
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

GRUPO DE TRABALHO – TRIBUTAÇÃO DA RENDA CORPORATIVA NO 

BRASIL 

 

Cronograma de Trabalho 

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

- 16/abr: debate sobre diferenças das bases de cálculo do imposto de renda da 
pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), e 
sobre 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: debate sobre tratamento tributário das remessas para o exterior (Sra. 
Vanessa Rahal Canado) e sobre 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: debate sobre integração da tributação da renda da pessoa jurídica e da 
pessoa física (Srs. Marcos Lisboa, Bernard Appy e Isaías Coelho), e sobre 
tratamento tributário nas operações de hedge (Sra. Zabetta Macarini 
Carmignani); 

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

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

- 11 e 12/jun: debate sobre 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), e encaminhamento do grupo sobre os 
assuntos debatidos; 

- 18/jun: pauta a definir; 

- 26/jun: pauta a definir; 

- 02/jul: pauta a definir. 


