
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 16ª Reunião  

1) Data/horário: 28/08/2018 – 10h. 

2) Local: FGV Direito SP, Rua Rocha, 233, Edifício Dona Leopoldina, Bela Vista, 

São Paulo/SP. 

3) Presentes: 

3.1. 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); 

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

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

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

- o Sr. Carlos Augusto Gomes – representante da PricewaterhouseCoopers (PwC); 
e 

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

3.2. Especialistas convidados: 

- o Sr. Carlos Pelá – representante da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); 

- o Sr. Fábio Guerra – representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI); 

- o Sr. Romero Tavares – representante da CNI; 

- o Sr. Nelson Machado – professor da Escola de Economia de São Paulo 
EESP/FGV; 

- o Sr. Alexandre Fischer – representante da Associação Brasileira das Companhias 
Abertas (Abrasca); 

- o Sr. Durval Araújo – representante da PwC; e 
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- o Sr. Hélio Honda – representante da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). 

4) 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. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

Os trabalhos se iniciaram com breve exposição pelo Sr. Eurico de Santi do trabalho 
que vem sendo desenvolvido na FGV Direito SP, com envolvimento de diversos 
agentes, a fim de promover melhorias no sistema tributário nacional, seguida de 
apresentação do Grupo de Trabalho destinado a avaliar o modelo brasileiro de 
tributação da renda corporativa e propor aperfeiçoamentos. 

O Sr. Bernard Appy discorreu 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. Na sequência, cada um dos especialistas 
convidados apresentou a sua percepção sobre as dificuldades criadas pela 
legislação tributária em vigor para o desenvolvimento do setor produtivo. 

O Sr. Carlos Pelá questionou a elevada tributação do setor financeiro em 
comparação aos demais setores, em decorrência da alíquota majorada da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, cujo ônus acabaria sendo repassado ao 
consumidor dos produtos financeiros. Manifestou preocupação com a incidência do 
imposto de renda sobre os dividendos, sem a correspondente redução da tributação 
da pessoa jurídica, bem assim com o risco de internacionalização de empresas 
brasileiras, para escaparem da alta carga tributária. Revelou ser favorável à 
manutenção dos Juros sobre Capital Próprio (JCP), como forma de aproximar a 
alíquota efetiva do Brasil à de outros países, e à reformulação dos critérios para 
dedutibilidade de perdas com recebíveis, o que é especialmente relevante para os 
bancos, dada a natureza de suas operações. 

O Sr. Fábio Guerra defendeu a importância de o país buscar padrão de tributação 
próximo aos países que integram a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), para torná-lo mais atrativo ao investimento 
estrangeiro direto. Lembrou que o número de tratados internacionais assinados pelo 
Brasil em matéria tributária é incompatível com a tamanho da economia nacional. 
Além de apoiar a redução da alíquota nominal do imposto de renda das pessoas 
jurídicas (IRPJ), manifestou-se favoravelmente à eliminação da trava quantitativa 
para compensação de prejuízos fiscais e à ampliação da política de incentivo à 
inovação. 

O Sr. Romero Tavares reforçou a importância da manutenção dos JCP, com 
aperfeiçoamentos na linha do que vem sendo discutido na União Europeia. Acredita 
ser necessário eliminar a trava de 50% no cálculo dos JCP. Destacou também a 
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necessidade de revisão da Lei do Bem. Por fim, defendeu o modelo de tributação 
da renda corporativa em bases territoriais e a inexistência de qualquer trava para 
compensação de prejuízos fiscais. Argumentou ainda que a tributação de 
dividendos pode contribuir para a ampliação da rede de tratados no país. 

O Sr. Alexandre Fischer expressou a concordância da associação que representa 
às propostas do Grupo de Trabalho para o aperfeiçoamento da tributação da renda 
corporativa. 

O Sr. Durval Araújo frisou que a neutralidade fiscal deve ser observada em qualquer 
mudança na legislação aplicada às pessoas jurídicas e qualquer reforma da 
tributação da pessoa jurídica teria como desafio maior identificar o ponto de 
equilíbrio para incidência do imposto de renda sobre dividendos, de modo a não 
elevar mais ainda a carga tributária no país. Defendeu a manutenção dos JCP, bem 
assim o desenho de um modelo de tributação que efetivamente favoreça o 
investimento produtivo. 

O Sr. Hélcio Honda reforçou a necessidade de qualquer mudança na tributação da 
renda corporativa visar ao fortalecimento e ao desenvolvimento do setor produtivo 
nacional, de modo a torná-lo mais competitivo e atrativo ao investimento 
estrangeiro. Para tanto, faz-se mister discutir possíveis melhorias na amortização 
fiscal do ágio, eliminar as travas para compensação de prejuízos fiscais, ampliar a 
política de incentivo à inovação e procurar alternativas para aumentar a segurança 
jurídica no país. 

Seguiu-se ainda breve debate sobre questões pontuais, com a manifestação dos 
membros do grupo sobre questões colocadas pelos especialistas convidados e 
pelos demais participantes do evento. 

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 12h30min.  


