e eu tenho um ativo. Quando eu pego esse ativo e levo ao 
mercado. A segunda receita, essa discussão nós já tivemos aqui uma vez e 
concluímos, que uma coisa é eu realizar o meu ativo, outra é levar o meu ativo ao 
mercado e, sim, com uma segunda receita.  

Sr. Ricardo Lacaz Martins: O lucro presumido, realmente... O lucro presumido, 
ele não parte, a tributação do presumido, ela não parte diferentemente do lucro 
real e do lucro contábil. Então, a gente, realmente, tem uma dificuldade de 
afirmar que na situação de lucro presumido, você poderia diferir aquela 
antecipação de receita, aquela monetização dos recebíveis vendidos, diferindo a 
tributação pelo período. O que vai ter uma incongruência grande, porque você vai 
ter o pagamento de imposto antecipado, não o reconhecimento da receita contábil 
para efeito dos acionistas e para efeito do balanço da empresa. Mas, no entanto, 
o argumento, que me parece um dos principais argumentos, ele caí por terra, que 
o lucro real parte do lucro contábil, se no lucro contábil aquela monetização da 
receita não poderia fazer uma adição onde a legislação não prevê. Agora, existe 
um outro argumento, que eu vi já defesa e vi já posicionamento, que a falta é a 
ausência do fato gerador do Imposto de Renda. Porque não tem a disponibilidade 
econômica e jurídica daquela renda a despeito de ter monetização. Por quê? 
Porque eu tenho obrigações a cumprir, eu tenho que ainda cumprir a construção 
do imóvel, a finalização do imóvel. Então, portanto, se eu não cumprir a 
obrigação objetiva para... Evidentemente, eu incorro em multa, se eu não 
cumprir, eu tenho muito... A grande maioria dessas operações, você tem seguros 
contratados de performance da construção. Então, eu tenho outras razões e não 
só manutenção da receita para concluir a operação. Então, há um outro 
argumento, que é a falta da disponibilidade econômica e jurídica de renda, que é 
passível de se fazer uma construção que não seria também tributado o lucro 
presumido.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ricardo, obrigado. Nós gostaríamos 
de continuar ouvindo as suas ponderações e debatendo. Lembrando que o lucro 
presumido é regime de caixa, é opcional. Eu posso abrir mão da disponibilidade 
econômico-jurídica, porque eu também tenho um lucro estimado e o regime de 
caixa. Eu só deixaria aqui como uma coisa para nós pensarmos, enfim, porque 
este é um ponto fundamental, juntamente com saber se há ou não há uma 
lacuna na lei. É se o recebimento na operação de securitização é a realização da 
própria receita do contrato ou é uma outra receita, como o Schoueri colocou. 
Vamos parar por aqui para respeitar o horário. O Professor Schoueri tem... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Assim... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: ...Outro assunto. Tem duas 
comunicações a fazer importantes. Por favor. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, era para aproveitar a vinda do Ricardo 
e com isso nós temos uma boa audiência, para insistir com relação na parte 
institucional do nosso Instituto. Ou seja, este ano, nós vamos ter a revista Direito 
Tributário Atual em dois volumes; nós vamos ter, também, para os associados, 
continuamos tendo a nossa série de livros que são entregues aos associados; nós 
vamos ter um Congresso de Direito Tributário Internacional, que vai ser feito em 
agosto; e vamos ter um evento do Observatório Latino-Americano em Quito, que 
daqui a pouco vou falar sobre isso. Tudo isso para os associados. Existe um fato, 
que eu, ontem, conversava com um mestrando meu que frequenta bastante as 
nossas Mesas. Ele me disse: “Ah, mas eu não sou associado”. E ele me 
perguntou: “Por que ser associado?”. Eu dizia para ele: “Há dois motivos, o 
primeiro é esse que eu falei, porque você tem muitas vantagens em ser associado, 
como essa que eu disse. E segunda, porque talvez você achei importante ser 
associado de um Instituto que faça tantas coisas”. Ou seja, se você acredita em 
no Instituto, se você acredita em um trabalho como esses, você deve olhar e falar: 
“Eu devo ser membro de um Instituto como esses”. Porque o Instituto vive 
também dos seus associados. É muito bom quando nós estamos no exterior, em 
outros lugares e falar do nosso Instituto, do número de associados, etc. Então, 
coloco-me, sim, em campanha para que tenhamos associados, para que aqueles 
que por acaso não o sejam que sejam, para aqueles que atraiam outras pessoas. 
É importante, o nosso Instituto depende dos associados. Esse é um tema. O 
segundo tema, propondo àqueles que tenham interesse... Bom, em primeiro 
lugar, que saibam que dias 21 e 22 de agosto, nosso Congresso de Direito 
Tributário Internacional, vai ser o quatro congresso. Peço que já agendem, 
porque dado o sucesso das últimas vezes, peço que já agendem e já separem 
esses dias, vai ser uma segunda e uma terça-feira. Já temos oito conferencistas 
estrangeiros confirmados e promete ser um bom sucesso. Segundo, também, em 
outubro, dias 20 e 21 de outubro, em Quito, nós vamos ter uma reunião do 
Observatório Latino-Americano de Direito Tributário. Aqueles que se lembram, no 
ano passado, houve a primeira reunião deste Observatório aqui, no Brasil. 
Vieram pessoas, falo latino-americanas, tínhamos espanhóis, também, como 
tínhamos mexicano, como tínhamos argentino, colombiano, enfim, de vários 
estados. Dessa vez será em Quito. Nós gostaríamos muito de ter vários 
associados que se disponham a ir a Quito, como depois vamos ter em Santiago 
para a nossa exposição no exterior. Nós temos que reconhecer que o Brasil se 
abriu, a economia brasileira se abriu e nós temos, assim, um costume, 
infelizmente, de discutir o direito tributário de uma perspectiva, permitam-me a 
expressão, paroquial, ou seja, esquecendo dos reflexos da tributação 
internacional. Então, dado que nós temos essa abertura, eu acho que nós 
participarmos de eventos internacionais aqui do lado, nós vamos em Quito, 
Santiago, Buenos Aires, participarmos de eventos internacionais pode nos tornar 
melhores profissionais. Então, como vai ser dias 20 e 21, aqueles que têm 
interesse conversem conosco e tentar ver um grupo que vai participar, uma 



delegação do Instituto, de associados, que queiram participar deste tipo de 
evento. Esses são eventos científicos na área de tributação internacional. Era 
isso, Ricardo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Com relação ao Observatório, queria 
lembrar que além dos professores, quando tivemos aqui, no Brasil, vieram 
representantes dos Fiscos de dois ou três países. Então, é uma troca de 
informações, de experiências muito interessantes. Eu acho que estamos em cima 
da hora, agradeço a presença de todos, nos reuniremos na próxima semana com 
a continuidade da pauta. Eu prometo que coloco esse assunto na pauta. 
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