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Ofício 1/2021 

Exmo. Sr. [NOME], 

Brasília - DF 

  

Excelentíssimo senhor, 

O Movimento Pra Ser Justo, vem até Vossa Excelência solicitar o seu compromisso, enquanto candidato à 

Presidência do [preencher], de  apoiar a deliberação urgente e prioritária da Reforma Tributária.  

 

Sobre o Movimento 

O Pra Ser Justo (www.praserjusto.com.br) é um movimento constituído por entidades e organizações da 

sociedade civil empenhadas na aprovação da reforma tributária. Reunimos entidades, instituições, 

empresários, empreendedores, especialistas, acadêmicos, formadores de opinião e decisores que querem 

contribuir para que o país passe a ter um novo e moderno sistema de impostos e contribuições.  

A reforma que defendemos está baseada em alguns pilares e valores. São eles: ser instrumento de justiça 

e combate às desigualdades; incentivar a geração de empregos e o empreendedorismo; colaborar para o 

crescimento e o aumento da competitividade do país; ser um sistema simples, transparente e de fácil 

compreensão; e promover retornos para a sociedade na forma de bens e serviços públicos de melhor 

qualidade. 

O sistema tributário como um todo precisa de alterações. Os textos da base consumo passaram por um 

processo intenso e profundo de debates e ajustes que já dura dois anos. O tema está maduro e precisa 

ser prioridade no calendário de votação da Câmara e Senado. As outras bases (renda, propriedade e 

trabalho) também precisam de mudanças. É necessário aprofundar e estimular os debates e projetos que 

amadureçam e façam alterações nessas bases. Nosso compromisso é com propostas bem embasadas, 

responsáveis e comprometidas com o crescimento do país, a transparência e a redução de desigualdades. 

O momento é agora e o país não pode esperar mais.  

 

http://www.praserjusto.com.br/
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Por que a Reforma Tributária? 

Há décadas, discutimos a necessidade de reformar o nosso sistema tributário. Há décadas, perdemos 

tempo. Agora, o país mostra-se pronto para finalmente realizá-la. As disfuncionalidades do modelo 

vigente estão cada vez mais evidentes, as discussões amadureceram e as respostas são cada vez mais 

consensuais. A hora de mudar é já. 

Precisamos de uma reforma tributária porque nosso sistema é complexo e um obstáculo para aqueles que 

querem crescer e criar empregos no país. Porque ele é injusto, sobretudo com os mais pobres. Porque ele 

impede os cidadãos de exercerem de forma plena sua participação nas escolhas da sociedade. 

A reforma tributária é essencial para ajudar o país a recuperar o fôlego e a reencontrar o caminho do 

crescimento. 

A Reforma que defendemos: 

- Combate desigualdades: nosso sistema tributário é regressivo, penalizando justamente aqueles 

que mais precisam. Um novo sistema tributário pode ser instrumento eficiente para combater 

desigualdades – econômicas, sociais e regionais. Para saber mais, acesse este link.  

- É simples, estimulando o crescimento das empresas e a geração de empregos: o sistema 

tributário brasileiro está na contramão do resto do mundo. Dentre 190 países, somos o pior 

quando o assunto é tempo gasto pelas empresas para o pagamento de impostos, de acordo com 

o ranking Doing Business. A reforma tributária tem o potencial de aquecer a economia brasileira, 

elevando em 20% (p.p) o PIB brasileiro e, com isso, gerar 300 mil empregos por ano. Para saber 

mais, acesse este link. 

- É transparente e instrumento de cidadania: saber quanto, para que e para quem pagamos 

tributos hoje no Brasil é impossível. Dos tributos provêm os recursos que permitem aos governos 

prestarem melhores serviços à população e cumpra seu papel precípuo: melhorar a vida das 

pessoas. Precisamos de um sistema mais transparente, que permita a participação do cidadão nas 

decisões e nos debates sobre onde são alocados seus recursos. Para saber mais acesse este link. 

Sendo assim, contamos com o compromisso de Vossa Excelência para que a Reforma Tributária se torne 

realidade, promova justiça social e gere mudanças estruturais que viabilizarão a retomada do crescimento 

econômico. 

Nos colocamos à inteira disposição do senhor e de sua assessoria para debater e esclarecer, caso 

necessário, algumas das questões técnicas inerentes ao projeto. 

https://praserjusto.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Desigualdade-Promovida-Pelos-Tributos-Indiretos-3.pdf
https://praserjusto.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Complexidade-Tributaria-do-Brasil-3.pdf
https://praserjusto.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Transparencia-e-Impacto-nos-Precos-3.pdf
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Certos de sua atenção, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e 

consideração. 

  

 

Renata Mendes - porta voz do Pra Ser Justo 

 

Também assinam este ofício: 

● Endeavor, organização global sem fins lucrativos com missão de multiplicar o poder de 

transformação de empreendedores. Presente e atuante no Brasil desde 2000, busca promover 

ambiente de negócios que estimule o crescimento e o impacto de empreendedores à frente de 

scale-ups, empresas de alto crescimento com modelo escalável e inovador; 

● Centro de Liderança Pública (CLP), organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e 

desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do país. Há 12 anos, 

defende um Estado Democrático de Direito eficiente no uso de seus recursos e constituído sobre 

princípios republicanos. 

● #UnidosPeloBrasil, formado por mais de 20 entidades que defendem uma agenda positiva e 

pragmática de curto prazo. Essa concertação baseia sua atuação em três pilares propostos a partir 

de um escopo de retomada do desenvolvimento com base em geração de emprego e renda: 

reformas estruturais (administrativa e tributária), combate às desigualdades (renda básica e 

educação) e crescimento sustentável (saneamento básico, meio ambiente e segurança jurídica). 

O objetivo desse grupo de entidades é induzir a aprovação de projetos de lei e propostas de 

emenda à Constituição em tramitação no Congresso Nacional, entre elas a reforma tributária, 

capazes de recolocar a economia do país na rota do crescimento. 
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Carta de compromisso - reforma tributária 

Eu, [NOME][PARTIDO] na condição de candidato à Presidência da [preencher], me comprometo, caso 

eleito, a atuar em prol da deliberação urgente e prioritária da Reforma Tributária. 

Entendo que essa é uma das agendas mais importantes do Brasil, especialmente diante da crise que 

estamos enfrentando. A reforma tributária pode elevar o PIB brasileiro em 20% ao longo dos próximos 

anos e gerar 300 mil empregos por ano. 

O sistema tributário como um todo precisa de alterações e, portanto, reconheço a necessidade de 

priorizar a deliberação dos textos sobre a base consumo e aprofundar e estimular os debates e projetos 

que amadureçam e façam alterações nas bases renda, folha e propriedade.  

Este é um compromisso com propostas bem embasadas, responsáveis e que promovam: 

● Combate às desigualdades: por um sistema tributário progressivo e eficiente no combate às 

desigualdades econômicas, sociais e regionais. 

● Simplificação: por um sistema tributário simples, que estimule a produtividade e que permita que 

as empresas foquem no que realmente importa: crescer, gerar empregos e produzir mais e 

melhores bens e serviços para a população. 

Transparência: por um sistema tributário em que o cidadão saiba quanto, para que e para quem paga 

seus tributos e, assim, possa cobrar e participar das decisões de governo que impactam suas vidas. 

 

____________________________________________________ 

[NOME][PARTIDO] 


