
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 15ª Reunião  

1) Período: 13-14/08/2018. 

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

3) Pauta/presentes/ordem do dia: 

Pauta: 

Debate sobre possíveis aperfeiçoamentos na tributação da pessoa jurídica no 
Brasil, em especial o modelo de integração com a pessoa física, o tratamento do 
ágio nas reorganizações societárias, o modelo de tributação de lucros obtidos no 
exterior por controladas e coligadas de empresas brasileiras, e o tratamento de 
prejuízos fiscais. 

3.1) 13/08/2018, das 9h30min às 12h30min: 

Presentes:  

a) pelo Grupo de Trabalho: 

- 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); 

- os Srs. Cristiano Viveiros de Carvalho e Lucíola Calderari da Silveira e Palos – 
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. Carlos Augusto Gomes – representante da PricewaterhouseCoopers; 

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

b) Especialistas convidados: 

- o Sr. Eduardo Fleury – advogado e especialista em tributação; 
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- o Sr. Nelson Carvalho – professor da FEA/USP, presidente do Conselho de 
Administração da Petrobrás, vice-presidente do Conselho de Administração da B3, 
consultor do CPC, assessor de empresas e escritórios de advocacia e parecerista 
especializado; 

- a Sra. Simone Musa – advogada e especialista em direito tributário; 

- a Sra Lucilene Prado – advogada, especialista em direito tributário e consultora do 
Núcleo de Estudos Fiscais da FGV; 

- o Sr. Jorge Lopes – advogado e consultor em direito tributário e planejamento fiscal 
(escritório Pinheiro Neto); 

- o Sr. Gustavo Haddad – advogado e especialista em direito tributário. 

Ordem do dia: 

i) Os trabalhos se iniciaram com exposição pelo Sr. Bernard Appy sobre o trabalho 
realizado pelo grupo, desde a sua criação: os principais problemas identificados na 
tributação da pessoa jurídica e as alternativas aventadas para mitigá-los. Em 
seguida, cada um dos especialistas convidados apresentou a sua percepção sobre 
os possíveis aperfeiçoamentos na legislação em vigor. 

O Sr. Nelson Carvalho manifestou-se favoravelmente à manutenção dos juros sobre 
capital próprio, com seus desdobramentos sobre a tributação da pessoa jurídica. 
Defendeu a indissociabilidade da tributação sobre dividendos a uma diminuição das 
alíquotas aplicadas na tributação da renda corporativa, de modo a não elevar a 
carga tributária das empresas nacionais, em face da tendência mundial de redução. 
Em relação ao ágio, declarou entender necessário aperfeiçoar o tratamento 
tributário para reduzir o contencioso ainda subjacente ao assunto. 

A Sra. Simone Musa defendeu a necessidade de corrigir a legislação aplicável às 
sociedades profissionais, a fim de se submeterem a uma tributação mais adequada 
à sua capacidade contributiva. Quanto ao ágio, manifestou-se pela manutenção da 
amortização fiscal, com prazos mais dilatados, bem assim pela reformulação do que 
se entende como empresa-veículo. 

A Sra. Lucilene Prado levou ao debate sua percepção de que os ativos intangíveis, 
e não o ágio, impactariam mais significativamente o valor das empresas. Posição 
reiterada pelo Sr. Washington Coelho. 

O Sr. Jorge Lopes sustentou a necessidade de maior objetividade na definição da 
expressão “propósito negocial”, a qual dá margem a interpretações heterogêneas, 
com o que concordou o Sr. Eduardo Fleuy. 

O Sr. Eduardo Fleury fez breve apresentação sobre a evolução da carga tributária 
no mundo, em especial a respeito da tributação da pessoa jurídica: na última 
década, a tendência tem sido de redução da carga tributária, com menor peso do 
imposto de renda incidente sobre a pessoa jurídica e maior participação dos excise 

taxes, acompanhada da utilização das transferências orçamentárias, em vez da 
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tributação, como mecanismo de distribuição de renda. Com base nos dados 
apresentados, defendeu que a tributação da pessoa jurídica no país deve 
acompanhar a tendência mundial. 

O Sr. Gustavo Haddad declarou ser favorável ao aumento do limite quantitativo hoje 
existente para compensação de prejuízos fiscais, limite esse que se faz necessário 
à previsibilidade da arrecadação. Acredita ser mais urgente a previsão de 
tratamento tributário diferenciado, na compensação de prejuízos fiscais, para as 
empresas em recuperação judicial.  

3.2) 14/08/2018, das 9h30min às 12h30min: 

Presentes:  

a) pelo Grupo de Trabalho: 

- 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); 

- os Srs. Cristiano Viveiros de Carvalho e Luciola Calderari Palos – 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; 

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

b) Especialistas convidados: 

- o Sr. Paulo Ayres Barreto – advogado e professor da Faculdade de Direito/USP, 
PUC/SP e IBET); 

- o Sr. Ricardo Mariz de Oliveira – advogado, professor e presidente do IBDT; 

- o Sr. Fernando Rezende – economista e especialista em finanças públicas; 

- a Sra. Ana Cláudia Utumi – advogada, professora, pesquisadora da Escola de 
Direito/FGV e fundadora do escritório Utumi Advogados, especializado em direito 
tributário; 

- o Sr. Rodrigo Brunelli – advogado, especialista em direito tributário, professor da 
FIPECAFI e do Insper); 

- o Sr. Luiz Frederico Battendieri – advogado e especialista em direito tributário; 

- o Sr. Marcos Neder – advogado, ex-conselheiro do CARF e consultor em direito 
tributário. 
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Ordem do dia: 

De forma semelhante ao ocorrido no dia anterior, os trabalhos tiveram início com 
exposição pelo Sr. Bernard Appy sobre o trabalho realizado pelo grupo, seguida da 
manifestação de cada um dos especialistas convidados sobre os possíveis 
aperfeiçoamentos na legislação tributária vigente. 

O Sr. Ricardo Mariz de Oliveira expôs preocupação com a conformidade de 
possíveis mudanças na tributação da pessoa jurídica aos princípios previstos na 
Constituição, notadamente ao tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, com o que aquiesceu o Sr. 
Paulo Ayres Barreto. 

O Sr. Marcos Neder defendeu que a tributação corporativa seja ajustada de modo 
a possibilitar a mesma taxa de retorno dos investimentos no país e no exterior. Se 
por um lado, a insegurança jurídica desestimula os investimentos internos, por 
outro, a isenção de dividendos e a existência dos juros sobre capital próprio tornam 
o Brasil mais atrativo. Além disso, lembrou as razões que precipitaram a concepção 
do regime de tributação pelo lucro presumido, com destaque para a dificuldade de 
se fiscalizarem eficazmente as empresas no lucro real.  

A Sra. Ana Cláudia Utumi aventou a necessidade de aperfeiçoar a legislação 
tributária em vigor para combater a denominada pejotização, de modo a não 
prejudicar as empresas operacionais menores. 

O Sr. Fernando Rezende lembrou que o fenômeno da pejotização, atualmente tão 
difundido no país, decorre também de imperfeições nas normas trabalhistas, posto 
que várias empresas optam por contratar pessoas jurídicas, e não pessoa físicas. 

A respeito da amortização fiscal do ágio, as opiniões manifestadas foram 
divergentes. O Sr. Marcos Neder revelou-se pessimista quanto à eficácia de 
mudanças legislativas, ao contrário do Sr. Ricardo Mariz de Oliveira, que defende o 
aperfeiçoamento das regras atuais.  

O Sr. Paulo Ayres Barreto manifestou posição de que o modelo de tributação da 
renda no país se revela adequado, sendo necessários apenas ajustes pontuais, com 
o que concordou o Sr. Ricardo Mariz de Oliveira. 

O Sr. Rodrigo Brunelli sugeriu que a tributação das pessoas jurídicas pelo lucro 
presumido levasse em consideração as margens de lucro do negócio. Sobre o 
regime simplificado, defendeu que já existem normas capazes de desestimular o 
fenômeno da pejotização, como prevê o Regulamento do Imposto de Renda, 
determinando ao contratante do prestador de serviços o recolhimento do tributo na 
fonte pela tabela das pessoas físicas.  

O Sr. Luiz Frederico Battendieri acredita que o modelo de tributação da pessoa 
jurídica no país em geral se revela adequado, o problema maior residiria na 
tributação sobre o consumo. Manifestou-se favorável à tributação dos dividendos, 
condicionada à adoção de outras medidas que reduzam a carga tributária das 
empresas e aumentem a simplicidade do sistema, como a extinção da amortização 
fiscal do ágio e dos juros sobre o capital próprio. 


