CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VINICIUS POIT (NOVO/SP)

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Deputado Vinicius)
Requer a realização de audiência conjunta entre
as

Comissões

Comunicação

de
e

Ciência,

Informática

Tecnologia,
(CCTCI)

e

Finanças e Tributação (CFT) para debater a
“Reforma Tributária e Competitividade na Era
Digital”.
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso VIII, do art. 117 e no art. 255, ambos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta
Comissão, seja realizada Audiência Pública conjunta entre as Comissões de Ciência,
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) e Finanças e Tributação (CFT) para debater a
“Reforma Tributária e Competitividade na Era Digital” com a participação dos seguintes
convidados:


Luiz Guilherme Medeiros, representante da IBM para área de impostos e tributação;



Sergio Paulo Gallindo, presidente-executivo da Brasscom;



Eurico Santi, representando o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF)



Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade e Competitividade do
Ministério da Economia;



Marcos Cintra, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil;



Silvio Meira, Co-Fundador do Instituto de Inovação Cesar;



Thiago Camargo, Presidente Executivo do Movimento Brasil Digital (MBD);



Representante do Movimento Brasil Competitivo (MBC);



Representante da Associação Brasileira de Internet;



Italo Nogueira – presidente da Federação das Associações das Empresas Brasileiras
de Tecnologia da Informação;



Representante do Google no Brasil.
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JUSTIFICAÇÃO
Os efeitos da transformação digital se projetam para todos os segmentos
econômicos e da sociedade. A Internet das Coisas (IoT), por exemplo, é considerada a maior
onda tecnológica com projeções que chegam a US$ 19 trilhões em volume de neg cio em todo
o planeta e trilh o de en ore conectado at
Além da IoT, tecnologias de transformação digital como blockchain,
inteligência artificial, aplicativos, computação em nuvem e mobilidade também prometem
alterar a forma como as relações econômicas se desenvolvem nas mais diversas dimensões
como agricultura digital, Indústria 4.0, setor de serviços, educação, Saúde 4.0 e também na
forma como o Estado presta serviços ao cidadão.
Neste sentido, a reforma tributária a ser implementada precisa levar em conta as
transformações digitais pelas quais o Brasil vem passando de modo com que as regras fiscais
que venham a ser estabelecidas garantam a competitividade do país para continuar gerando
valor através da tecnologia nas mais diversas verticais econômicas.
Ademais, o debate precisa levar em conta a harmonização de regras
internacionais a exemplo daquelas recomendadas pela OCDE, em especial no que concerne com
comércio internacional de intangíveis de modo com que as regulações fiscais não inibam a
atratividade de investimentos e criem condições para a fixação de valor no Brasil. Por fim,
espera-se que a reforma fiscal do estado caracterize adequadamente os fenômenos jurídicos
repelindo conflitos de competências tributárias a exemplo da atual situação de bitributação de
programas de computador, insumos fundamentais para a economia do futuro.
Diante do exposto solicito apoio dos nobres pares para a aprovação deste
requerimento.
Salas das sessões,

de

DEPUTADO VINICIUS POIT
(NOVO/SP)

de 2019.

