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GIÁCOMO PARO  

 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 84/2016 E O CONCEITO DE 
RECEITA BRUTA 

SÃO PAULO, 11 DE AGOSTO DE 2016 
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Objetivo 

• Discutir o conceito de receita bruta adotado na Solução de Consulta 
COSIT nº 84/2016   

 

• Discutir as possíveis implicações fiscais decorrentes da aplicação desse 
conceito de receita bruta para fins de apuração do IRPJ e da CSLL  
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SC COSIT 84/2016 
• Qual era o objeto?  

– Contribuinte optante pelo lucro presumido apresentou questionamento acerca da 
incidência de PIS e COFINS sobre JCP 

 

• Conceito de Receita bruta (Decreto-lei nº 1.598/77) 
 

Art. 12.  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.         
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SC COSIT 84/2016 
• Receita bruta = receitas decorrentes das atividades empresariais 

desenvolvidas 

– Objeto da sociedade: diferença entre objeto formal (contrato social) e “objeto social sob 
o ângulo substancial”  

 

• O que restou decidido? 
– “as receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por 

pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de outras 
sociedades compõem sua receita bruta para fins de apuração da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins devidas no regime de apuração cumulativa.” 
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Impactos – IRPJ e CSLL 

• Lucro presumido (base para aplicação das alíquotas de IRPJ e de CSLL) 
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes parcelas: 

I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta 
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o, deduzida das 
devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos; e      

II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos 
decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII 
do caput do art. 183 da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.   

 

• Composição do lucro presumido 

– IRPJ/CSLL devidos = ((Receita bruta*percentual de presunção)*34% )+ (outras 
receitas*34%)  

– Receita bruta está sujeita a uma tributação inferior àquela imposta às demais receitas 
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Impactos – IRPJ e CSLL 

• Conclusão aplicando o conceito fixado na SC COSIT nº 84 

– Receitas decorrentes das atividades empresariais estão sujeitas a uma tributação 
inferior, dado que compõem a base para aplicação dos percentuais de presunção para 
fins de cálculo do IRPJ e CSLL devidos no regime do lucro presumido 

 

• Algumas Reflexões  

– Venda de um ativo não circulante (intangível, por exemplo) por empresa que se dedica 
ao desenvolvimento e venda daquele ativo 

– Receitas financeiras apuradas por empresa cujo objeto é a realização de aplicações 
financeiras 
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