
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

ATA da 2ª Reunião  

1) Data/horário: 21/03/2018 – 9h. 

2) Local: Insper, R. Quatá, 300, sala 6, Vila Olímpia, São Paulo – SP.  

3) Presentes:  

- o Sr. Marcos Lisboa, Presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper); 

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

- a Sra. Zabetta Macarini Carmignani – diretora do Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados (GETAP); 

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

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

4) Pauta: discussão do regulamento e definição da relatoria, dos substitutos e 
dos assessores dos membros, do cronograma das reuniões e do plano de 
trabalho inicial. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

i) Os trabalhos se iniciaram com discussão sobre os termos da minuta de 
regulamento, destinado a disciplinar o funcionamento do GT-IRPJ, a ser 
submetido à deliberação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, conforme 
dispõe o art. 2º, § 2º, do ato de sua criação. 

ii) Em seguida, foi escolhido por unanimidade como relator do GT-IRPJ o Sr. 
Bernard Appy. 

iii) A Sra. Vanessa Rahal Canado foi indicada como substituta e assessora do 
Sr. Bernard Appy; o Sr. André Renato Bizarro, como substituto e assessor da 
Sra. Zabetta Macarini Carmignan; o Sr. Daniel de Paiva Gomes, como assessor 
da Sra. Zabetta Macarini Carmignani; e o Sr. Nelson Machado, como substituto 
do Sr. Isaias Coelho.  

iv) Ficou acordado que as reuniões subsequentes do GT-IRPJ ocorrerão nas 
segundas-feiras, às 9h30min, normalmente em São Paulo, a partir do dia 
2/4/2018.  

v) Apresentado o plano de trabalho inicial, os tópicos a serem analisados pelo 
GT-IRPJ foram distribuídos para levantamento de informações pelos seus 
integrantes da seguinte maneira: 



 

 

- padrão internacional da alíquota marginal efetiva na tributação da renda 
corporativa: Srs. Marcos Lisboa, Bernard Appy e Sra. Zabetta Macarini 
Carmignani; 

- comparativo entre a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica 
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL): Sr. Cristiano Viveiros 
de Carvalho e Sra. Lucíola Calderari da Silveira e Palos; 

- integração da tributação da renda da pessoa jurídica e da pessoa física: Srs. 
Marcos Lisboa, Bernard Appy e Isaias Coelho; 

- benefícios fiscais vigentes no âmbito do IRPJ e da CSLL: Sr. Cristiano Viveiros 
de Carvalho e Sra. Lucíola Calderari da Silveira e Palos; 

- modelo de tributação de lucros obtidos no exterior por controladas e coligadas 
de empresas brasileiras: Srs. Bernard Appy, Isaias Coelho e Sra. Vanessa Rahal 
Canado; 

- modelo de tributação do capital próprio e do capital de terceiros: Srs. Bernard 
Appy e Isaias Coelho; 

- modelo de incentivo à inovação: Sr. Marcos Lisboa; 

- tratamento tributário do ágio nas reorganizações empresariais: Sras. Zabetta 
Macarini Carmignani e Vanessa Rahal Canado; 

- moeda funcional: Sra. Zabetta Macarini Carmignani; 

- tratamento tributário na operações de hedge: Sra. Zabetta Macarini 
Carmignani; 

- padrão internacional no tratamento de prejuízos fiscais: Sr. Marcos Lisboa e 
Sra. Vanessa Rahal Canado. 

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 10h40min.  


