
Por uma reforma tributária
que estimule e fortaleça a solidariedade

É fundamental e urgente que o debate em torno da reforma tributária enfrente o tema das

doações incentivadas e o financiamento a projetos de interesse público.

A reforma tributária é tema recorrente na agenda pública do país há diversos anos.

Deve-se reconhecer a importância e a premência de avançarmos na construção de uma

proposta de reforma que atue para combater as desigualdades econômicas e sociais,

traga eficiência e simplificação ao nosso sistema tributário e promova iniciativas voltadas

para o interesse público geral. As mudanças no sistema tributário também devem ser no

sentido de incentivar o engajamento da sociedade com ações que visem a promoção da

cidadania, do bem-estar e da justiça social, sendo capaz de realizar uma combinação

virtuosa entre recursos públicos e privados para a transformação do país. Nesse sentido,

apoiamos a construção de uma reforma tributária justa e solidária.

No entanto, a proposta que está em pauta na Câmara dos Deputados - PL 2337/2021 -

contém sérios riscos de caminharmos na contramão desses objetivos. De forma

inadvertida, sem que a medida esteja exposta nas motivações públicas da proposta, traz

impactos graves para as doações incentivadas no país ao propor alterações nas

alíquotas de imposto de renda de pessoas jurídicas sem compensações correspondentes

na política de incentivos, e coloca em risco assim um conjunto amplo de atividades vitais

para a sociedade.

As doações incentivadas representam uma fonte vital de financiamento de entidades

sem fins lucrativos que desenvolvem projetos culturais, desportivos, de atenção à saúde

e voltados para idosos, crianças e adolescentes. Assim, qualquer alteração na dinâmica

de recursos incentivados para a área social precisa ser realizada em diálogo com a



sociedade, para que sejam traçadas conjuntamente propostas alternativas de

manutenção desses projetos e aperfeiçoamento efetivo dos nossos mecanismos de

incentivo a ações de interesse público, conforme tem sido sempre também a dedicação

dos signatários desta carta.

Por essa razão, as entidades que subscrevem essa carta expressam a sua preocupação

com a forma como vem sendo conduzida a reforma do sistema tributário, passando ao

largo do necessário debate público para a sua realização da melhor forma e ignorando os

seus impactos para as doações incentivadas e o fortalecimento da vida cidadã e a da

promoção do interesse público no país.

Preocupação decorrente do fato de que, com base em parecer divulgado pelo relator, a

redução chegue a atingir em 50% o potencial de destinação de recursos para projetos

sociais em todas as áreas, após o acionamento dos gatilhos propostos. Entendemos que

os dispositivos que tratam dos incentivos para projetos sociais precisam ser melhor

calibrados para que a Reforma, no mínimo, garanta a preservação do funcionamento das

atividades de interesse social.

Sabemos o quão complexa é a revisão da tributação no Brasil e nos colocamos à

disposição para debater o tema e contribuir para a formulação de uma proposta de

aprimoramento real dos mecanismos de incentivos a doações e à soma de esforços para

a ação social e coletiva de forma ampla. Um sistema tributário mais justo, eficiente e

solidário passa, necessariamente, por fortalecer o engajamento da sociedade em

construir propostas e soluções para os grandes desafios do país.



As organizações que assinam esta carta:

ABCR - Associação Brasileira de Captadores de Recursos

ADD Associação Desportiva para Deficientes

APF - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUNDAÇÕES

Associação Atelier dos Curumins

Associação Beneficente Santa Zita de Lucca

Associação Casa dos Curumins

Associação Esportiva e Cultural PRÓ Esporte

Associação Movimenta Brasil

Associação Nacional de Gerontologia/Paraná

Associação Planeta d’O

Ateliê de cultura

Atletas pelo Brasil

Bertolini Indústria Química Ltda

BWA - CONTABILIDADE E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR

Casa da Mulher Trabalhadora - CAMTRA

Chácara das Flores - Eurípedes Barsanulfo

Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/SP

Curió Projetos

Doutores da Alegria

Estrutura GRH



Fórum Paranaense da Pessoa Idosa

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA

Fundação José Luiz Egydio Setúbal

Fundação Roberto Marinho

Fundação Tênis

GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas

IDIS – Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

Instituto Beatriz e Lauro Fiuza

Instituto Compartilhar

Instituto Esporte e Educação

Instituto Família Barrichello

Instituto Futebol de Rua

Instituto Geração 4

Instituto Guga Kuerten

Instituto JB12

Instituto Reação

Instituto Vita

José Medalha Eventos & Consultoria

MAM-SP

Mentoris Educação e Desenvolvimento

Ong Parceiros Voluntários

OSC LEGAL Instituto



Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.

Plan International Brasil

Projeto Semear Esperança de Carbonita

Prosas

São Lourenço Rugby

União Jovem do Rincão

Zive Tecnologia Ltda (doecash)


