
  

Manifesto de Apoio à Tramitação da Reforma Tributária 
 

 
As entidades signatárias deste documento apóiam a imediata tramitação no Congresso 
Nacional do Substitutivo do Relator Sandro Mabel à Proposta de Emenda Constitucional 
233/08, apensa à PEC nº 31 de 2007, que visa implementar a Reforma Tributária. 
 
No entender das entidades, a proposta do Relator é a melhor que poderia ser apresentada 
neste momento. O texto evoluiu na discussão federativa e na simplificação dos tributos e 
procura harmonizar o sistema tributário nacional com a experiência internacional, para criar 
um modelo adaptado às nossas condições.  
 
O projeto estabelece bases modernas de tributação, tornando o país competitivo no cenário 
globalizado, o que é fundamental para a atração de investimentos, sobretudo pelas 
limitações que a atual crise financeira impõe.  
 
O substitutivo do Relator precisa tramitar com celeridade no Congresso, pois se isso não 
ocorrer, o debate, mais uma vez, pode ficar para segundo plano, visto que, além dos 
reflexos da crise econômica, 2009 será um ano pré-eleitoral.  
 
O substitutivo traz importantes avanços, como:  
 
- Previsão de lei complementar para estabelecer o código de defesa do contribuinte;  
- Delimitação da base de incidência do IVA-F (restrição a incidência sobre movimentações 
financeiras e melhor especificação das operações com serviço);  
- Instituição de regras de transição para os incentivos fiscais do ICMS atualmente em vigor;  
- Especificação do mecanismo de ajuste das alíquotas do IVA-F, ICMS e IR, no caso de 
contestação de aumento de carga, após a implantação da reforma tributária (Compensação 
para o caso de aumento da carga);  
- Garantia de uso pleno de créditos tributários no âmbito do IVA-F e do ICMS; 
- Reconhecimento da transação como forma de anistia e remissão;  
- Exigência de lei complementar para novas contribuições destinadas ao financiamento da 
seguridade social; 
-  Desoneração dos investimentos; 
- Desoneração da folha de pagamento, com o fim do salário educação e redução gradativa 
da contribuição patronal. 
 
Por outro lado, há aspectos que merecem aperfeiçoamentos, entre os quais se destacam:  
 
- Segurança no uso dos créditos tributários;  
- Ampliação e garantia da desoneração das exportações;  
- Neutralidade tributária da reforma;  
- Redução da carga de impostos para os serviços o públicos como, por exemplo, 
telecomunicações e energia elétrica.  
- Exclusão dos impostos de sua própria base de cálculo, ou seja, imposto “por fora” e não 
“por dentro”. 
- Assegurar a manutenção do princípio da anterioridade por 3 anos; 
- Assegurar a não inclusão do Adicional do Imposto de Renda por ramo de atividade. 
 



  

Por todos estes aspectos, as entidades signatárias deste documento defendem a célere 
tramitação da Proposta de Emenda Constitucional que se encontra no Congresso, pois ela 
busca a implementação da tão esperada Reforma Tributária no Brasil. 
 
É preciso, neste momento, distinguir o ideal do que é possível ser alcançado, visto que os 
aperfeiçoamentos deverão ser feitos no decorrer do debate legislativo. 
 
 
 
São Paulo, 19 de Novembro de 2008 
 
 
ABDIB – Associação Brasileira da Infra-Estrutura e das Indústrias de Base 
ABEMUSICA – Associação Brasileira da Música 
ABIFA – Associação Brasileira de Fundição 
ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos 
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos  
ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
ABIPEÇAS – Associação Brasileira da Indústria de Autopeças 
ABIPLA – Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e afins 
ABRAFLEX – Associação Brasileira dos Fabricantes de Embalagens Laminadas 
ABRAPUR – Associação Brasileira dos Fabricantes de Puericultura 
ABRINQ  - Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 
AEB – Associação de Comércio Exterior do Brasil 
ARTEFATOS – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Papel, Papelão, Cortiça e 
Embalagens Especiais ou Personalizadas 
CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
SIMEFRE – Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e 
Rodoviários 
SINDIBOR – Sindicato da Indústria de Artefatos de Borracha no Estado de São Paulo 
SINDIFUMO – Sindicato da Indústria do Fumo no Estado de São Paulo 
SIPIGEDESP – Sindicato da Indústria de Pinturas, Gesso e Decoração no Estado de São 
Paulo 
 
 
 


