
Autoria: Presidência da República | Relatoria: Dep. Orlando Silva  (PCdoB/SP) | Comissão atual: Comissão Mista

Do que trata? Altera a Lei nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) para dispor sobre a proteção de dados 

pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Comentários: Convergente com ressalvas.

Agenda Legislativa do setor de TIC

MP 869/2018 - ANPD

Autoria: Dep. Vitor Lippi (PSDB/SP) | Relatoria: Dep. Eduardo Cury (PSDB-SP) | Comissão atual: CFT (Comissão de Finanças 

e Tributação)

Do que trata? Reduz a zero o valor da Taxa de Fiscalização de Instalação, da Taxa de Fiscalização de Funcionamento, da 

Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 

Cinematográfica incidentes sobre as estações móveis de serviços de telecomunicações que integrem sistemas de 

comunicação máquina a máquina.

Comentários: Convergente. A aprovação garantirá maior disseminação de dispositivos de IoT no Brasil, com perspectiva de 

criação de entre 830 mil e 1,16 milhões de empregos no país até 2025.

PL 7656/2017 - Desoneração de dispositivos de IoT

Autoria: Tereza Cristina (DEM/MS) | Relatoria: Dep. Jerônimo Goergen (PP-RS) | Comissão atual: CAPADR (Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

Do que trata? Institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão.

Comentários: Convergente. A Brasscom considera a política em questão relevante para a transformação digital da 

agricultura brasileira, que prevê a capacitação e formação de mão de obra, elemento imprescindível para tornar efetivo o 

uso das tecnologias no campo.

PL 355/2019 - Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão

Autoria: Baleia Rossi (MDB/SP) | Relatoria: Não definido | Comissão atual: CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania)

Do que trata? Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras previdências. 

Comentários: Convergente, com ressalva. A Brasscom defende uma reforma tributária que contemple a criação de um 

IVA/IBS nacional não cumulativo; ii)  Com alíquota padrão, alíquota maior para supérfluos e alíquota menor para cesta 

básica e essenciais; iii) Eliminação da contribuição previdenciária patronal (INSS) sobre a folha de pagamentos e (iv) 

Extinção dos fundos setoriais não aplicados para os fins, tais como, FUST, FISTEL, Funttel.

PEC 45/2019 - Reforma Tributária

Autoria: Poder Executivo | Relatoria: Sen. Daniella Ribeiro (PP/PB) | Comissão atual: CAE (Comissão de Assuntos Econômicos)

Do que trata? Institui a Política de Inovação Educação Conectada; e altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000 (Lei do 

Fust).

Comentários: Convergente. A Banda Larga é instrumento fundamental para o desenvolvimento da educação no País. ...pode 

contribuir no enfrentamentodo gargalo de conexão. Recente levantamento do MEC aponta que 66% das escolas tem 

velocidade insuficiente para o uso pedagógico da Internet e em tecnologias educacionais

PLC 142/2018 - Escolas Conectadas

IoT



Autoria: Dep. Daniel Vilela (MDB/GO) | Relatoria: Sen. Daniella Ribeiro (PP/PB) | Comissão atual: CCT (Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática)

Do que trata? Atualiza o Marco Legal das Telecomunicações, passando do regime de concessão para autorização. Esta 

mudança permitirá as empresas operadoras de serviços de telecom investirem nesta infraestrutura, tão necessária a 

economia digital.

Comentários: Convergente. O novo Marco Legal de Telecomunicações permitirá destravar investimentos em áreas 

prioritárias como conectividade e infraestruturas digitais.
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PLC 79/2016 - Nova Lei Geral de Telecom

Autoria: Sen. Eduardo Gomes (MDB/TO) | Relatoria: Não definido  | Comissão atual: CCJ (Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania)

Do que trata? 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.

17/2019 - Proteção de Dados Pessoais como direito fundamental

Autoria: Sen. Lídice da Mata (PSB/BA) | Relatoria: Não definido (em Plenário) | Comissão atual: Plenário

Do que trata? Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que "dispõe sobre o regime tributário, cambial e 

administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras providências".

Comentários: Convergente. A Brasscom defende aprovação do projeto que habilitará ao país maiores investimentos, 

fortalecendo a cultura exportadora do país, bem como abrirá espaço para a criação de empregos de melhor remuneração.

PL 5957/2013 - ZPEs

Autoria: Sen. Lauro Campos (PT/DF) | Relatoria: Não definido (em Plenário) | Comissão atual: Plenário

Do que trata? Altera a lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), para obrigar que o contratado cientifique a 

administração pública, em oito dias, as subcontratações que realizar.

Comentários: Convergente, com ressalva. A Brasscom defende o aperfeiçoamento do marco legal das licitações, haja vista 

a contratação pública de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) necessita de capítulo específico na Lei 

de Licitações dada suas características e nuances.

PL 1292/1995 - Reforma da Lei de Licitações

Autoria: Dep. Eduardo Barbosa (PSDB/MG) | Relatoria: Não definido | Comissão atual: CTASP (Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público)

Do que trata? Dispõe sobre o exercício profissional na área de Informática.

Comentários: Convergente.

PL 4408/2016 - Garantia do livre exercício da profissão de TI, apensado ao PL 3065/2015


