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Temas
Reforma Tributária

Somos favoráveis à uma Reforma Tributária baseada na tributação moderna e inteligente,
que tenha como objetivo a competitividade do Brasil, e que nos conduza ao crescimento
econômica. Apoiamos uma Reforma ampla, que enderece os desafios dos setores
econômicos, promovendo competitividade laboral, do ambiente de negócios e de insumos
de produção.

Teletrabalho
O Teletrabalho se mostrou um instrumento indispensável a manutenção das atividades empresariais.
Compreendemos que a matéria já está disciplinada adequadamente na Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, e sua atualização em 2017 (Lei. 13.467/17). Neste sentido, as questões
infraestruturais, ergonômicas e ambientais, da relação entre a empresa e o trabalhador, no regime de
teletrabalho, devem ser submetidas a acordos ou convenções coletivas de trabalho entre as partes.

Internet
Indubitavelmente, o acesso a Web se tornou um elemento essencial nas atividades cotidianas, garantir
que cada vez mais a população possa se beneficiar desse instrumento é um fator de competitividade
nacional. Porém, há desafios a serem suplantados, a exemplo das Fake News. Outrossim, os Marcos
Regulatórios tem que estampar segurança jurídica e garantia de Direitos aos cidadãos brasileiros.

Política Digital 
Atuamos por arcabouços regulatórios favoráveis ao pleno desenvolvimento tecnológico 
do país. As contribuições são realizadas de maneira a harmonizar os interesses 
econômicos, sociais, políticos e ambientais, contribuindo desta maneira para que as 
políticas públicas sejam convergentes e nos interesses de toda sociedade. 

Relações Laborais
Os usos e costumes tem sido alterados signitivamente pelo usos das tecnologias, 
inclusive, mudando as formas de realização do trabalho. Frente a essa realidade, e 
tendente ampliação no futuro, é importante que se tenha um modelo de negócios 
inovador, não restritivo, e garantidor de oportunidades econômicas e sociais. 
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Reforma Tributária – PEC 45/2019 

Autoria: Dep. Baleia Rossi (MDB-SP)             |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências - Reforma Tributária.

Explicação: Reforma do Sistema Tributário - Proposta da Câmara dos Deputados.

Eixo Temático: Tributário
Posicionamento da Brasscom: Convergente com ressalvas. Defendemos aprovação com inclusão da 
Emenda 44/19 
Acesse o documento no Link

z01

Reforma Tributária – PEC 110/2019

Autoria: Sen. Davi Alcolumbre (DEM-AP)          |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Estabelece reforma tributária, para extinguir tributos e criar o Imposto sobre Operações com 
Bens e Serviços (IBS).

Explicação: Reforma do Sistema Tributário - Proposta do Senado Federal.

Eixo Temático: Tributário    
Posicionamento da Brasscom: Convergente com ressalvas 
Acesse o documento no Link

z02

CIDE-Digital – PL 2.358/2020

Autoria: Dep. João Maia (PL-RN)                |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Institui a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a receita bruta de 
serviços digitais prestados pelas grandes empresas de tecnologia (CIDE-Digital).

Explicação: Projeto visa criar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 
receita bruta de serviços digitais prestados pelas grandes empresas de tecnologia (CIDE-Digital), cujo 
produto da arrecadação será integralmente destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), de que dispõe a Lei nº 11.540, de 12 de novembro de 2007.

Eixo Temático: Tributário 
Posicionamento da Brasscom: Divergente
Acesse o documento no Link

z04

Lucros e Dividendos – PL 2015/2019

Autoria: Sen. Otto Alencar (PSD-BA)             |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Altera o art. 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para dispor sobre a incidência do 
Imposto de Renda relativamente aos lucros ou dividendos distribuídos pela pessoa jurídica.

Explicação: Projeto visa estabelecer que os lucros ou dividendos distribuídos com base nos resultados 
apurados a partir do mês de janeiro de 2016, pagos, creditados, remetidos, empregados ou entregues 
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a pessoas jurídicas 
ou físicas, domiciliadas no País ou no exterior, estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte à 
alíquota de 15% (quinze por cento).

Eixo Temático: Tributação    |       Posicionamento da Brasscom: Divergente. A Brasscom defende a 
Reforma Tributária ampla e atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, além do fomento da 
confiança interna dos investidores brasileiros a fim de que concentram os aportes de investimentos no 
país, de forma que o crescimento da economia possa ser retomado.
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https://brasscom.org.br/tributacao-inteligente-para-a-competitividade/
https://brasscom.org.br/tributacao-inteligente-para-a-competitividade/
https://brasscom.org.br/manifesto-pela-rejeicao-do-projeto-de-lei-no-2-358-2020/


Imposto de Renda sobre Lucros e Dividendos – PL 1.952/2019

Autoria: Sen. Eduardo Braga (MDB-AM)          |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Altera as Leis nos 11.482, de 31 de maio de 2007, e 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e revoga 
dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 9.249, de 1995, e da Lei nº 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, para alterar a tabela progressiva do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física; estabelecer a incidência do Imposto sobre a Renda sobre lucros e dividendos pagos ou creditados 
pelas pessoas jurídicas, incluídas as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional; extinguir a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio; reduzir a alíquota do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Jurídica; e afastar a isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre ativos financeiros.

Explicação: Projeto visa alterar determinados dispositivos legais para alterar a tabela progressiva do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; estabelecer a incidência do Imposto sobre a Renda sobre lucros e 
dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, incluídas as microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional; extinguir a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio; 
reduzir a alíquota do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; e afastar a isenção do Imposto sobre a 
Renda incidente sobre ativos financeiros.

Eixo Temático: Tributário    
Posicionamento da Brasscom: Divergente. A Brasscom defende a Reforma Tributária ampla e atração de 

investimentos estrangeiros para o Brasil, além do fomento da confiança interna dos investidores 
brasileiros a fim de que concentram os aportes de investimentos no país, de forma que o crescimento da 
economia possa ser retomado.
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CIDE-Digital  - PLC 218/2020

Autoria: Dep. Danilo Forte (PSDB-CE)            |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Institui a Contribuição Social sobre Serviços Digitais incidente sobre a receita bruta de serviços 
digitais prestados pelas grandes empresas de tecnologia (CSSD), destinada ao financiamento de 
programas de renda básica.

Explicação: Projeto visa instituir a Contribuição Social sobre Serviços Digitais incidente sobre a receita 
bruta decorrente de serviços digitais prestados pelas grandes empresas de tecnologia (CSSD).

Eixo Temático: Tributário    |       
Posicionamento da Brasscom: Divergente
Acesse o documento no Link

z06

Lei do Bem – PL 2.707/2020

Autoria: Sen. Izalci Lucas (PSDB-DF)             |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Altera a Lei nº 11.196, de 2005, para permitir que o excedente do percentual dos dispêndios com pesquisa 
tecnológica excluído do lucro líquido das empresas possa ser aproveitado em períodos de apuração posteriores.

Explicação: Projeto visa aperfeiçoar a lei do bem para que mais empresas possam ser beneficiárias da Lei do 
Bem.

Eixo Temático: Política Digital e Tributário    |       
Posicionamento da Brasscom: Convergente com ressalvas 
Acesse o documento no Link
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https://brasscom.org.br/manifesto-pela-rejeicao-do-projeto-de-lei-no-2-358-2020/
https://brasscom.org.br/sugestoes-da-brasscom-ao-aperfeicoamento-da-lei-do-bem-no-11-196-05/


CIDE-Digital  - PLC 241/2020

Autoria: Dep. Danilo Forte (PSDB-CE)      |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Institui a Contribuição Social Especial sobre Serviços Digitais incidente sobre a receita bruta de 
serviços digitais, destinada ao financiamento de programas de renda básica.

Explicação: Projeto visa instituir  a Contribuição Social Especial sobre Serviços Digitais incidente sobre a 
receita bruta decorrente de serviços digitais.

Eixo Temático: Tributário      
Posicionamento da Brasscom: Divergente
Acesse o documento no Link

z09

Revisão dos Fundos – PEC 187/2019

Autoria: Sen. Fernando Bezerra (MDB-PE)             |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem 
ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à promulgação desta Emenda 
Constitucional, e dá outras providências.

Explicação: Emenda Constitucional visa instituir reserva de lei complementar para criar fundos públicos e 
extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à 
promulgação desta Emenda Constitucional, visando a melhoria da alocação dos recursos públicos.

Eixo Temático: Tributário    |       
Posicionamento da Brasscom: Divergente
Acesse o documento no Link

z08

Teletrabalho – PL 3.077/2020

Autoria: Dep. Baleia Rossi (DEM-SP)              |  Casa atual: Câmara dos Deputados 

Ementa: Acrescenta o § 3º ao art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, para 
autorizar a implantação do sistema de escritório remoto ("home-office") no serviço público.

Explicação: Projeto visa autorizar a implantação do sistema de teletrabalho no âmbito do serviço público. 

Eixo Temático: Relações Laborais       |       Posicionamento da Brasscom: Neutro

z11

Teletrabalho – PL 3.915/2020

Autoria: Dep. Bosco Costa (PL-SE)             |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1943, para 
dispor sobre o teletrabalho.

Explicação: Projeto visa estabelecer como obrigação do empregador a disponibilização de infraestrutura, 
equipamentos de tecnologia, e outras previsões, no caso do teletrabalho. 

Eixo Temático: Relações Laborais         
Posicionamento da Brasscom: Divergente. A Brasscom compreende que a matéria já está disciplinada 
adequadamente na Consolidação das Leis Trabalhistas.
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https://brasscom.org.br/manifesto-pela-rejeicao-do-projeto-de-lei-no-2-358-2020/
https://brasscom.org.br/manifesto-pl-172-2020/
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Silêncio Positivo – PL 8.518/2017

Autoria: Dep. Vitor Lippi (PSDB-SP)                  |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Altera a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, disciplinando o licenciamento temporário para a 
instalação de infraestruturas de telecomunicações em áreas urbanas.

Explicação: prevê a concessão temporária de licença nos casos em que a autorização para instalar 
infraestruturas de telecomunicações não seja emitida dentro do prazo de 60 dias pelo órgão competente, 
conforme legislação em vigor.

Eixo Temático: Internet
Posicionamento da Brasscom: Convergente
Acesse o documento no Link

z14

Direito de Passagem – PL 3.861/2015

Autoria: Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática   |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Altera a Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, dispondo sobre a obrigatoriedade da construção 
integrada de dutos para passagem de redes de telecomunicações em obras públicas de infraestrutura básica.

Explicação: A proposta dispõe sobre a obrigatoriedade da construção integrada de dutos para passagem de 
redes de telecomunicações em obras públicas de infraestrutura básica.

Eixo Temático: Internet    |      
Posicionamento da Brasscom: Convergente 

z15

Proteção de Dados Pessoais – PEC 17/2019

Autoria: Sen. Eduardo Gomes (MDB-TO)      |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Acrescenta o inciso XII-A, ao art. 5º, e o inciso XXX, ao art. 22, da Constituição Federal para 
incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão e fixar a competência 
privativa da União para legislar sobre a matéria.

Explicação: A proposta visa enquadrar a proteção de dados pessoais como parte das garantias 
individuais previstas na Constituição. Também fixa, como competência privativa da União, legislar sobre a 
proteção e tratamento de dados pessoais.

Eixo Temático: Internet
Posicionamento da Brasscom: Convergente
Acesse o documento no Link

z13
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Fake News – PL 2.630/2020

Autoria: Sen. Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE)  |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

Explicação: A proposta, conhecida como projeto das fake news,  cria a Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para as redes sociais e serviços de 
mensagem.

Eixo Temático: Internet
Posicionamento da Brasscom: Divergente
Acesse o documento no Link

z12
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https://brasscom.org.br/manifesto-pela-aprovacao-do-pl-8518-2017/
https://brasscom.org.br/vote-sim-a-pec-17-19/
https://brasscom.org.br/pilares-para-discussoes-sobre-projeto-de-lei-de-combate-a-noticias-falsas/


Lei do Bem – PL 4.944/2020

Autoria: Dep. Luisa Canziani (PTB–PR)          |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Altera a Lei do Bem – Lei nº 11.196, de 2005, para permitir que o excedente do percentual dos 
dispêndios com pesquisa tecnológica excluído do lucro líquido das empresas possa ser aproveitado em 
exercícios subsequentes, e dá outras providências.

Objetivo: A proposta aperfeiçoa a lei do bem e permite a dilação do prazo para utilização dos benefícios em 
anos subsequentes.

Eixo Temático: Política Digital e Tributário            
Posicionamento da Brasscom: Convergente 
Acesse o documento no Link

z16

Agricultura Digital – PL 149/2019

Autoria: Dep. Heitor Schuch (PSB–RS)        |  Casa atual: Senado Federal

Ementa: Institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão para ampliação da 
eficiência na aplicação de recursos e insumos de produção, de forma a diminuir o desperdício, reduzir os 
custos de produção, aumentar a produtividade e a lucratividade, bem como garantir a sustentabilidade 
ambiental, social e econômica.

Explicação: O projeto contribuirá para o direcionamento de políticas públicas em prol da transformação 
digital da agricultura.

Eixo Temático: Política Digital 
Posicionamento da Brasscom: Convergente
Acesse o documento no Link

z17

Educação Digital – PL 4.513/2020

Autoria: Dep. Angela Amin (PP-PR)             |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Institui a Política Nacional de Educação Digital e insere dispositivos no art. 4º da Lei nº 9.394, de 
1996, de diretrizes e bases da educação nacional.

Explicação: Trata da criação da Política Nacional de Educação Digital que perpassa pelos eixos de 
inclusão digital, qualificação, educação escolar, especialização e pesquisa. O objetivo da Política, é 
fomentar o envolvimento da tecnologia para fins educacionais e benefícios difusos para a sociedade, que 
perpassa no desenvolvimento de habilidades digitais e os benefícios do uso pedagógico de tecnologia, 
atentando para a transformação digital e as tendências do Século XXI.

Eixo Temático: Política Digital      |       Posicionamento da Brasscom: Convergente

z18

Telemedicina – PL 1.998/2020

Autoria: Dep. Adriana Ventura (NOVO-SP)          |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional.

Explicação: Projeto visa ampliar a telemedicina no Brasil.

Eixo Temático: Política Digital    |       
Posicionamento da Brasscom: Convergente 
Acesse o documento no Link
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https://brasscom.org.br/sugestoes-da-brasscom-ao-aperfeicoamento-da-lei-do-bem-no-11-196-05/
https://brasscom.org.br/por-uma-agricultura-digital-conectada-e-inovadora-no-brasil/
https://brasscom.org.br/manifesto-pela-ampliacao-do-uso-da-telemedicina-no-brasil/


Relações Laborais –PL 5.485/2020

Autoria: Dep. Alexandre Frota (PSDB-SP)        |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Estabelece estabilidade de 1 (um) ano aos trabalhadores que contraíram a doença da Covid 19 em 
seus locais de trabalho ou em virtude dele.

Explicação: Projeto visa estabelecer que todos os trabalhadores que contraírem a doença da Covid 19 no 
seu ambiente de trabalho ou em virtude dele, terão estabilidade de emprego por um ano, após seu 
retorno à atividades laborais, independentemente se houve ou não redução de contrato de trabalho 
durante a pandemia.

Eixo Temático: Relações Laborais       
Posicionamento da Brasscom: Divergente. A Brasscom entende que o tema necessita de um melhor 
amadurecimento.

z20

Plataformas Digitais – PL 1.665/2020

Autoria: Dep. Ivan Valente (PSOL-SP)              |  Casa atual: Câmara dos Deputados

Ementa: Dispõe sobre os direitos dos entregadores que prestam serviços a aplicativos de entrega durante o 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Explicação: Projeto visa estabelecer que a empresa de aplicativo deve assegurar aos entregadores 
afastados em razão de acidente ou por suspeita ou contaminação pelo coronavírus (Covid-19) a assistência 
financeira durante o período de afastamento necessário para a recuperação do trabalhador.

Eixo Temático: Relações Laborais
Posicionamento da Brasscom: Divergente
Acesse o documento no Link

z21
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