
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 1ª Reunião  

1) Data/horário: 12/03/2018 – 16h40min. 

2) Local: sala de reuniões da Presidência da Câmara dos Deputados.  

3) Presentes:  

- S. Ex.ª o Sr. Rodrigo Maia – Presidente da Câmara dos Deputados; 
- o Sr. Marcos Lisboa, Presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper); 
- 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. Danilo Fariello – Assessor de Comunicação da Presidência da Câmara 
dos Deputados; 
- o Sr. Luiz Fernando Botelho de Carvalho – Diretor da Consultoria Legislativa; e 
- o Sr. Cristiano Viveiros de Carvalho e a Sra. Lucíola Calderari da Silveira e 
Palos – consultores legislativos da Câmara dos Deputados na área de direito 
tributário e tributação.  

4) Pauta: instalação do Grupo de Trabalho – Tributação da Renda Corporativa 
no Brasil (GT-IRPJ). 

ABERTURA: Presentes os membros integrantes do GT-IRPJ, criado por ato do 
Presidente da Câmara dos Deputados em 22 de fevereiro de 2018, “para avaliar 
e propor mudanças no modelo brasileiro de tributação da renda corporativa”, 
procedeu-se à reunião de instalação, em que se discutiram os assuntos a serem 
tratados no decorrer do trabalho. Destacou-se o contexto que originou a sua 
instalação, em especial a aprovação da reforma tributária dos Estados Unidos 
em dezembro de 2017, que promoveu redução na tributação da renda 
corporativa, com o objetivo de tornar mais competitivas as empresas americanas 
em nível mundial. Busca-se, com o GT-IRPJ, identificar distorções na tributação 
da renda das empresas que prejudiquem a atração de investimentos 
estrangeiros para o país e a sua manutenção, para então se proporem alterações 
na legislação tributária federal.  

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 18h40min.  


