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Ata da 7ª Reunião  

1) Data/horário: 07/05/2018 – das 9h30min às 12h20min. 

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

3) Presentes:  

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

- o Sr. Marcos Lisboa – presidente do Insper; 

- 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 
Carvalho – 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. Marcus Vinicius Slemian Gonçalves – representante da KMPG;  

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

- o Sr. Carlos Augusto da Rosa Gomes – representante da 
PricewaterhouseCoopers; e 

- o Sr. Gustavo Carmona Sanches e o Sr. Orlando Veloci Filho – representantes 
da Ernest&Young. 

4) Pauta: debate sobre integração da tributação da renda da pessoa jurídica e 
da pessoa física e tratamento tributário nas operações de hedge. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

i) Os trabalhos se iniciaram com exposição do Sr. Marcos Lisboa sobre princípios 
básicos a nortear a concepção de um sistema tributário ideal, com destaque para 
o princípio da neutralidade, segundo o qual a tributação não deveria desestimular 
a poupança dos agentes econômicos e, consequentemente, o investimento, 
além de não promover mudanças no arranjo produtivo de um país. Convergem 
nesse sentido alterações na legislação do imposto de renda da pessoa jurídica 
e da pessoa física que reduzam a tributação do resultado das empresas retido 
para reinvestimento e a concentrem quando de sua distribuição. 

Na sequência, o Sr. Isaías Coelho traçou panorama, elencando vantagens e 
desvantagens, sobre os modelos de tributação de lucros e dividendos adotados 
por diversos países: a) dupla incidência do imposto de renda na pessoa física e 
na pessoa jurídica (modelo clássico); b) tributação unitária em sede da empresa, 
com incidência do imposto de renda sobre o lucro formado na empresa e isenção 



 

 

no momento de sua distribuição, como implementado no Brasil; c) tributação 
unitária em mãos do sócio ou acionista, com incidência do imposto de renda 
sobre o lucro distribuído ao sócio ou acionista, isentando a empresa; d) 
tributação integrada da pessoa física e da pessoa jurídica, em que o imposto de 
renda pago pela empresa é convertido em crédito para o sócio ou acionista no 
cálculo do tributo que lhe cabe pagar; e e) tributação plana em duas etapas, com 
incidência do imposto de renda sobre o lucro da empresa e sobre o dividendo 
distribuído ao beneficiário, esta última com a característica de imposto retido 
definitivamente, modelo mais adotado no mundo. 

Com base na apresentação das vantagens e das desvantagens inerentes a cada 
um dos modelos de tributação de lucros e dividendos, o grupo debateu aquele 
que melhor se ajustaria simultaneamente à realidade brasileira, à tendência 
internacional e ao sistema tributário ideal, em especial a possibilidade de se 
reduzir a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas e se introduzir a 
tributação na fonte, plana e definitiva, dos lucros e dividendos distribuídos 
(modelo “e”), com a adoção de medidas de transição. No bojo dessa discussão, 
foi levantada a importância de calibrar o modelo a ser adotado na tributação das 
remessas de dividendos para o exterior, de modo a manter o país competitivo na 
atração de investimento estrangeiro direto. 

Ainda sobre o tema integração da tributação da renda da pessoa jurídica e da 
pessoa física, o Sr. Bernard Appy apresentou as questões centrais para o exame 
do assunto, tais como os princípios que caracterizam um bom sistema tributário, 
os desdobramentos do princípio da neutralidade a serem considerados na 
análise da integração da tributação da renda da pessoa jurídica e da pessoa 
física, além de outras questões relacionadas a escolhas de caráter político. 
Discutiu-se a melhor forma de tributar a renda do capital e do trabalho, com vistas 
inclusive a conferir tratamento isonômico entre capital próprio e de terceiros, para 
que não haja incentivos à alavancagem das empresas, retomando-se o debate 
sobre o modelo ideal para tributação de lucros e dividendos, dadas as 
especificidades do país, como a situação fiscal e a existência de regimes 
simplificados (Lucro Presumido e SIMPLES). No caso desses regimes, foi 
aventada inclusive a possiblidade de adoção do regime de caixa, de forma que 
haja maior simplicidade na escrituração contábil, incentivando a migração 
dessas empresas para a apuração do imposto de renda pelo lucro real. 

ii) Em seguida, foi apresentado pelo Sr. André Renato Bizarro o tratamento 
tributário do hedge. Caracterizada a operação com a finalidade de hedge, qual 
seja a contratação de instrumento financeiro para cobrir o risco uma operação 
de ativo ou passivo subjacente, abordou-se a evolução legislativa da tributação 
nas operações tanto para hedge doméstico quanto para hedge externo. 
Propuseram-se aperfeiçoamentos às normas em vigor, de modo a reduzir a 
dificuldade hoje existente em caracterizar as operações com o objetivo de hedge 
e o contencioso dela decorrente. Dado que quase a totalidade das operações de 
hedge lastreiam ativos ou passivos cujo valor reflete a volatilidade da taxa de 
câmbio e do preço das commodities¸ aventou-se a alternativa de regra específica 
e mais simples para o tratamento dessas operações. 

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 12h20min.  


