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Insira-se, onde couber, o seguinte artigo:
“Art. ... Ficam reduzidas a zero todas as alíquotas definidas no Decreto 6.006,
de 28 de Dezembro de 2006, para os produtos classificados no capítulo 42 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (obras
de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e
artefatos semelhantes; obras de tipo)”
JUSTIFICAÇÃO
Essa medida se justifica pela necessidade de estender ao
segmento de bolsas, carteiras e outros objetos de uso pessoal o tratamento
tributário já concedido aos segmentos de sapatos e roupas. A desoneração
fiscal incidente sobre os produtos da indústria dos artefatos é fundamental para
a sobrevivência de um setor empreendedor, que gera milhares de empregos
em todo o País.
Segundo a entidade representativa do setor de artefatos de
couro - Associação Brasileira das Indústrias de Artefatos de Couro e Artigos de
Viagem (ABIACAV) – são cerca de 3.200 indústrias, em sua maioria de micro e
pequeno portes, que empregam diretamente mais de 100 mil pessoas,
portanto, de relevante importância econômica e social para o país.
A indústria de artefatos brasileira chegou a ser a maior
exportadora mundial de cintos e carteiras nas décadas de 70 e 80 do século
XX. Nos vinte anos que se seguiram centenas de fabricantes fecharam suas
portas. Empresas que empregavam mais de dois mil funcionários
simplesmente desapareceram. Muitos artesãos que trabalharam nestas
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indústrias abriram seus próprios ateliers e micro e pequenas empresas
proliferaram. Estão hoje espalhadas por todo o território nacional.
A carga de tributos e taxas incidente sobre os produtos
fabricados os encarece e prejudica aqueles que os fabricam legalmente. Com
isto os consumidores encontram na economia informal condições mais
vantajosas uma vez que vendedores clandestinos e o comércio ilegal não
arcam com os custos tributários.
Mesmo com todas as adversidades, o setor acredita que uma
nova geração de empreendedores, melhor preparados para enfrentar as
dificuldades e necessidades do segmento, está chegando ao mercado. Estes
empresários, aliados àqueles fabricantes que conseguiram sobreviver, e até
mesmo se superar nestes últimos anos, são os que reerguerão este importante
elo da cadeia produtiva do couro e trarão resultados positivos para toda a
economia, gerando empregos e renda.
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