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RESUMO

A adoção do Pronunciamento Contábil 47 em 2018, que trata da 
mensuração e reconhecimento das receitas de contratos de clientes, trouxe maior 
complexidade e a atenção dos gestores quanto aos controles internos e os seus 
efeitos tributários aplicados aos setores e segmentos atingidos. Para tanto, o 
presente trabalho objetivou analisar os possíveis efeitos tributários com aplicação do 
CPC 47 em uma empresa do segmento da construção civil em Santa Catarina. Foi 
realizado um estudo explicativo com abordagem quantitativa e qualitativa, tomando 
como base as Demonstrações Contábeis entre os anos de 2016 a 2019.

Entretanto, o estudo apontou que a empresa não sofreu impactos tributários 
significativos após a adoção do Pronunciamento Contábil 47, pois adota o Regime 
Especial de Tributação sobre o Patrimônio de Afetação, benefício fiscal este que 
desonera o contribuinte da elevada carga tributária.

Palavras-chave: CPC 47. Reconhecimento de receitas. Tributos. Construção Civil.



The adoption of Accounting Pronouncement 47 in 2018, which deals with the 
measurement and recognition of revenue from client contracts, brought greater 
complexity and attention from managers regarding internal controls and its tax effects 
that impact various sectors and segments.To this end, the present study aimed to 
analyze the possible tax effects caused by the application of CPC 47 in a 
construction segment company, in Santa Catarina. An explanatory study was carried 
out through a quantitative and qualitative approach, based on the Financial 
Statements between the years 2016 to 2019.

However, the study pointed out that the company did not suffer any 
significant tax impacts after the adoption of Accounting Pronouncement 47, as it 
employs the Patrimony Special Taxation Regime, a tax benefit that exempts the 
taxpayer from the high tax burden.

Keywords: CPC 47. Revenue recognition. Taxes. Construction.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo dados Câmara Brasileira da Indústria de Construção (CBIC), no 1° 

trimestre de 2019 houve um aumento de 9,7%, comparado ao trimestre anterior, nas 

vendas de unidades residenciais, que representa mais de 28.000 unidades 

residenciais vendidas no Brasil, somente nos primeiros três meses de 2019. Esses 

dados mostram que apesar do lento ritmo da recuperação econômica brasileira e as 

suas nuances, o setor da construção civil procura reagir de maneira positiva.

Com o advento das mudanças relacionadas ao reconhecimento das receitas, 

o CPC 47 trouxe maior uniformidade no tratamento contábil dos contratos com 

clientes. Estas modificações atingiram diversos setores do mercado, inclusive o da 

construção civil, segmento este que gera expressiva riqueza e que movimenta a 

economia brasileira.

Estas mudanças já vinham sendo movimentadas em 2014, quando o 

Conselho Internacional de Normas Contábeis (IASB, em inglês) e o Conselho 

Federal de Normas para a Contabilidade (FASB, em inglês) publicaram o IFRS 15, 

determinando elementos a serem reportados nas demonstrações financeiras no que 

tange as receitas de contratos com clientes.

No Brasil, a norma foi emitida em 2016, aprovado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com a vigência a 

partir de 1 ° de janeiro de 2018.

Com isto, as alterações na maneira de reconhecer e mensurar as receitas de 

contratos com clientes trouxeram maior necessidade de avaliação dos processos de 

controle de informações nas empresas, inclusive na forma de apuração dos tributos 

devidos. Para tanto, com o advento da nova metodologia contábil e seus possíveis 

efeitos tributários, procura-se compreender: Quais os possíveis impactos dos 

tributos federais após a adoção do CPC 47 em uma empresa catarinense do 

segmento da construção civil entre os anos de 2016 a 2019?

1.1 JUSTIFICATIVA

Este tema foi escolhido pela relevância que este assunto trouxe em diversos 

setores da economia, e especialmente o da construção civil, que será o foco do 

presente trabalho, visto que a forma de reconhecimento e mensuração das receitas



por meio dos contratos dos clientes com a adoção CPC 47 faz com que estas 

entidades se preocupem ainda mais com o controle contábil nos processos internos.

Para atingir os objetivos serão analisadas as demonstrações contábeis da 

entidade entre os anos de 2016 a 2019, bem como outras informações que forem 

necessárias, visando analisar os possíveis aspectos tributários afetados pela 

emissão do pronunciamento técnico 47 que propiciam uma reflexão sobre o tema.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar os impactos da adoção do CPC 47 e os reflexos nos tributos federais 

de uma empresa catarinense do segmento de construção civil.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(a) Apresentar as principais alterações com as mudanças no reconhecimento e 

mensuração das receitas de contratos com clientes por meio do 

Pronunciamento Técnico 47;

(b) Demonstrar os possíveis efeitos nos tributos federais apontados entre 2016 a 

2019;

(c) Analisar demais impactos relevantes na demonstração contábil da entidade 

estudada.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Para se compreender os aspectos introdutórios do presente trabalho, que 

trará sobre os potenciais efeitos dos tributos federais após a adoção do 

pronunciamento técnico 47 em uma entidade do ramo da construção civil, é 

imprescindível retratar alguns temas teóricos para sustentar a discussão que se 

pretende aqui propor.



2.1 CONCEITO DE RECEITA

Com o passar do tempo, o conceito de receita veio se modificando com 

diferentes discussões e definições vindos do meio contábil e tributário. Em 2007, 

com o advento da Lei n° 11.638, trouxe à tona a convergência das normas de 

contabilidade estatutária brasileira às internacionais, provocou uma reformulação de 

diversos conceitos que envolvem o reconhecimento de receitas, despesas, métodos 

de consolidação contábil, entre outros. (PERIN e CÁCOMO, 2018)

A Lei 11.638/07 alterou o artigo 177 da Lei 6.404/76, ao afirmar que as 

mudanças na contabilidade estatutária provocadas pela aplicação das 

novas regras não deveriam alterar as bases tributárias, nem ter qualquer 

outro efeito tributário. Isto é comumente conhecido como o princípio da 

“Neutralidade Fiscal” do Brasil, no contexto da convergência para o IFRS.

Assegurando a neutralidade tributária, vigorou através da Lei 11.941/2009 o 

Regime Tributário de Transição e que teve como principal medida a equalização dos 

efeitos tributários com a adoção das normas contábeis.

Porém, ainda assim havia a necessidade de uma legislação que fosse 

efetivamente integrasse os novos critérios contábeis aos fiscais, e isso trouxe uma 

série de dúvidas e discussões por parte dos profissionais da área contábil, pois “[...] 

mostrou, com o tempo, um processo extremamente ineficiente e controverso, 

fazendo com que os contadores tivesse que manter duas contabilidades, uma com 

base no IFRS e outra baseada em critérios já ultrapassados” (Mifano & Diniz, 2015 

apud Lopes, Teixeira e Slavov, 2017, p.9).

Diante deste cenário, a legislação fiscal foi amparada em 2014, pelas 

alterações trazidas no Decreto n° 1.598/1977 com a Lei 12.973, especialmente sobre 

as rendas tributáveis, objeto do presente trabalho.

A base principal do conceito de receita bruta para efeitos de cálculo do PIS e 

da COFINS que era tratada antes da alteração trazida pela Lei 12.973/2014, foi pelo 

Decreto n° 1.598/1977 no art. 12, aonde discursava que “A receita bruta das vendas 

e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria 

e o preço dos serviços prestados.”, referindo, assim, o seu impacto direto no 

resultado operacional da entidade. Pela redação de 2014, a receita bruta é: 

(BRASIL, 2014)



Art. 12. A receita bruta compreende:

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; 

(Incluído pela Lei n° 12.973, de 2014)(Vigência)

II - o preço da prestação de serviços em geral;(Incluído pela Lei n° 

12.973, de 2014)(Vigência)

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e(Incluído 

pela Lei n° 12.973, de 2014)(Vigência)

IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não 

compreendidas nos incisos I a III.(Incluído pela Lei n° 12.973, de 2014) 

(Vigência)

De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda, versado pelo Decreto 

9.580/2018, no art. 208, é compreendido como a receita bruta:

Art. 208. A receita bruta compreende (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 

12,caput):

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;

II - o preço da prestação de serviços em geral;

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e

IV - as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não 

compreendidas no inciso I ao inciso III do caput.

Sendo assim, a receita líquida, como expressado no § 1° do mesmo artigo, 

diminui os descontos incondicionais, os tributos incidentes, devoluções e vendas 

canceladas, bem como outros valores que tratem de ajustes a valor presente.

Porém, apesar de toda a discussão sobre o conceito de receita, era 

necessário neutralizar e padronizar sobre a forma de reconhecimento das receitas.

2.1.1 A EMISSÃO DO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO 47

No mesmo ano em que foi promulgada a Lei 12.973, duas entidades 

internacionais de contabilidade, a FASB e IASB, conselhos internacionais de 

contabilidade, emitiram a normativa que define a uniformização no reconhecimento e 

a mensuração das receitas de contratos com clientes, IFRS 15, e que substituiu 

outros pronunciamentos utilizados para identificação, reconhecimento, mensuração 

e publicação das receitas de vendas.



O Brasil se adequou a nova norma pelo Pronunciamento Técnico 47 -  

Receita de Contratos com Clientes em 2016, porém somente entrou em vigência a 

partir de janeiro de 2018. Desta maneira, mais do que se definir o conceito de 

receita, o pronunciamento técnico, conforme mencionado por PERIN e CÁCOMO 

(2018, p. 2), "[...] tem como princípio fundamental reconhecer a receita para retratar 

a transferência de bens ou de serviços aos clientes por um valor que reflete a 

contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca dos referidos bens ou 

serviços.”.

A figura abaixo mostra quais as normas que foram substituídas pelo CPC 47, 

o que demonstra a equalização de discussões que haviam por parte da comunidade 

contábil quanto aos princípios de reconhecimento de receitas, atingindo diversos 

setores e entidades:

Figura 1: Normas substituídas pelo CPC 47

Norma nas 1FRS Títu lo Norma correlata CPC

ia s  n Contrata de construção CPC 17

IAS 18 Receitas CPC 30

IFRIC13 Programa de fidelidade CPC 3 0 -Interpretação 

A

IFRIC15 Contratos de construção do setor Imobiliário ICPC02

1 FRIGIS Recebimento em transferência de ativos de clientes ICPC11

SIC-31 Transação de Permuta Envolvendo Serviços de 

Publicidade

CPC 30 — Interpretação 

B

Fonte: GELBCKE; et al (2018) apud IASB (2014), Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(2013a), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2013b).

Quando se trata de reconhecimento da receita, presume a diluição da 

obrigação para com o cliente, portanto, o relacionamento estabelecido pelo contrato 

define uma responsabilidade da entidade de cumprir com o seu dever de entrega 

dos bens e/ou serviços, tendo como a contrapartida o pagamento.



2.1.1.1 Os cinco critérios

O pronunciamento trouxe cinco passos didáticos a serem analisados para se 

identificar, reconhecer e mensurar as receitas que estejam de acordo com finalidade 

da norma, porém, conforme mencionado pelos autores GELBCKE; et al (2018, p. 

1615) é "importante sublinhar que essa divisão em cinco passos tem caráter 

substancialmente didático e não implica que esses passos são ou serão sequenciais 

em todas as situações. Muitas vezes alguns passos ocorrerão em paralelo.” A figura 

abaixo mostra as etapas do modelo de reconhecimento de receitas padronizado pelo 

pronunciamento técnico 47:

Figura 2: Os 5 passos do reconhecimento de receitas pelo CPC 47

Identificar o contato Alocar o preço 
da transação

Identificar as obrigações 
de desempenho

Determinar o preço da transação

Reconhecera receita

Fonte: COVA(2015) apud KPMG International Standards Group.

Estes passos serão abordados separadamente em cada item para melhor 

compreensão, pois, conforme explicado por TAVARES (2016, p. 37) em se tratando 

de reconhecimento de receitas de contratos com clientes, os efeitos destes passos 

tendem a variar de acordo com a atividade da entidade. Como a norma trata de 

diversos setores e a sua aplicação atinge diversos produtos e serviços, este trabalho 

se limitará ao setor de construção civil.

2.1.1.1.1 Identificar o Contrato

Para este primeiro procedimento, é necessário saber o que é um contrato 

com o cliente, que pode tratado como um compromisso entre partes relacionadas 

aonde se acorda direitos e obrigações de vontades e que estejam dispostos a 

cumpri-lo, pois conforme afirma o pronunciamento 47 (2016, p. 4) "um contrato não



existe se cada parte do contrato tiver o direito exequível unilateral de rescindir 

inteiramente o contrato não cumprido sem compensar a outra parte (ou partes).”.

Sendo assim, o contrato não será considerado como cumprido se não 

houver a transferência do bem ou serviço que foi contratado e/ou quando a empresa 

não tem o direito de receber ou que ainda não recebeu o pagamento. Do mesmo 

modo, o pronunciamento 47 elucida que podem haver a necessidade de nova 

análise contratual caso haja desgaste relevante por cliente (2016, p. 4) “[...] a 

entidade deve reavaliar se é provável que ela receberá a contraprestação à qual terá 

direito em troca dos bens ou serviços restantes que serão transferidos ao cliente.”.

Para o reconhecimento da receita de vendas por meio de um contrato, o 

mesmo pode ser realizado de forma escrita, verbal ou da maneira usual que a 

empresa pratica o acordo comercial, aonde é identificável a condição de pagamento, 

bem como também os direitos e obrigações de cada parte.

2.1.1.1.2 Identificar as Obrigações de Execução do Contrato

Neste aspecto, a empresa vendedora deverá analisar sobre a transferência 

dos produtos e/ou serviços que foram assegurados em contrato, identificando-os 

separadamente caso os benefícios desta (as) promessa (as) aplicados ao cliente de 

maneira isolada. (GELBCKE, 2018)
Alguns fatores nos ajudam a identificar quando diferentes promessas 

contratuais são identificáveis separadamente. Por exemplo, há situações em 

que a entidade vendedora fornece serviços significativos de integração dos 

bens e serviços prometidos no contrato e, portanto, o bem ou serviço 

individual é uma espécie de “matéria-prima” para produzir ou entregar um 

produto resultante da combinação de vários elementos a serem entregues. 

Nessas circunstâncias, é possível que esses elementos individuais não 

sejam separáveis nos termos da norma e, por essa razão, não seriam 

distintos.

Porém, caso o bem ou serviço que for prometido no ato contratual for 

identificada uma inter-relação, ou seja, vendido de forma integrada, não há 

possibilidade de separar a transação, pois o objetivo é mensurar a base econômica 

do negócio feito.



2.1.1.1.3 O Preço de Transação

O CPC 47 (2016, p. 12) define que o preço de transação é "é o valor da 

contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da transferência dos 

bens ou serviços prometidos ao cliente”, podendo ser um montante fixo ou variável 

ou misto, conforme o tipo de negociação que foi realizada e que foi exposta no 

contrato, sendo que este valor que pode sofrer ajustes financeiros, ou seja, quando 

é calculado o valor no tempo, dentre outros efeitos.

Desta maneira, a entidade vendedora analisará os efeitos do montante que 

será recebido em função da transferência dos bens e/ou serviços, estimando que o 

contrato não será cancelado ou retificado.

O pronunciamento também exclui, neste montante definido em contrato, 

como por exemplo os valores relativos a tributos incidentes sobre a venda.

2.1.1.1.4 Alocação do Preço de Transação

Neste ponto, a entidade vendedora deverá analisar o valor a qual seja 

repercuta a transferência dos bens e serviços definidos no contrato, conforme afirma 

GELBCKE et al (2018, p. 1630) que "[...] caso haja mais de uma obrigação de 

performance no contrato, é necessário alocar o valor total da transação a cada 

obrigação de performance distinta que o contrato englobar.”.

O objetivo desta etapa é que a entidade reflita sobre o preço que ela estima 

receber após o cumprimento do objeto do contrato, ou seja, quando houver a 

transferência dos bens e/ou serviços, averiguando o preço de venda isoladamente 

ou em grupos, inclusive os critérios de alocação de descontos.

2.1.1.1.5 Reconhecimento da Receita

A receita é reconhecida quando houver o cumprimento da obrigação 

estabelecida em contrato, ou seja, conforme TAVARES (2016, p. 36) é "o montante 

de receita reconhecido satisfaz o cumprimento de uma obrigação de performance.”. 

O que compete a entidade definir qual a melhor maneira de mensurar, seja no 

momento da transferência do ativo ou com o passar do tempo, o que conforme 

GELBCKE et al (2018, p. 1638) explica que "a receita deverá ser reconhecida



através da mensuração do progresso em direção à liquidação completa da 

obrigação, o que é também conhecido como método do percentual de conclusão 

[...]”, ou seja, a transferência ocorre ao longo do tempo, observando o avanço do 

resultado, bem o progresso no reconhecimento da receita, tendo como exemplo os 

contratos de construção civil.

Estes cinco aspectos relatados podem sofrer variações na aplicação 

conforme o tipo de negócio e setor de atividade, porém a sua essência prevalecerá a 

mesma. O importante é ressaltar que não há rigidez quanto a ordem das etapas.

2.2 O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

O setor da construção civil é um dos principais, sendo este um dos que mais 

impulsiona a economia brasileira, e tem como objetivo proporcionar o bem-estar da 

população e de toda uma sociedade. Segundo dados do Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBID), até 2017 foram registrados mais de 200 mil 

empresas no segmento da construção civil no Brasil, 17.341 entidades somente na 

região sul.

Porém, nos últimos anos, a construção civil se deparou com um alarmante 

conjunto de fatores que proporcionaram uma crise no setor devido a queda de 

investimentos, altos índices inflacionários e aumento nos juros, e que

consequentemente impactaram em queda nas vendas, construções interrompidas e 

demissões em massa.

Porém, o setor começa a mostrar indícios de retomada. Segundo

informações da Revista Exame, o setor vem apresentando em 2019 uma crescente 

evolução no número de lançamentos de unidades residenciais e comerciais no 

Brasil. (REVISTA EXAME, 2019)
Em 12 meses até junho, foram lançadas 104.546 unidades, alta de 12,5% 

na comparação com os 12 meses encerrados em junho de 2018. O 

indicador leva em consideração empreendimentos residenciais e comerciais

anunciados por 20 incorporadoras associadas à Abrainc. Os projetos

ligados ao programa Minha Casa, Minha Vida seguem respondendo pela 

grande maioria do mercado: eles somaram 12.625 unidades lançadas em 

junho, 77,5% do total do mês. É uma alta de 8,6% na comparação com 

junho de 2018.



Conforme apresentada pela CBID, que realiza estudos e índices, junto a 

outras instituições brasileiras. Na tabela abaixo, elaborada pela CBID com dados 

retirados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificou as 

variações de crescimento do setor da construção civil comparado a outros setores, 

como a da indústria, agropecuária e de serviços, comparando o Produto Interno 

Bruto entre os períodos de 2017 ao segundo trimestre de 2019:

Figura 3: Taxa de Variação nos Setores e na Construção Civil

TAXA DE VARIAÇÃO - SETORES E CONSTRUÇÃO CIVIL*
E m relação ao mesmo trimestre do ano anterior e Acumulada em 4 trimestres
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Fonte: IBGE e Câmara Brasileira da Indústria da Construção (2019)

Pôde-se perceber que o setor da construção civil nos últimos anos vem 

retomando timidamente o fôlego, visto que o percentual de crescimento de 2017 foi 

de -7,5% e em 2018, -2,5%. Já em 2019 até o segundo trimestre o acumulado 

somou -0,9%, relacionando aos trimestres dos anos anteriores, o que demonstra 

uma reação positiva no mercado imobiliário.

2.2.1 O RECONHECIMENTO DAS RECEITAS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL

Com os procedimentos estabelecidos pelo pronunciamento técnico 47, o 

setor da construção civil teve que se adequar quanto ao reconhecimento das 

receitas de contratos de compra e venda de imóveis. Para compreender, assim, os



impactos trazidos pelo CPC 47 nas empresas de construção e de incorporação 

quanto a forma de reconhecimento e mensuração das receitas de contratos com 

clientes, foram realizados estudos que confirmam a necessidade das empresas 

realizarem modificações quanto aos controles internos e ao método que seja 

conveniente e adequado, conforme afirma Correa e Martins apud Campos (2017)

Campos (2017) estudou o impacto da adoção do IFRS 15 nos indicadores de 

desempenho das empresas de construção civil. A referida pesquisa obteve 

como resultado que as mudanças quanto à metodologia aplicada para o 

reconhecimento da receita afetam a análise do desempenho das 

organizações, além de permitir maior discricionariedade quanto à 

evidenciação dos resultados econômicos.

O Pronunciamento Contábil 47 menciona que (2016, p.2), o reconhecimento 

das receitas se dá quando houver "transferência de bens ou serviços prometidos a 

clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em

troca desses bens ou serviços”, fazendo com que a receita seja reconhecida em

determinado momento ou ao longo do tempo, de acordo com o andamento da obra, 

satisfazendo as obrigações de performance, mas essa perspectiva pode variar 

conforme o tipo de contrato que foi estabelecido com o cliente.

O art. 10 do Decreto-Lei n° 1.598 de 1977 adequa os tratamentos contábeis 

e tributários nos contratos de longo prazo, de acordo com o andamento da obra: 

(BRASIL, 1977)

Art 10 - Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução

superior a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a

preço predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, serão 

computados em cada período:

I - o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorrido 

durante o período;

II - parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem 

fornecidos, determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da 

porcentagem do contrato ou da produção executada no período.

No mesmo artigo da legislação acima mencionada, define como será a 

forma de porcentagem do contrato ou de produção executada: (BRASIL, 1977)



§ 1° - A porcentagem do contrato ou da produção executada durante o 

período poderá ser determinada:

a) com base na relação entre os custos incorridos no período e o custo total 

estimado da execução da empreitada ou da produção; ou

b) com base em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza 

da empreitada ou dos bens ou serviços, que certifique a porcentagem 

executada em função do progresso físico da empreitada ou produção.

Assim, pelo método de reconhecimento da receita ao longo do tempo, a 

legislação mostra que o valor da receita reconhecida será pela proporção do custo 

incorrido em relação ao custo orçado para identificar o percentual de progresso da 

obra ou baseado em laudo emitido por profissional.

Porém, a Instrução Normativa (IN) 1.771/2017 em seu artigo 165 determina 

que a receita resultante de contratos de construção por empreitada ou de 

fornecimento, superior a um ano com preço de transação preestabelecido 

correlaciona-se à definição de receita bruta aplicado no artigo 26 da mesma 

Instrução Normativa, que a define como: (BRASIL, 2017)

Art. 26. A receita bruta compreende:

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;

II - o preço da prestação de serviços em geral;

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e

IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não 

compreendidas nos incisos I a III.

Com as alterações da Normativa 1.771/2017 trazidas pela IN 1.881 de 2019, 

o parágrafo 4° trata sobre o reconhecimento da receita bruta, quando informa o 

momento do reconhecimento da receita bruta será no momento da apuração em que 

se enquadre a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica, mesmo que não 

seja analisada a possibilidade não recebimento do valor estabelecido por contrato ou 

que foram pactuados. Desta forma, entende-se que a entidade deverá reconhecer o 

ganho auferido de acordo com o Regime de Competência, porém consciente dos 

riscos e possíveis prejuízos quanto ao não recebimento.

Em se tratando do setor de incorporações imobiliárias, as formas de 

reconhecimento de receitas pelos métodos asseverados no CPC 47 que decorrem



de uma análise crítica dos contratos emitidos pelas entidades, o ponto questionado 

recaiu sobre determinados tipos de contratos de venda de unidades imobiliárias 

residenciais atende aos critérios de reconhecimento de receitas ao longo do tempo, 

conforme determina o pronunciamento técnico 47 (IBRACON, 2018)

Foi realizada uma consulta técnica ao Comitê de Interpretações das Normas 

Técnicas do IASB (IFRC IC) para manifestar os pontos de dúvida, levando em 

consideração a formas contratuais realizadas no Brasil, porém, conforme exposto 

por BALSANULFO et al (2018) apud IASB (2018):

De acordo com o IASB (2018), há um entendimento diferente para o 

contrato imobiliário que adiciona a transferência de terras. Assim, por 

ocasião da escolha entre os dois métodos é necessário levar em 

consideração os fatos e circunstâncias particulares do contrato, tendo em 

vista o ambiente jurídico no qual é executável. Se a entidade conseguir 

identificar separadamente a promessa de transferir a terra da promessa de 

construir um imóvel, abrem-se duas interpretações. A primeira situação não 

atende a nenhum dos requisitos do parágrafo 35 para o reconhecimento de 

receita a longo prazo, já no segundo caso é possível o reconhecimento.

Discordando do entendimento adotado pela IASB, o Instituto Brasileiro de 

Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) explicam que o ponto de vista não representa o cenário brasileiro. E dentro 

deste aspecto, a CVM emitiu o Ofício Circular n° 02 de dezembro de 2018 que 

buscou orientar as entidades e os auditores independentes quanto a constância das 

políticas contábeis para atender ao pronunciamento técnico 47, assim, apaziguando 

as indagações.

Neste documento, a CVM (2018) ratifica que a política contábil adotada pela 

entidade, seja pelo método das "chaves” ou ao longo do tempo, valerá de acordo 

com o estudo aplicado aos contratos elaborados pela companhia. Desse modo,

caberá ainda uma estrutura robusta de controles internos que tragam os riscos

inerentes aos negócios, bem como a gestão de compliance e a atribuição financeira. 

(CVM,2018).

Nesse ponto, BALSANULFO et al (2018) apud CVM (2018) confirma que:

Além disso, o reconhecimento de receita simultaneamente com o progresso 

da construção leva a divulgações de informações contábeis fidedignas e



uteis para o usuário, definindo assim o POC como método mais apropriado 

de acordo com a ótica das particularidades da legislação brasileira a 

respeito da incorporação imobiliária.

Com estas recentes alterações trazidas pela normativa 1.881 em abril de 

2019, no qual atinge a forma de reconhecimento das receitas, relativas aos 

procedimentos do pronunciamento técnico 47. No artigo 224 do novo Regulamento 

do Imposto de Renda de 2018, há uma subseção específica sobre a atividade 

imobiliária que informa: (BRASIL, 2018)

Art. 224. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas 

a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios 

destinados a venda, a venda de imóveis construídos ou adquiridos para 

revenda deverão considerar como receita bruta o montante recebido relativo 

às unidades imobiliárias vendidas.

O Regulamento ainda menciona nos incisos seguintes que as receitas 

derivadas de incorporações relacionadas aos benefícios fiscais promovido pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida e pelo Regime Especial de Tributação, devem 

seguir as legislações específicas e que trataremos nos tópicos posteriores.

2.3. CARACTERÍSTICAS FISCAIS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

No ramo da construção civil, os tributos incidentes sobre as vendas refletem, 

principalmente, na esfera federal e municipal. Nas vendas, os principais tributos 

federais incidentes sobre a venda são:

• o Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza (IR);

• a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

• a Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS); e

• a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

O Imposto sobre a Renda e proventos de Qualquer Natureza (IR) é regido 

pela recente alteração estabelecida pelo Decreto n° 9.580 de 2018 (RIR 2018), que 

define que a base de cálculo será sobre o lucro líquido ajustado, Presumido ou 

arbitrado.



Em relação as empresas do Lucro Real, que de acordo com o artigo 258 do 

RIR 2018 "[...] é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Regulamento”, a 

alíquota aplicada é de 15% sobre esta base, além da alíquota de 10% incidente 

sobre a parcela da base de cálculo que exceder o valor de R$ 20.000,00 

multiplicado pelo número de meses relativos a apuração.

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei n° 

7.689/1988, tem características semelhantes aos do Imposto de Renda, e, conforme 

o autor RIBEIRO (2013, p. 197) define que a CSLL "é nada mais do que um tributo 

sobre a renda afetado à seguridade social”, visto que a sua destinação é a 

manutenção da seguridade social. A base de cálculo é a mesma do Imposto de 

Renda, incidindo sobre o lucro real, presumido ou arbitrado e a alíquota de 9%, de 

acordo com o art. 3°, inciso II da legislação citada.

Outras contribuições que objetivam financiar a seguridade social são o PIS e 

a COFINS, criadas pela Lei Complementar n° 7 de 1970 e 70 de 1991, 

respectivamente. De acordo com o artigo 2° e 3° da Lei n° 9.718/1998 as respectivas 

contribuições incidem sobre o faturamento que corresponde a receita bruta. As 

alíquotas variam conforme a sistemática adotada sendo cumulativa ou não- 

cumulativa, e completam os autores LIMA e ALENCAR (2014, p. 28) que aplicam ao 

PIS e ao COFINS as "alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, no regime 

cumulativo. E para o regime não cumulativo, as alíquotas do PIS, com base na Lei 

n°. 10.637/02, e da COFINS, como consta na Lei 10.833/03, são de 1,65% e de 

7,6%, respectivamente.”. Porém, há outros aspectos dentro do ramo da construção 

civil que objetivam impulsionar o setor por meio da construção de unidades 

habitacionais, tendo como contrapartida a redução da carga tributária sobre as 

vendas.

2.3.1 O REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DE 

AFETAÇÃO

As empresas que realizam a incorporação de bens imóveis, ou seja, 

empresa que se responsabiliza pela compra do terreno, construção e venda das 

unidades imobiliárias podem se beneficiar do Regime Especial de Tributação sobre 

o Patrimônio de Afetação (RET), instituída pela Lei n° 10.931/2004 e do programa de



tributação especial relativo ao Programa Minha Casa Minha Vida, benefícios estes 

normatizados pela Instrução da Receita Federal do Brasil n° 1.435/2013. Afirma, 

assim, Figueiredo (2014, p. 43) que:

(...) o recolhimento dos tributos inerentes à atividade empresarial é de inteira 

responsabilidade do incorporador, mesmo no patrimônio de afetação, pode 

este optar, além do regime de lucro real, pelo Regime Especial de 

Tributação -  RET, criado pelos artigos 1° a 11 da Lei n° 10.931/04, e 

aplicável apenas nos casos em que tenha sido constituído patrimônio de 

afetação. Pelo RET, o incorporador ficará sujeito ao recolhimento mensal 

unificado do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, equivalente a 4% (quatro 

por cento) da renda mensal recebida.

O Patrimônio de Afetação que assegura a entrega das unidades 

habitacionais que serão construídas aos adquirentes, separando os bens 

patrimoniais do incorporador, da atividade que está sendo executada no 

empreendimento (BRASIL, Lei 4.591/1964 com alterações da lei 10.931/2004, Art. 

31-A.).

Para que as entidades incorporadoras e construtoras possam utilizar-se do 

benefício, é necessário formalizar o pedido por meio de um processo digital de 

documentos.

Inicialmente, vale a compreensão de alguns conceitos, como mencionado 

por Santos apud Sousa (2017, p. 8) sobre a incorporação e incorporador imobiliário:

Incorporação imobiliária é a atividade exercida pelo incorporador com o 

propósito de promover e realizar a construção de edificações destinadas a 

serem por ele alienadas. Incorporador é a pessoa, física ou jurídica, 

responsável pelo empreendimento imobiliário desde a sua concepção até a 

sua alienação, incluindo todas as etapas necessárias de planejamento, 

registro e execução das obras, comercialização e entrega das frações 

negociáveis (unidades, metros quadrados) etc.) (SANTOS apud SOUSA, 

2017, p. 8)

Desta maneira, as incorporadoras executam a obra ou podem também 

terceirizar o serviço, porém é de sua responsabilidade a incorporação do 

empreendimento.



Para que a incorporadora opte ao RET, é necessário o atendimento de 

requisitos, descritos no artigo 3° da Instrução Normativa 1.435/2013, e são eles:

I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária 

nos termos dos arts. 31-A a 31-E da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 

1964;

II - inscrição de cada “incorporação afetada” no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento "109 - Inscrição de 
Incorporação Imobiliária - Patrimônio de Afetação”;
III - prévia adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE);
IV - regularidade fiscal da matriz da pessoa jurídica quanto aos tributos 
administrados pela RFB, às contribuições previdenciárias e à Dívida Ativa 
da União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN); e
V - regularidade do recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS).
VI - apresentação do formulário "Termo de Opção pelo Regime Especial de 
Tributação”, constante do Anexo Único a esta Instrução Normativa, 
disponível no sítio da RFB na Internet no endereço 
http://www.receita.fazenda.gov.br.

Conforme exposto na IN n° 1.435/2013, sobre as receitas recebidas, ou seja, 

o reconhecimento da receita da venda do bem incorporado, incidirá o percentual 

reduzido correspondente a unificação dos seguintes tributos:

Art. 5° Para cada incorporação submetida ao RET, a incorporadora ficará 

sujeita ao pagamento mensal equivalente a 4% (quatro por cento) das 

receitas mensais recebidas, que corresponderá ao pagamento unificado de:

I - IRPJ;

II - CSLL;

III - Contribuição para o PIS/Pasep; e

IV - Cofins.

§ 1° Para fins do disposto no caput, considera-se receita mensal o total das 

receitas recebidas pela incorporadora com a venda de unidades imobiliárias 

que compõem cada incorporação submetida ao RET, bem como, as receitas 

financeiras e "variações monetárias” decorrentes dessa operação. (Receita 

Federal do Brasil, Instrução Normativa n° 1.435 de 30 de dezembro de 

2013)

Para o cálculo do RET, a sua base é formada pelo total das receitas 

recebidas pela venda dos bens imóveis que compõem o empreendimento da

http://www.receita.fazenda.gov.br


incorporadora, assim como variações monetárias e receitas financeiras da operação 

(VELOSO. et al, 2014, p. 6)

No parágrafo 6° do artigo 4° e parágrafo único do artigo 8° da Lei 

10.931/2004 estabeleceu ainda que as incorporações residenciais de interesse 

social, que receberam o montante das receitas até 2018, sendo que o valor limite da 

venda da unidade residencial fosse até R$100.000,00, incidiriam a tributação de 1% 

que compõe:

• 0,44% de COFINS;

• 0,09% de PIS;

• 0,31% de IRPJ; e

• 0,16% de CSLL.

O objetivo central do RET, portanto, é promover o crescimento do negócio 

imobiliário com significativo aumento no resultado do empreendimento pela 

economia tributária.

3 METODOLOGIA

O estudo tem como objetivo geral analisar os impactos da adoção do CPC 47 

e os reflexos nos tributos federais de uma empresa catarinense do segmento de 

construção civil, apresentando as principais alterações com as mudanças no 

reconhecimento e mensuração das receitas de contratos com clientes por meio do 

Pronunciamento Técnico 47, bem como demonstrar os possíveis efeitos tributários 

entre os anos 2016 a 2019 e analisar demais impactos relevantes na demonstração 

contábil da entidade estudada.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Os objetivos estão pautados com base em pesquisa explicativa, o que 

compreende a necessária conexão entre a realidade da empresa e o arcabouço 

teórico para explicar os impactos no âmbito dos tributos federais trazidos pelo 

Pronunciamento Técnico 47.



A abordagem do problema é pelo método qualitativo, objetivando aprofundar 

o entendimento sobre os reais efeitos tributários com a adoção do pronunciamento 

técnico 47, através da análise dos dados do balancete de verificação e da 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da empresa no período de 2016 a 

2019, demonstrações estas que detalham a movimentação financeira e seus 

respectivos saldos da empresa estudada.

O estudo traz aspectos quantitativos, pois as análises tomam como base 

dados tabuladas informações do balancete e DRE, como as receitas e outros 

elementos que possam ser extraídos e analisados.

3.2 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

A pesquisa está pautada através do balancete de verificação da entidade 

entre os períodos de 2016 a 2019, dentre demais relatórios contábeis auxiliares, 

como a Demonstração de Resultado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 DESCRIÇJ O DA EMPRESA

Para apontamentos neste estudo, a empresa operante na Construção e 

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, foi hipoteticamente denominada de 

“A CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A”.

Com sede em Santa Catarina, a entidade existe há 14 anos no mercado 

imobiliário, está entre as maiores construtoras do Brasil, atuando em cinco linhas de 

produtos e que atende desde a média e alta classe até unidades de negócio, 

exclusivos para obras corporativas.

Tem como compromisso a satisfação do cliente, indicador este que chega a 

95% na entrega dos empreendimentos pela qualidade na construção e na prestação 

de serviços, e obstina-se a desenvolver os seus processos para obter resultados e 

soluções sustentáveis.

4.2 APRESENTAÇJ O DOS RESULTADOS



Para a realização das análises, a empresa forneceu o balancete de 

verificação e a Demonstração do Resultado do Exercício entre os anos de 2016 a 

2019 de forma analítica e consolidada, pois para cada empreendimento há um CNPJ 

registrado e contabilidade a ser realizada, desta forma a empresa teria que fornecer 

um balancete e DRE para cada um.

A empresa possui o benefício do Regime Especial de Tributação sobre o 

Patrimônio de Afetação (RET) desde 2013 e aplica o método de reconhecimento de 

receitas ao longo do tempo (P.O.C.). Todas as informações estão consolidadas, não 

sendo possível identificar a quantidade de contratos emitidos pela entidade, visto 

que a A Construtora e Incorporadora S/A. possui os seus controles internos bem 

estruturados.

A Tabela 1 demonstra a situação entre a receita operacional bruta e a líquida 

e os tributos afetados sobre a venda:

Tabela 1: Análise das receitas operacionais bruta e líquida e a alíquota tributária entre 2016 a 2019.

2016 2017 2018 2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA I07.S24.177 193.754.855 149.502.451 208.053.465
{-) Devoluções de Vendas 508.826 2.345.942 1.244.969
VENDAS 107.315.851 193.754.855 147.156.509 206.808.497
(-) Tributos Sotxe Venda 4.628.532 7.641.698 5.886.684 7.933.088
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 102.686.818 186.113.157 141.269.825 193.325.409

Alíquota efetiva dos tributos sobre a venda 4,31% 3,94% 4,00% 3,36%

Fonte: Demonstrações contábeis da A Construtora e Incorporadora S/A e elaboração da autora

Conforme a empresa estudada mencionou em entrevista realizada, o que 

gerou maior impacto, após a entrada em vigor do CPC 47 no setor da construção 

civil foi a forma de reconhecimento das receitas. Pois, de acordo com a norma, este 

reconhecimento se dará em um determinado período ou ao longo do tempo (P.O.C.), 

de acordo com a satisfação das obrigações de desempenho e o tipo de negociação 

firmada entre as partes interessadas.

Porém a empresa já adotava antes o método P.O.C., que considera a 

relação entre o custo incorrido e o custo total do empreendimento, partindo do início 

da execução da obra, sendo que esta prática deve ser revisada, levando em 

consideração o Patrimônio de Afetação. Depois desse fato ter sido largamente 

discutido entre os órgãos competentes, considerando também que a empresa possui



controles internos que possibilitam o alinhamento adequado, manteve-se o método 

de reconhecimento das receitas ao longo do tempo.

Segregando por natureza, tem-se as receitas conforme a evolução da obra, 

receitas de juros recebidos, das modificações e demais prestações de serviços, 

bem como os custos de venda e o resultado operacional líquido do ano, conforme 

aponta a tabela 2 abaixo:

Tabela 2: Segregação das receitas e tributos sobre a venda e demais informações do DRE.

2016 2017 2018 2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 107.824.177 193.754.855 149.502.451 208.053.465

Receite Evolução 100.374.277 180.267.357 139.154.134 198.426.757
Juros Recebidos 7.445.550 11.339.938 6.884.420 9.509.949
Modificações 4.350 79.993 5.200
Serviços Prestados - Mercado Interno 2.067.567 3.458.698 116.760

(-} Devoluções de Vendas 508.826 2.345.942 1.244.969

VENDAS 107.315.351 193.754.855 147.156.509 206.808.497

Tributos Sobre Venda 4.628.532 7.641.698 5.886.604 7.983.088
(-) ISS sobre Vendas 62.027 103.761 3.503
{-) PIS sobre Vendas 2.478 14.683 43.032 18.446
(-) Cofins sobre Vendas 11.417 67.757 198.419 84.968
(-) f?ÇI s/Vendas 4.316.707 7.048.160 5.264.723 7.495.998
(-) RET. sotxe Atualização INCC 297.928 449.070 276.749 380.173

= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 102.686.818 186.113.157 141.269.825 198.825.409

E) Custos c/e venda 89.711.004 125.265.695 92.606.458 123.130.745

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 12.975.814 60.847.461 48.663.367 75.694.664

Fonte: Demonstrações contábeis da A Construtora e Incorporadora S/A e elaboração da autora

De acordo com as Demonstrações contábeis da entidade, pode-se analisar 

que o Regime Especial de Tributação sobre o Patrimônio de Afetação que a mesma 

possui implica consideravelmente no resultado operacional, visto que é um benefício 

que visa reduzir a carga tributária sobre a atividade de venda de unidades 

imobiliárias, de modo que sobre a receita de evolução de obra e sobre a receita de 

juros recebidos, oferece 4% de tributos a recolher, que unifica o IRPJ, a CSLL, a 

COFINS e o PIS.

Ao longo de 2016 a 2019, entre 93% e 95% do total da receita Operacional da 

empresa se dá pela atividade das vendas das unidades imobiliárias. Já as demais 

receitas, que compõe de juros recebidos, prestação de serviços e de modificações



variaram em 2016 a 2018 entre 6,91% a 6,96%, e uma pequena queda nestas 

atividades em 2019, que respondeu a 4,63% do total das receitas operacionais.

Já os custos sobre a venda tem grande representatividade no resultado 

operacional da empresa, visto que entre os anos analisados, equivalem a 87%, 67%, 

65% e 61%, respectivamente.

Esses custos, segregados na Demonstração do Resultado do Exercício, estão 

relacionados desde o lançamento dos projetos, a folha de pagamento, mão de obra, 

materiais e insumos utilizados, licenças ambientais, locações, etc.

Na tabela 3 a seguir, mostra-se o valor do RET diferido a recolher e a 

estimativa de receita diferida, ou seja, valores que já haviam sido recebidos dos 

clientes, porém que não foram reconhecidos como receita no resultado. Os valores 

das receitas foram estimados com base no tributo diferido que está evidenciado nas 

demonstrações contábeis da entidade.

Tabela 3: Demonstrativo do RET Diferido e a estimativa de receita diferida.

3016 2017 2016 2019
RET A RECOLHER -  DIFERIDO 361.620 2.266.340 2.232.263 3.370.324
Receita Qi/erida -  Estima ff ya 21.540.501 56.658.488 55.e06.705 e4.25e.lii

Fonte: demonstrações contábeis da A Construtora e Incorporadora S/A e elaboração da autora.

Pelas demonstrações contábeis da empresa, não foi possível identificar o 

valor exato das receitas diferidas que se relacionam com o montante do RET diferido 

a recolher, apesar de que constam informações nas contas de adiantamento de 

clientes no passivo circulante e não circulante, que se aproximam com o valor 

estimado na figura 6.

Cabe salientar que as receitas que recebem a tributação pelo RET são todos 

os valores recebidos pela entidade, relacionada as vendas de unidades imobiliárias, 

bem como as variações monetárias e receitas financeiras da atividade e que a 

entidade.

Atrelando a análise das informações com o objetivo de estudo proposto na A 

Construtora e Incorporadora S/A., visto que a entidade possui o benefício do RET 

desde 2013 e que utiliza o método de reconhecimento das receitas ao longo do 

tempo, a mesma considerou que não houve impactos significativos após a entrada 

do CPC 47 em relação aos tributos sobre a receita de vendas de unidades 

imobiliárias, bem como as receitas de juros recebidos.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou responder a questão: Quais os possíveis impactos dos 

tributos federais após adoção do CPC 47 em uma empresa catarinense do 

segmento da construção civil entre os anos de 2016 a 2019?

Dentro do contexto desta pergunta, foi realizado um estudo de caso da 

empresa, hipoteticamente chamada de A Construtora e Incorporadora S/A, que 

concedeu as demonstrações contábeis. Não foi possível ter acesso as Notas 

Explicativas, porém a informação que foi permitida, serviu de elemento de análise de 

informações selecionadas, como as receitas, tributos incidentes sobre a venda e 

resultado operacional, por exemplo.

No que tange o reconhecimento das receitas e tributação são temas que têm 

ampla capacidade de discussão e estudos futuros, e sugere-se aprofundamento 

nestes assuntos, replicando inclusive a outros segmentos de negócios.

Outro assunto que também pode ser abordado e estudado é sobre as 

receitas diferidas ou antecipação de receitas, visando a análise contábil e tributária, 

caso haja, que podem decorrer de um descompasso com os recebimentos de caixa, 

e que geram impactos relevantes no desempenho da organização, dependendo do 

segmento do negócio.

A entidade adotou ao pronunciamento contábil 47, o que possibilitou um 

olhar mais severo tanto aos controles internos quanto as formas de negociações e 

de emissão dos contratos de venda, apesar de que o tema reconhecimento das 

receitas no setor da construção civil tenha gerado discussões e dúvidas na época 

em que o pronunciamento havia sido lançado. Entretanto a entidade teve o seu 

posicionamento bem definido em função do seu negócio, alinhado as orientações 

dadas por órgãos reguladores.

Neste parâmetro, conclui-se que a adoção do CPC 47 não gerou impacto 

relevante em se tratando dos tributos incidentes sobre a receita. Pois, devido as 

análises feitas nas demonstrações contábeis e sabendo de que a empresa possui o 

RET, que possibilita o pagamento unificado de tributos com alíquota reduzida, este 

benefício trouxe ao longo do tempo impacto significativo no resultado operacional da 

entidade.
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