
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 10ª Reunião  

1) Período: 11-12/06/2018. 

2) Local: GETAP, Alameda Campinas, 802, 7º andar, São Paulo – SP. 

3) Presentes/pauta/ordem do dia: 

3.1) 11/06/2018, das 9h30min às 13h: 

Presentes:  

- os Srs. Bernard Appy e Isaías Coelho – diretores do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF); 

- o Sr. Marcos Lisboa – presidente do Insper; 

- a Sra. Zabetta Macarini Carmignani – diretora do Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados (GETAP); 

- a Sra. Lucíola Calderari da Silveira e Palos – consultora legislativa da Câmara dos 
Deputados na área de direito tributário e tributação; 

- a Sra. Vanessa Rahal Canado – professora da FGV Direito SP; 

- o Sr. André Renato Bizarro – consultor tributário do GETAP; 

- o Sr. Marcus Vinicius Slemian Gonçalves e o Sr. Pedro Anders – representantes 
da KMPG;  

- o Sr. Carlos Augusto da Rosa Gomes e a Sra. Priscila Vergueiro – representantes 
da PricewaterhouseCoopers; e 

- o Sr. Washington Coelho – representante da Ernest&Young. 

Pauta: 

Debate sobre o modelo de tributação de lucros obtidos no exterior por controladas 
e coligadas brasileiras e sobre os possíveis aperfeiçoamentos na legislação 
tributária federal relativa ao assunto; e organização da agenda de trabalho do grupo 
para o período. 

Ordem do dia: 

i) Os trabalhos se iniciaram com exposição pelo Sr. Isaías Coelho sobre o atual 
modelo de tributação de lucros obtidos no exterior por controladas e coligadas 
brasileiras. Adotado pelo país em 1995, o princípio da tributação em bases 
universais, embora fosse a tendência internacional à época, passou a ser 
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substituído em vários países pelo princípio da territorialidade na tributação da renda, 
com previsão de tratamento tributário especial para operações que possam simular 
obtenção de lucros no exterior. 

Na sequência, a Sra. Priscila Vergueiro abordou a dificuldade enfrentada pelas 
empresas brasileiras com desdobramentos de negócios no exterior para conciliarem 
as bases tributáveis pelo imposto de renda, em virtude das diferenças existentes 
nos critérios para apuração do lucro fiscal em cada país. 

Seguiu-se debate sobre a possibilidade de o Brasil adotar o regime de 
territorialidade, buscando reforçar os mecanismos de combate à concorrência fiscal 
danosa – Controlled Foreign Corporations (CFC) –, recomendados pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e aplicados 
em diversos países, com a tributação incidindo conforme o tipo de renda e de 
jurisdição fiscal. 

ii) A agenda de trabalho para o período foi organizada por temas específicos – 
moeda funcional, compensação de prejuízos fiscais, alinhamento das bases de 
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre 
o lucro líquido (CSLL), remessas para o exterior, dedutibilidade de perdas no 
recebimento de créditos, tributação das operações de hedge, tributação do ágio nas 
reorganizações empresariais, incentivo à inovação –, e por temas gerais – alíquota 
na tributação da renda corporativa, integração da tributação da pessoa jurídica e da 
pessoa física, tratamento fiscal do capital próprio e de terceiros, tributação de 
controladas e coligadas, e avaliação de gastos tributários. O grupo decidiu que a 
tarde do dia 11 de junho e a manhã do dia 12 de junho seriam destinadas aos temas 
específicos; e a tarde do dia 12 de junho, aos temas gerais. 

3.2) 11/06/2018, das 14h30 às 17h: 

Presentes: 

- os Srs. Bernard Appy e Isaías Coelho – diretores do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF); 

- o Sr. Marcos Lisboa – presidente do Insper; 

- a Sra. Zabetta Macarini Carmignani – diretora do Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados (GETAP); 

- a Sra. Lucíola Calderari da Silveira e Palos – consultora legislativa da Câmara dos 
Deputados na área de direito tributário e tributação; 

- a Sra. Vanessa Rahal Canado – professora da FGV Direito SP; 

- o Sr. André Renato Bizarro – consultor tributário do GETAP; 

- o Sr. Marcus Vinicius Slemian Gonçalves – representante da KMPG;  

- o Sr. Carlos Augusto da Rosa Gomes – representante da 
PricewaterhouseCoopers; 

- o Sr. Alexandre Querquilli – representante da Deloitte; e 
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- o Sr. Washington Coelho – representante da Ernest&Young. 

Pauta: 

Debate sobre os possíveis aperfeiçoamentos na legislação tributária federal relativa 
a moeda funcional, compensação de prejuízos fiscais, alinhamento das bases de 
cálculo do IRPJ e da CSLL, remessas para o exterior e dedutibilidade de perdas no 
recebimento de créditos. 

Ordem do dia: 

i) Moeda funcional: discutiram-se as alternativas consideradas viáveis para 
implementação no país e as medidas necessárias para evitar o planejamento 
tributário. 

ii) Compensação de prejuízos fiscais: confrontaram-se as vantagens para o país da 
adoção do limite temporal ou do limite quantitativo para o aproveitamento dos 
prejuízos fiscais, especialmente nas situações envolvendo reorganizações 
societárias, aventada a necessidade de estabelecimento de regra de transição no 
caso de mudança na sistemática em vigor, para aproveitamento de prejuízos 
acumulados e prejuízos posteriores. 

iii) Alinhamento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL: apesar da convergência 
da legislação em vigor relativa à incidência dos dois tributos, ainda subsistem 
diferenças mais significativas na apuração das bases tributáveis pelo lucro 
presumido, indicando a necessidade de aproximação dos coeficientes de presunção 
para os diversos setores. 

iv) Remessas para o exterior: discorreu-se sobre os critérios hoje existentes para 
dedutibilidade dos pagamentos de royalties e sobre a premência de definição mais 
precisa de serviços técnicos e de assistência administrativa (cost-sharing 
agreement) entre empresas do mesmo grupo econômico, para fins de tributação 
dos pagamentos internacionais. 

v) Dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos: discutiram-se os critérios 
para dedutibilidade de perdas e o impacto das mudanças para as empresas em 
geral e para as empresas do setor financeiro, ensejando a necessidade de 
delineamento de regra de transição no caso de mudança na sistemática em vigor. 

3.3) 12/06/2018, das 9h20min às 12h: 

Presentes:  

- os Srs. Bernard Appy e Isaías Coelho – diretores do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF); 

- a Sra. Zabetta Macarini Carmignani – diretora do Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados (GETAP); 

- a Sra. Lucíola Calderari da Silveira e Palos – consultora legislativa da Câmara dos 
Deputados na área de direito tributário e tributação; 

- a Sra. Vanessa Rahal Canado – professora da FGV Direito SP; 
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- o Sr. André Renato Bizarro – consultor tributário do GETAP; 

- o Sr. Marcus Vinicius Slemian Gonçalves – representante da KMPG;  

- o Sr. Carlos Augusto da Rosa Gomes – representante da 
PricewaterhouseCoopers; e 

- o Sr. Alexandre Querquilli – representante da Deloitte. 

Pauta 

Debate sobre os possíveis aperfeiçoamentos na legislação tributária federal relativa 
a operações com finalidade de hedge e ágio nas reorganizações empresariais. 

Ordem do dia:  

i) Operações de hedge: dado que as operações com finalidade de hedge em regra 
se vinculam a um conjunto de operações ativas ou passivas, aventaram-se 
alterações nas normas em vigor desfavoráveis às empresas que necessitam se 
valer dessas operações para tentar minimizar a volatilidade no valor de ativos ou de 
passivos que compõem o seu balanço patrimonial. 

ii) Ágio nas reorganizações empresariais: com vistas a se buscar maior neutralidade 
tributária nas reorganizações empresariais, discutiram-se modelos de tributação 
que considerem o comprador e o vendedor de participações societárias, além do 
efeito da utilização de empresa veículo nas operações com ágio e da necessidade 
de melhoria na definição legal de partes dependentes e nas normas atinentes à 
aquisição do controle do negócio por etapas. 

3.4) 12/06/2018, das 14h às 16h30min: 

Presentes:  

- os Srs. Bernard Appy e Isaías Coelho – diretores do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCiF); 

- o Sr. Marcos Lisboa – presidente do Insper; 

- a Sra. Zabetta Macarini Carmignani – diretora do Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados (GETAP); 

- a Sra. Lucíola Calderari da Silveira e Palos – consultora legislativa da Câmara dos 
Deputados na área de direito tributário e tributação; 

- a Sra. Vanessa Rahal Canado – professora da FGV Direito SP; 

- o Sr. André Renato Bizarro – consultor tributário do GETAP; 

- o Sr. Marcus Vinicius Slemian Gonçalves – representante da KMPG;  

- o Sr. Carlos Augusto da Rosa Gomes – representante da 
PricewaterhouseCoopers; e 

- o Sr. Alexandre Querquilli – representante da Deloitte. 
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Pauta 

Debate sobre os possíveis aperfeiçoamentos na legislação federal de modo a se 
promover maior integração na tributação da pessoa jurídica e da pessoa física, e 
sobre pontos de melhoria na política tributária de incentivo à inovação e de 
concessão de benefícios fiscais, além de se definir o cronograma de trabalho para 
elaboração do relatório final. 

Ordem do dia:  

i) Integração na tributação da pessoa jurídica e da pessoa física: analisaram-se as 
alternativas viáveis para implementação de um modelo de tributação da renda das 
pessoas jurídicas e das pessoas físicas de maneira mais integrada, que incentive 
novos investimentos e cuja incidência alcance proporcionalmente os sujeitos 
passivos, com previsão de regra de transição no caso de mudança na sistemática 
em vigor. 

ii) Incentivo à inovação: acordou-se sobre a necessidade de redesenho do modelo 
de incentivo à inovação adotado pelo país, a fim de que se converta efetivamente 
em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. 

iii) Benefícios fiscais: definiu-se a conveniência de reavaliação dos gastos tributários 
no âmbito do IRPJ e da CSLL, em busca de maior neutralidade do sistema quanto 
às decisões de investimento e de alocação dos recursos públicos. 

iv) Relatados e debatidos os temas objeto de estudo do Grupo de Trabalho da 
Tributação sobre a Renda Corporativa, assim ficou distribuída a elaboração dos 
respectivos textos a comporem o relatório final: moeda funcional e tributação das 
operações de hedge e incentivo à inovação (GETAP); compensação de prejuízos 
fiscais e remessas para o exterior (Sra. Vanessa Rahal Canado); tributação do ágio 
nas reorganizações empresariais (GETAP e Sra. Vanessa Rahal Canado); 
alinhamento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, e dedutibilidade de perdas 
no recebimento de créditos (Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados);  
integração da tributação da pessoa jurídica e da pessoa física, e tratamento fiscal 
do capital próprio e de terceiros (Sr. Bernard Appy); e tributação de controladas e 
coligadas (Sr. Isaías Coelho). O Sr. Marcos Lisboa se manifestou por não opinar 
sobre qualquer assunto atinente a instituições financeiras. 


