
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Ata da 9ª Reunião  

1) Data/horário: 21/05/2018 – das 9h30min às 12h. 

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 e o Sr. Pedro Anders – representantes 
da KMPG;  

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

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

- o Sr. Washington Coelho – representante da Ernest&Young. 

4) Pauta: debate sobre alíquota efetiva da tributação sobre a renda no Brasil e 
sobre o modelo de incentivos a pesquisa e desenvolvimento, especialmente o 
da Lei do Bem. 

ABERTURA E ORDEM DO DIA:  

i) Os trabalhos se iniciaram com breve exposição da Consultoria Legislativa da 
Câmara dos Deputados sobre as alíquotas efetivas dos tributos sobre o lucro 
das vinte maiores empresas no país, para os anos de 2016 e 2017, constantes 
das demonstrações financeiras. 

O Sr. Bernard Appy abordou a diferença entre o conceito legal e o econômico de 
alíquota efetiva e a importância de se buscar maior alinhamento com a tendência 
internacional de redução da alíquota nominal acompanhada de ampliação da 
base, medida também defendida pelo Sr. Isaías Coelho. 

ii) Em seguida, foi debatido o modelo de incentivos a pesquisa e 
desenvolvimento adotado pelo Brasil e por outros países considerados 
referência em virtude dos resultados obtidos. O Sr. Marcos Lisboa apontou 



 

 

características que deveriam ser observadas na implementação de políticas de 
incentivo à inovação, especialmente a necessidade de políticas que alcancem 
os pequenos empreendimentos inovadores. Em particular, destacou-se que 
políticas que reduzam o custo médio dos investimentos em inovação, mas não 
o custo marginal, são ineficientes. 

A Sr. Vanessa Canado detalhou os incentivos a pesquisa e desenvolvimento no 
país, em particular a Lei de Informática e a Lei do Bem, contrapondo suas 
características e resultados com medidas aplicadas em outros países que 
parecem lograr mais êxito. Seguiu-se discussão sobre como o modelo brasileiro 
poderia ser aperfeiçoado para a política de inovação avançar. 

iii) Por fim, o grupo acordou que não haverá reunião no dia 4 de junho, para que 
se possam sistematizar as propostas a serem encaminhadas pelo grupo, com 
base no que for decidido nas reuniões dos dias 28 e 29 de maio.  

ENCERRAMENTO: Encerrada a reunião às 12h.  


