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RESUMO 
 
 

O mercado exige contínua atualização e, mais que isso, inovações que busquem minimizar 
custos, racionalizar conceitos de difícil entendimento e elaboração de relatórios que sirvam aos 
gestores e forneçam subsídios para decisões que, na maioria das vezes, têm que ser tomadas 
de maneira rápida. A contabilidade na atividade imobiliária, mais precisamente a da construção 
civil, é um grande desafio para os profissionais da área contábil, em virtude de suas 
particularidades, que as diferenciam das demais atividades econômicas e principalmente pela 
adequação das normas brasileiras com as normas contábeis internacionais. A legislação 
tributária apresenta-se de forma bastante complexa e a contabilização das receitas 
provenientes da venda de unidades imobiliárias, bem como o reconhecimento dos custos e a 
determinação do lucro bruto, exige muita cautela por parte do contador e a observância das 
normas e sua aplicação da melhor forma, que atenda os princípios e pressupostos da 
contabilidade, sem causar danos financeiros às entidades. Com um setor em grande 
crescimento e projeções positivas de investimentos contínuos numa atividade em que o 
reconhecimento da receita/custos/despesas é de grande complexidade, tem-se como 
contraponto a pouca literatura contábil nesta área, bem como a densa normatização deste 
setor. Diante disso, esta pesquisa tem por finalidade demonstrar os conflitos entre as normas 
tributárias e as normas societárias da atividade imobiliária no Brasil. Para atingir o objetivo do 
trabalho, buscou mostrar por meio de pesquisa em livros, artigos científicos publicados, 
revistas, internet e na legislação vigente, fundamentações teóricas para facilitar o entendimento 
do assunto objeto de estudo e também orientar de forma prática e objetiva sobre as formas 
societárias, tributárias e contábeis de negócios da construção civil e do setor imobiliário, 
demonstrando os principais impactos gerados pela alteração da Lei e verificar as congruências 
e divergências na legislação brasileira vigente, quanto ao reconhecimento das receitas e dos 
custos na construção civil. Observou-se que a atividade imobiliária, principalmente o ramo da 
construção civil, é um setor de extrema importância para a economia brasileira, devido a sua 
relevância social. A indústria da construção civil é responsável pela construção de obras de 
infraestrutura, tais como: estradas, hospitais, viadutos, escolas, portos, aeroportos, entre 
outros; e também por obras de moradia como casas, edifícios residenciais, condomínios, etc. 
Outro fator relevante é que atividade da construção civil é um setor de alta empregabilidade, ou 
seja, é responsável por uma enorme demanda de mão de obra contribuindo desta forma para a 
inclusão social, geração e distribuição de renda. Com a realização desta pesquisa foi possível 
evidenciar os principais aspectos contábeis e tributários da atividade imobiliária. Conclui-se que 
a legislação tributária determina que a receita reconhecida, corresponde aos valores 
efetivamente recebidos e os custos, devem ser reconhecidos proporcionalmente a receita 
recebida. Esta é a principal diferença da atividade imobiliária em relação às demais atividades, 
ou seja, o tratamento contábil e fiscal relativos ao reconhecimento das receitas e dos custos, 
decorrentes das vendas de unidades imobiliárias. 


