
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 13ª Reunião  

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

2) Local: CCiF, Rua Itapeva, nº 26, 17º andar, sala 1701, em São Paulo/SP. 

3) Presentes:  

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

- o Sr. Marcos Lisboa – presidente do Insper; 

- a Sra. Luciola 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. Alexandre Garcia Querquilli – representante da Deloitte; 

- a Sra. Priscila Vergueiro – representante da PricewaterhouseCoopers; 

- os Srs. Gustavo Carmona e Washington Coelho – representantes da 
Ernest&Young. 

4) Pauta:  

- Análise das diferenças nos critérios de apuração entre o lucro contábil e o lucro 
tributável; 

- preparação das reuniões de debates a serem realizados com especialistas em 
tributação e a Academia, nos dias 13 e 14 de agosto. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

- Os trabalhos se iniciaram com o planejamento das reuniões de debates com 
tributaristas, previstas para as manhãs dos dias 13 e 14 de agosto, no GETAP, com 
a participação de aproximadamente dez especialistas em cada dia. 

- Em seguida, o Sr. Alexandre Garcia Querquilli expôs as principais diferenças na 
apuração do lucro contábil e do lucro tributável, com base na estrutura normativa 
para apuração o lucro real e na estrutura reporting contábil, segundo o padrão 
internacional em vigor – International Financial Standards (IFRS). A partir de dados 
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extraídos de fichas da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica (DIPJ), para o período de 2007 a 2013, foi apresentada estimativa dos 
ajustes permanentes e dos ajustes temporários que impactam a alíquota nominal 
da tributação sobre a renda das pessoas jurídicas.  

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 12h30.  


