
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 3ª Reunião  

1) Data/horário: 02/04/2018 – 9h30. 

2) Local: GETAP, Alameda Campinas, 802, 7º andar, conjunto 72, Jardins, São 
Paulo – SP.  

3) Presentes:  

- o Sr. Bernard Appy – diretor 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;  

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

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

4) Pauta: discussão da ata da 2ª reunião, do cronograma de trabalho e do 
encaminhamento dos temas pelos integrantes do grupo.  

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

i) Os trabalhos se iniciaram com discussão da ata da 2ª reunião. Foram 
acordados ajustes na distribuição dos temas para análise dos integrantes do 
grupo e a inclusão de outros dois assuntos considerados relevantes para o 
desenvolvimento dos trabalhos: tratamento tributário das remessas para o 
exterior, a cargo da Sra. Vanessa Rahal Canado, e critérios para dedutibilidade 
de perdas no recebimento de créditos, tema a ser encaminhado pelo Sr. 
Cristiano Viveiros de Carvalho e Sras. Lucíola Calderari da Silveira e Palos e 
Vanessa Rahal Canado.  

ii) Em seguida, foi definido o cronograma de trabalho. Em cada segunda-feira, 
até o dia 28 de maio, um ou dois temas serão apresentados pelos respectivos 
responsáveis para os demais integrantes do GT-IRPJ. As três primeiras 
segundas-feiras do mês de junho serão destinadas a debates, inclusive com a 
participação de terceiros que sejam especialistas nos assuntos abordados. No 
dia 22 de junho, será apresentada a versão preliminar do relatório, para a partir 
de então se promoverem ajustes no texto pelos membros do GT-IRPJ. Assim: 

- 09/abr: moeda funcional (Sra. Zabetta Macarini Carmignani) e padrão 
internacional no tratamento de prejuízos fiscais (Sr. Marcos Lisboa e Sra. 
Vanessa Rahal Canado); 

- 16/abr: comparativo entre a base de cálculo do imposto de renda da pessoa 
jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e benefícios 



 

 

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

- 23/abr: tratamento tributário das remessas para o exterior (Sra. Vanessa Rahal 
Canado), e critérios para dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos, 
(Sr. Cristiano Viveiros de Carvalho e Sras. Lucíola Calderari da Silveira e Palos 
e Vanessa Rahal Canado); 

- 07/mai: integração da tributação da renda da pessoa jurídica e da pessoa física 
(Srs. Marcos Lisboa, Bernard Appy e Isaías Coelho) e tratamento tributário nas 
operações de hedge (Sra. Zabetta Macarini Carmignani); 

- 14/mai: modelo de tributação do capital próprio e do capital de terceiros (Srs. 
Bernard Appy e Isaías Coelho) e tratamento tributário do ágio nas 
reorganizações empresariais (Sras. Zabetta Macarini Carmignani e Vanessa 
Rahal Canado); 

- 21/mai: padrão internacional da alíquota marginal efetiva na tributação da renda 
corporativa (Srs. Marcos Lisboa, Bernard Appy e Sra. Zabetta Macarini 
Carmignani) e modelo de incentivo à inovação (Sr. Marcos Lisboa); 

- 28/mai: modelo de tributação de lucros obtidos no exterior por controladas e 
coligadas de empresas brasileiras (Srs. Bernard Appy, Isaías Coelho e Sra. 
Vanessa Rahal Canado); 

- 04/jun: debates com a participação de terceiros; 

- 11/jun: debates com a participação de terceiros; 

- 18/jun: debates com a participação de terceiros; 

- 22/jun: apresentação da versão preliminar do relatório; 

- 25 e 26/jun (dia inteiro): discussão da versão preliminar do relatório para 
ajustes; 

- 02/jul e 03/jul (dia inteiro): ajustes finais no relatório; 

- 09/jul: apresentação da versão final do relatório. 

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 11h40min.  


