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Obs.: Isso é diferente de uma venda de
recebíveis.

O que é Venda de recebíveis?


“Compra e venda de dinheiro a prazo”


Uma parte tem direito a fluxos de caixa futuros
(recebíveis), vendendo-os a uma contraparte,
que deles se torna titular, em troca de recursos
à vista.





Ex: duplicatas vendidas a uma factoring.

O recebível
securitização,
confunde.

é a matéria-prima da
mas com ela não se

Contratos passíveis de securitização


Contrato de compra e venda de imóveis





Performado (entregue)
Não Performado (entrega futura; maior risco)

Contrato de locação de imóveis


Lei de locação


Não há segurança na continuidade




Atípico built-to-suit (Código Civil)


Afasta a aplicação da lei de locação pela utilização e
customização



Autonomia da vontade (pacta sunt servanda)



Multa muito superior a 3 meses de locação




Exemplo: Shopping Center.

Exemplo: planta industrial.

Há contratos não passíveis de securitização (créditos não
nascidos)
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Títulos passíveis de securitização


Letras de Créditos Imobiliários - LCI




Cédula de Crédito Imobiliário - CCI




Título emitido por agentes financeiros e companhias
securitizadoras lastreada por créditos imobiliários
garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de
coisa imóvel. (art. 12 da Lei 10.931/04)

Título emitido por credor hipotecário com lastro em
crédito imobiliário. (arts. 18-25 da Lei 10.931/04)

Letras Hipotecárias


Títulos emitidos por entidades que operam no SFH
garantidos por créditos hipotecários. (Lei 7.894/88)

Crédito “não-nascido”




Créditos decorrentes de um direito
que ainda não gerou créditos
registrados na contabilidade
Exemplo: venda de recebíveis
referentes a unidades prontas, mas
ainda não comercializadas

Reconhecimento tributário
da receita

Reconhecimento contábil da
Receita


Regime de Competência (geral)




O regime de competência significa que a receita é
considerada no momento do nascimento do direito de o
contribuinte recebê-la.

Regime de Caixa




O regime de caixa significa que a receita é contabilizada
quando efetivamente recebida ou paga em dinheiro.
Ofício-Circular CVM/SNC/SEP nº 1/2007 diz que para
empresas imobiliárias é esse o regime. Engano:
 Inicialmente, REF (Resultados de Exercícios Futuros);
 Depois, POC (Princípios da Oportunidade e da
Competência), que manda reconhecer a receita na
proporção do andamento da execução do contrato;
 Futuramente o IAS 11 e IFRIC 15 mandam reconhecer
receita no momento da entrega da unidade.
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Reconhecimento tributário da receita
(arts. 410-414 do RIR)








Venda à vista de imóvel pronto: o vendedor
deverá reconhecer a receita no momento do
contrato (art. 411/RIR) e o custo registrado no
estoque.
Venda à vista de unidade em construção:
reconhecer a receita e os custos efetivamente
incorridos no momento do contrato, permitindo-se
que apure os custos efetivamente incorridos
posteriormente, seja no mesmo exercício ou em
exercícios seguintes (IN 84/79).
Custo orçado: Alternativamente, o art. 412/RIR
permite dedução dos custos orçados
proporcionalmente à receita recebida no exercício.
Venda a prazo: poderá reconhecer o custo e o
lucro proporcionalmente às receitas recebidas no
exercício, alocando o restante como resultados de
exercícios futuros (art. 413/RIR).

Momento do
Reconhecimento da
Receita e Securitização

Hipóteses de securitização




Venda a prazo de unidade pronta: pela lei fiscal,
securitização gera antecipação do recebimento da
receita; logo, tributa-se tudo no exercício da venda.
Unidade em construção: Fiscalmente, há
antecipação de tributo, com aproveitamento do custo
orçado permitido. Contabilmente, há adiantamento
(passivo) realizado conforme construção.

Hipóteses de securitização








Locação e créditos não nascidos: à medida que
antecipo recursos securitizados, recebo um
adiantamento (passivo).
Acréscimo patrimonial não ocorreu, pois não houve
custos necessários para tanto.
À medida da competência do contrato original
(meses de locação), reconhecimento da receita
desses contratos equivale à realização do
adiantamento (passivo).
Tratamento fiscal. Venda de recebíveis de locação
pode ser reconhecida pelo prazo do contrato e não
quando do recebimento.

Contato:
lacaz@lacazmartins.com.br

