
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 4ª Reunião  

1) Data/horário: 09/04/2018 – 9h40min. 

2) Local: CCiF, Rua Itapeva, 26, 7º andar, conjunto 1701, São Paulo – SP.  

3) Presentes:  

- 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 e o Sr. Cristiano Viveiros de Cavalho 
– 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. Daniel de Paiva Gomes – consultor jurídico do GETAP; 

- o Sr. Marcus Vinicius Slemian Gonçalves – representante da KMPG; e 

- o Sr. Alexandre Garcia Querquilli – representante da Deloitte. 

4) Pauta: debate sobre moeda funcional e tratamento de prejuízos fiscais. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

i) Os trabalhos se iniciaram com debate sobre moeda funcional, abordando-se o 
conceito, as características, os efeitos e o padrão adotado em outros países. 
Discutiu-se o modelo que melhor se ajustaria à realidade brasileira: adoção 
plena, adoção mediante autorização ou adoção parcial – por determinados 
setores ou por prazo fixo. 

ii) Em seguida, foi debatido o modelo de tratamento de prejuízos fiscais. 
Apresentou-se a evolução do assunto na legislação brasileira, as discussões 
judiciais existentes – em particular relacionadas às hipóteses de extinção da 
pessoa jurídica e de reorganização societária –, bem assim a experiência 
internacional. A seguir, discutiu-se o modelo ideal a ser aplicado ao país de modo 
a conferir maior competividade às empresas brasileiras, avaliando-se os custos 
e benefícios de alternativas como a limitação temporal e a limitação quantitativa 
para a compensação dos prejuízos fiscais. 

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 12h.  


