
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 11ª Reunião  

1) Data/horário: 02/07/2018 – 15h. 

2) Local: CCiF, Rua Itapeva, 26, conjunto 1701, São Paulo – SP. 

3) Presentes: 

- o Sr. Bernard Appy – diretor 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 e o Sr. Cristiano Viveiros de Carvalho 
– consultores legislativos 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; e  

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

4) Pauta: debate sobre os textos já apresentados, conforme distribuição dos temas 
definida na 10ª reunião, para elaboração do relatório final do Grupo de Trabalho. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

i) Os trabalhos se iniciaram com análise do texto sobre tributação de controladas e 
coligadas (Sr. Isaías Coelho), seguida pela discussão dos textos sobre integração 
da tributação da pessoa jurídica e da pessoa física e tratamento fiscal do capital 
próprio e de terceiros (Sr. Bernard Appy), alinhamento das bases de cálculo do IRPJ 
e da CSLL (Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados), tributação do ágio 
nas reorganizações empresariais (GETAP e Sra. Vanessa Rahal Canado), 
dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos (Consultoria Legislativa da 
Câmara dos Deputados), remessas para o exterior (Sra. Vanessa Rahal Canado), 
tributação das operações de hedge, incentivo à inovação e moeda funcional 
(GETAP). O debate teve por objetivo identificar as alterações necessárias e os 
possíveis aperfeiçoamentos nas primeiras versões dos textos sobre os temas objeto 
de estudo do Grupo de Trabalho, de modo a conferir-lhes unidade no bojo de novo 
modelo de tributação da renda corporativa no Brasil, a ser proposto no relatório final, 
com vistas a promover maior competitividade das empresas nacionais no exterior. 
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ii) Na sequência, ficou acordada a data provável da próxima reunião, dia 16 de julho, 
considerada a prorrogação do prazo do grupo por mais sessenta dias, contados do 
prazo inicialmente fixado para término dos trabalhos. Nessa reunião, serão 
discutidas a necessidade de mais ajustes nos textos a comporem o relatório final do 
grupo de trabalho e o cronograma de reuniões com especialistas sobre os temas 
abordados. 

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 18h.  


