
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 12ª Reunião  

1) Data/horário: 23/07/2018 – 9:30 às 12:30h. 

2) Local: GETAP, Alameda Campinas, 802, conjunto 701, São Paulo – SP. 

3) 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); 

- o Sr. Marcos Lisboa, presidente do Insper; 

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

- o Sr. Cristiano Viveiros de Carvalho – consultor legislativo da Câmara dos 
Deputados na área de direito tributário e tributação; 

- o Sr. Alexandre Garcia Querquilli – representante da Deloitte; 

- a Sra. Priscila Vergueiro - representante da PricewaterhouseCoopers; 

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

- o Sr. Gustavo Carmona – representante da Ernest&Young. 

4) Pauta:  

- Notícia sobre reuniões de membros do GT com representantes do Governo e com 
o Presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília; 

- Discussão sobre temas ainda pendentes de definição, no âmbito dos trabalhos do 
GT: tratamento tributário do ágio na incorporação; modelo geral do IRPJ – alíquotas 
nominais e efetivas; relação lucro contábil x lucro fiscal; e TBU. 

- Elaboração de cronograma para debates com especialistas e Academia, bem 
como a realização de workshop, em data a ser definida. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

i) Os trabalhos se iniciaram com informes do Sr. Bernard Appy a respeito de 
reuniões mantidas no Ministério da Fazenda, ao longo da semana anterior, a 
respeito dos temas analisados pelo Grupo de Trabalho; 
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(ii) Em seguida foi discutido o tratamento a ser proposto para amortização do ágio 
em investimentos, com base em documento elaborado pelo Sr. Isaías Coelho. 

(iii) O Sr. Bernard Appy apresentou modelo em planilha eletrônica com vistas a 
orientar as discussões a respeito das alíquotas nominais cogitadas para a tributação 
da renda nas pessoas jurídicas, avaliando o impacto da sua redução e a 
possibilidade de integração com a tributação dos sócios na distribuição dos 
resultados. 

(iv) Foram também avaliadas diretrizes para o tratamento fiscal dos resultados 
auferidos no exterior. 

(v) Definiu-se a realização de encontros com especialistas nos temas em estudo, 
especialmente nos meios jurídico e acadêmico, bem a realização workshop aberto, 
em data e local a serem definidos. 

vi) marcada a próxima reunião para o dia 30 de julho de 2018, no CCiF. 

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 12:30h.  


