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O CONCEITO DE LIBERDADE PARA O SÉCULO XXI, 
SOBRETUDO QUANDO FALTA AO LIBERALISMO O 
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INTRODUÇÃO

Desde os tempos mais remotos que o imposto sempre é lembrado como a maior dor de
cabeça do mundo livre. A gente só lembra de pensar no peso da chamada carga
tributária quando chega a hora de resolver a pilha de boletos para pagamentos de
taxas, tributos e obrigações. Quem olha para a interminável lista de impostos cobrados
em países como o Brasil, nem imagina que a qualidade do sistema tributário de cada
país está intimamente ligada à natureza do sistema político de cada uma dessas nações,
sobretudo porque é na política que são criados e implantados os sistemas de impostos
que garantem o dinheiro arrecadado pelos governos de cada país. E é justamente por
causa dessa ligação histórica entre a política e o sistema tributário que algumas das
mais importantes guerras e revoluções só aconteceram porque a cobrança abusiva de
impostos estava no centro do conflito social. Por aqui, no Brasil de hoje, temos o
sistema de arrecadação de impostos feito pela Receita Federal, que as pessoas
costumam chamar de Leão, pelo dilatado tamanho de seu apetite sobre o dinheiro dos
contribuintes. Mas o que muita gente ainda não sabe é que o Leão da Receita Federal do
Brasil não tem culpa de nada, ele só faz o que está na lei, na lei do sistema tributário do
país.
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E para entender o papel do liberalismo no curso da blindagem gradativa que vem
afastando o totalitarismo estatal da lógica tributária, teremos o professor Marcos
Cintra, PhD em Economia pela Universidade de Harvard e um especialista que já ocupou
o cargo de Secretário da Receita do Brasil.

1. IMPOSTOS NAS SOCIEDADES LIBERAIS E REGIMES COMUNISTAS TOTALITÁRIOS

O século XX foi marcado pela Segunda Guerra Mundial e pela ocorrência das chamadas
Revoluções Socialistas, sobretudo no Leste Europeu. Tivemos a Cortina de Ferro e,
mesmo naquela época, ainda tinha muita gente que não entendia algumas diferenças
entre as sociedades liberais democráticas e os regimes comunistas totalitários. Haviam
comunistas que acusavam as democracias liberais de patrocinarem rotinas de
usurpação, injustiça social e apropriação do trabalho, inclusive através de sistemas
tributários.

A questão do imposto é um fato que desagrada a qualquer pessoa, a qualquer família, a
qualquer contribuinte, qualquer que seja o regime, seja ele um regime liberal ou um
regime comunista. Afinal de contas, se trata de uma extração de recursos que são
retirados do cidadão privado e transferidos ao Estado. Portanto, nunca há um ato de
simpatia nem um ato de grande colaboração dos indivíduos com relação à tributação,
mas há diferenças marcantes. Essa tributação pode ser feita de uma maneira mais
amigável ou de uma maneira mais autoritária. Nos regimes socialistas, nos regimes
mais autoritários, impõem à sociedade a extração desses recursos e, na maioria das
vezes, isso gera muito conflito e muita insatisfação. A história brasileira mesmo está
cheia de eventos onde os cidadãos se rebelam contra o Estado e contra o governo. Por
outro lado, existe também agora, no mundo ocidental, uma certa compreensão da
sociedade com relação à importância da tributação, de modo que não é nunca um fato
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auspicioso e não é nunca um fato recebido pela sociedade com satisfação, mas que ela
pode ser bem negociada, ela pode ser bem compreendida e ela só poder ser o fruto de
um diálogo entre o governo e os cidadãos. Um bom exemplo é como o cidadão
norte-americano trata a questão tributária. Para começo de conversa, notamos que a
Constituição Americana começa com as seguintes três palavras: We the people, “Nós o
povo”. E aí começam a dizer tudo o que pode e o que não
pode ser feito. A Constituição Brasileira já não tem esse
mesmo início. Ela diz: “Nós, os representantes do povo”.

A partir daí começa toda uma descrição do que o Estado
pode e deve fazer para preservar os direitos dos
cidadãos. Então vejam, só aí nós já temos uma diferença
muito grande no tom, uma diferença muito grande no
relacionamento entre contribuinte e o governo. De uma
maneira ou de outra é muito importante que haja diálogo e isto é um fator
preponderante para que haja uma convivência pacífica, de compreensão mútua entre o
governo e o contribuinte. Nas sociedades abertas, nas sociedades democráticas, os
cidadãos se organizam, eles têm instituições, eles têm organizações e dialogam com o
governo. Essa é a maior diferença. Já nos regimes autoritários é tudo colocado de cima
para baixo e o cidadão simplesmente tem que se submeter aos ditames da gestão ou da
administração. O tratamento liberal, o tratamento democrático ao sistema tributário,
facilita muito a convivência entre contribuinte e governo.
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2. IMPOSTOS NO BRASIL

O Brasil, de fato, tem uma das maiores cargas tributárias entre países de renda média
do mundo. O Brasil arrecada, aproximadamente, 33% do seu PIB. Isso é um terço de
praticamente tudo que é produzido no país ao longo de um ano e é transferido para o
governo, é extraído da sociedade que cria essa riqueza e esses valores são transferidos
ao governo. É lógico que tem que haver uma contrapartida para isso. Esses recursos são
extraídos para que o governo forneça serviços à sociedade, como justiça, segurança,
saúde e educação. O cidadão paga esses recursos, transfere esses recursos até com uma
certa satisfação quando ele percebe que existe a retribuição em termos de bons serviços
prestados.

Em países como a Noruega, e vários países
escandinavos e outros mais desenvolvidos,
existe essa reciprocidade entre o esforço de
pagamento do contribuinte, mas por outro lado
ele sabe que está recebendo algo que ele
valoriza em troca. No Brasil, infelizmente, nós
temos uma carga tributária muito elevada,
33% do PIB e, mesmo assim, o cidadão muitas
vezes é obrigado a buscar no mercado privado
atendimento de saúde, educação e até às vezes
segurança. Ou seja, o governo não atende as
demandas da sociedade que contribui
pesadamente para o custeio do Estado.

Para melhorar esse cenário o governo liberal deve melhorar o diálogo com o
contribuinte, a eficiência das suas ações, deve ter mecanismos que demonstram à
sociedade como os recursos estão sendo gastos e a sociedade deve fiscalizar,



6

CURSO LIBERTA: APOSTILA DA AULA 6.

acompanhar e, sobretudo, participar nessas decisões. Esta é uma questão cultural
inclusive. Se nos convencermos a sociedade de que esta é a melhor forma de
convivência entre governo e contribuinte, com diálogo, participação e
corresponsabilidade, uma boa parte dessas dificuldades seriam superadas. Esse é um
caminho que nós precisamos ainda construir no Brasil e há formas de se fazer isso. O
que não existe ainda é a conscientização, esta mudança cultural para que o contribuinte
seja mais respeitado pelo governo e ouvido nas decisões a serem tomadas.

3. IMPOSTO ÚNICO

Os problemas do sistema tributário são
gritantes e são conhecidos. A ideia do
imposto único é uma ideia que todos
nós acalentamos, aliás, é uma proposta
que tem mais de 300 anos de história
no pensamento econômico brasileiro e
no pensamento econômico mundial. A
ideia de simplificar a estrutura de
arrecadação de recursos para o

financiamento do Estado e, sobretudo, a ideia de simplificação, de termos apenas uma
forma de arrecadação de impostos, apenas um imposto. Essa ideia do imposto único é
uma ideia muito antiga, mas que nunca conseguiu ser viabilizada operacionalmente.
Hoje nós temos condições de viabilizar a ideia de termos um imposto único. Por quê?
Tudo o que é feito na economia hoje gera um pagamento e todos os pagamentos se
concentram em alguns nódulos que fazem as compensações bancárias, que são os
nossos bancos, o sistema bancário, e consequentemente seria possível nós tributamos
todos esses pagamentos, que em última análise sintetizam todas as operações
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econômicas de uma maneira muito simples, muito fácil e muito barata, sobretudo sem
burocracia. A ideia do imposto único nada mais é do que a aplicação de uma
experiência que o Brasil já viveu, que foi o uso da CPMF, que vigeu no Brasil entre 1995
até 2007. Foram 12 anos onde o imposto sobre movimentação financeira, ou seja, sobre
pagamentos, cobrado nos bancos, arrecadou, com uma alíquota muito baixa, volumes
bastante significativos de arrecadação de impostos. Sem burocracia, sem um único fiscal
ter que entrar na casa ou na empresa de alguém para pedir e fiscalizar livros, sem
autuações, sem contencioso, sem ações na justiça, sem custos e, ao mesmo tempo, um
tributo infalível, insonegável, pois ninguém consegue fugir desse tributo. Essa é a ideia
do imposto único.

Ela foi proposta por mim em 1991, portanto, já se vão praticamente 30 anos desde que
o antigo sonho dos pensadores econômicos há 300 anos pode se tornar realidade
através do progresso da economia digital. Infelizmente, como tudo o que acontece no
nosso país, nem sempre existe uma compreensão para apoio a essas propostas. Uma
das coisas que acontece é se o Brasil não conseguiu ainda chegar na ideia do imposto
único. Por quê? Porque o Brasil ainda tem essa mania de querer imitar, querer
mimetizar o que outros países têm feito no mundo. E, de fato, se nós implementarmos
um imposto único com a ideia de que esse imposto único seja uma tributação sobre
pagamentos, sobre o cheque nos bancos, sobre todo lançamento bancário, nós
estaríamos trazendo para o mundo uma grande inovação, como várias outras inovações
foram de autoria de brasileiros. Mas existe uma certa timidez, um certo complexo de
inferioridade no Brasil achando que se outros países no mundo ainda não o fizeram é
porque não deve ser bom ou porque nós não deveríamos ousar, tentar inovar, como
vários outros brasileiros já fizeram no passado com muito sucesso. E nós brasileiros
deveríamos, sem dúvida alguma, sermos os primeiros a testarmos e a utilizarmos essa
proposta que eu acho que iria causar uma enorme revolução no sistema tributário
mundial e também no sistema tributário brasileiro. A questão de qualquer tributo é que
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esse tributo nunca é bem recebido pela sociedade. Agora, a proposta do imposto único
foi muito mal utilizada quando ela vigeu no Brasil durante 12 anos e isso gerou uma
certa antipatia da sociedade com relação ao chamado tributo do cheque ou a CPMF. Por
quê? A ideia foi criada para ser um imposto único, mas foi implantada no Brasil não
como imposto único, mas como um imposto a mais. Ao invés dele substituir outros
impostos, ele foi criado e utilizado como imposto além de todos os tributos já
existentes e, evidentemente, isso gerou muita reação contrária da sociedade.

4. CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O IMPOSTO ÚNICO

Nós ainda estamos muito atrasados. Em vários países do mundo existem associações
muito poderosas que representam os interesses dos contribuintes. Não existe uma única
associação desse tipo no Brasil. Eu não conheço uma única que efetivamente congregue
os contribuintes, que congregue toda a sociedade para discutir a questão tributária. O
que nós temos no Brasil são coisas diferentes. O que nós temos são associações,
organismos que representam interesses específicos, e aí sim, através de um diálogo
político, através de lobby, fazem valer os seus interesses no seu diálogo com o governo.
Agora, a sociedade como um todo, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas que têm
uma vida normal, que não se associam a grandes organizações do meio empresarial, por
exemplo, têm pouca interlocução com o governo. Há muito a ser feito sim no Brasil para
que esse respeito mútuo seja construído.

O imposto único é um ótimo imposto mal utilizado. O saudoso Roberto Campos, quando
cria essa imagem de se usar um florete de esgrima para cortar grama está mostrando
que um instrumento delicado está sendo usado para uma tarefa bruta e é exatamente o
que aconteceu com o imposto único quando ele foi transformado num instrumento de
maior arrecadação, e não num instrumento de simplificação, num instrumento de
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redução de custos e, sobretudo, num instrumento que faça com que toda a sociedade te
pague, com que até mesmo aquele que deseje sonegar impostos seja chamado a
contribuir e traga a sua cota de pagamento de impostos para a sociedade.

Veja, um tributo como esse, na
medida em que ele é utilizado e os
recursos são arrecadados no sistema
bancário de maneira automática, sem
necessidade de contabilidade, de
livros, de contadores prestando
contas aos fiscais, ele faz com que
todo mundo seja obrigado a pagar. A

economia informal, que hoje atua fora do sistema formal da economia, que compra e
vende sem emitir nota, esse vai estar contribuindo também para a arrecadação de
impostos. A criminalidade no Brasil, o contrabando, a venda de drogas, todo esse
aspecto nebuloso e terrível da sociedade brasileira que é a corrupção, a criminalidade, a
prostituição, enfim, todo tipo de ação que hoje passa ao largo do sistema tributário, até
por serem ilegais, no mundo tributário vão também ser obrigados a trazerem a sua
contribuição. E o sonegador, aquele que faz da sua atividade econômica uma forma de
concorrência desleal, na medida em que ele sonega e não paga impostos, para com isso
roubar o mercado daquele que produz e paga todos seus impostos, também a
sonegação desapareceria. A ideia de um tributo como esse, que é um tributo muito fino
e sofisticado, é um tributo que vai resolver muitos problemas da sociedade. Agora, ser
usado única e exclusivamente para aumentar a arrecadação, de fato é uma deturpação
de um conceito bom ao ser transformado num conceito raso, num conceito chulo, que
efetivamente traz toda a rejeição da sociedade, de modo que precisamos recuperar a
imagem da CPMF. Ele é bom, ele é eficiente, mas ele precisa ser utilizado de maneira



10

CURSO LIBERTA: APOSTILA DA AULA 6.

virtuosa, não de uma maneira deturpada como ele foi durante os 12 anos de vigência da
CPMF.

As vantagens são enormes. Quem paga imposto não haverá mais fiscalização e a
arrecadação é feita automaticamente nos bancos. Para se ter uma ideia, alíquota
necessária para termos um imposto único federal seria de 1,16% no débito e no crédito
bancário, e com isso nós poderíamos eliminar todos os tributos federais. Outra
qualidade importante: ele não gera custo, não há necessidade de se fazer contabilidade
fiscal, não precisamos ter contadores, auditores, pessoas especializadas na escrituração
tributária, advogados tributaristas no contencioso com o governo, tudo isso desaparece
com um imposto sobre movimentação financeira, e são custos muito elevados. O que as
empresas gastam hoje para atender as exigências tributárias, as chamadas obrigações

acessórias tributárias, equivalem a 2
ou 3% do PIB brasileiro.

Falta às nossas lideranças políticas
acreditarem no projeto, entenderem o
projeto e comunicarem bem à
sociedade. O ministro Paulo Guedes
entende o projeto, eu estive na
Receita Federal e colaborei com ele,
participei desde o começo da

elaboração do plano de governo desta atual gestão. Elaboramos um projeto que prevê
um primeiro passo nesta direção, um tributo sobre movimentação financeira para,
inicialmente, desonerar a folha de pagamento e, posteriormente, ir eliminando outros
tributos. No entanto, a liderança maior de nosso país, que é o Presidente da República,
ainda está influenciado ou contaminado com essa antipatia popular ao nome CPMF,
alimentado pela imprensa que persistentemente insiste que essa é a volta da CPMF,
quando não é. Seria utilizada de maneira absolutamente distinta, mas essa visão,
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infelizmente, não conseguiu ser desfeita pela gestão da área econômica do governo. O
próprio presidente não se convenceu disso. Agora, eu continuo muito esperançoso de
que o ministro consiga levar essa mensagem ao governo, às mais altas autoridades e na
medida em que o Presidente da República se convencer de que esse é um bom processo,
um bom projeto, a ideia do imposto único sobre transações financeiras do nosso
deputado Luciano Bivar, por exemplo, poderia rapidamente ser aprovada na Câmara dos
Deputados. O projeto do imposto único federal prevê a eliminação de todos os impostos
federais, como PIS, CONFINS, IPI, ITR e contribuição do INSS sobre folha. Ele mantém
apenas o imposto de renda sobre pessoa física e jurídica porque são impostos justos,
são impostos que garantem uma certa progressividade para que o governo possa fazer
uma política de redistribuição de renda que nós precisamos no país. Ele mantém apenas
o imposto de renda e o imposto sobre movimentação financeira. Portanto seria um
imposto único federal que englobaria todos os tributos que hoje causam tanta
insatisfação, tantos custos, tanta briga na justiça como o nosso sistema tributário atual.
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5.       COBRANÇA DE IMPOSTOS PARA RICOS E POBRES NO BRASIL

O sistema tributário brasileiro
prejudica os mais pobres, pois é um
sistema regressivo e um sistema que
coloca uma carga tributária excessiva
e injusta, injustificável sobre o
assalariado e o trabalhador. É muito
mais fácil tributar salário, aqueles
que têm a sua carteira assinada, que
são obrigados a dar recibo, a ter um

relacionamento formal com seu empregador, do que tributar, por exemplo, uma
empresa que muitas vende sem emitir nota, distribuídos através de todos os territórios
do país e muito difíceis de serem acompanhados. Então, o nosso sistema tributário
acaba se concentrando em alguns segmentos que são mais fáceis de tributar e um deles
é o assalariado, é o trabalhador. O Brasil é um dos países que mais tributa salário do
mundo. Um trabalhador leva para casa a metade daquilo que ele custa ao seu
empregador. Se um trabalhador leva R$100,00 para casa, para pagar seu aluguel, a sua
alimentação, a escola dos seus filhos, ele está custando R$200,00 para o empregador e
essa diferença são os impostos que incidem sobre o salário. É por isso que existe uma
resistência à abertura de novos postos de trabalho no Brasil, pois o custo é muito
elevado. O Brasil hoje tributa mais de 20% na folha de salário das empresas para o
financiamento do INSS.

O Brasil é um dos países que mais tributa salário, sendo que nós temos 30 milhões de
brasileiros que estão desempregados, ou subempregados, ou na informalidade ou
desalentados. Portanto, esta seria uma primeira providência imediata, reduzir a carga
tributária sobre os salários e com isso melhorar o perfil de distribuição de renda. O
nosso sistema tributário é um dos grandes responsáveis pela concentração de renda no
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Brasil, tributa muito o assalariado e, ao mesmo tempo, abre muito a possibilidade de
sonegação e evasão para as empresas, para os patamares de renda mais elevados na
nossa sociedade, que são aqueles que têm mais facilidade para a sonegação, para
contratação de grandes advogados, para planejarem tributariamente aquilo que vão
pagar e, consequentemente, reduzirem a carga tributária. Portanto, sim, hoje no Brasil
ainda se sonega muito, a informalidade é muito alta e eu acredito que um tributo como
a movimentação financeira ampliaria o universo de contribuintes brasileiros em
aproximadamente 25 a 30%. Ou seja, 25 a 30% dos agentes econômicos no Brasil ou
não pagam impostos, ou pagam menos do que deveriam, ou praticam a evasão, a
sonegação ou estão na criminalidade, na total informalidade. Portanto, um tributo como
esse amplia o universo tributário e faz com quem paga muito imposto hoje pague
menos e aqueles que não estão pagando nada, ou que estão pagando menos do que
deveriam, paguem mais e paguem a sua cota justa. Eu acho que é um tributo, sim, que
vai melhorar a distribuição de renda, o imposto único é um projeto socialmente muito
viável, socialmente responsável e, sobretudo, capaz de melhorar muito ou reequilibrar a
péssima distribuição de renda que nós temos no Brasil.
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6.       IMPOSTO ÚNICO E COBRANÇA EM CASCATA

Os que são contra à ideia do imposto único e , muitas vezes, são contra por outras
razões que não essas, são contra porque podem ser hoje aqueles que praticam
sonegação, aqueles que se beneficiam da complexidade do sistema tributário, aqueles
que possuem boa interlocução com o governo e usufruem de benefícios. Esses que são
contra o imposto único, eles esgrimam o argumento de que a ideia de um imposto sobre
movimentação financeira é um imposto em cascata, é um imposto cumulativo, e este é
um grande mito e eu vou exemplificar com bastante facilidade. Eu prefiro ter um
imposto que seja um imposto cumulativo com alíquota pequena do que um imposto não
cumulativo, como é por exemplo o ICMS, com uma alíquota gigantesca. As distorções
que eu introduzo no sistema econômico são muito maiores quando eu uso um sistema
convencional não cumulativo, porém, sonegável e com alíquotas cavalares.
Relativamente é um imposto que, embora cumulativo, tem uma alíquota muito
pequena. Eu acabei de mencionar aí que um imposto único federal exigiria uma alíquota
de 1,16%. Eu prefiro pagar 1,16% cumulativamente do que pagar 25 a 30%, que são os
impostos indiretos, que incidem sobre comida, vestuário, veículos, sobre qualquer coisa
no Brasil. Eu prefiro pagar 1,16% cumulativo do que 25 a 30% não cumulativo.
Portanto, este é um grande mito, a questão da cumulatividade precisa ser analisada
tecnicamente com muito mais precisão e é muito fácil desmontar a tese de que
qualquer cumulatividade seja ruim. A cumulatividade com alíquota baixa é melhor do
que uma não cumulatividade com uma alíquota gigantesca. É uma questão técnica, mas
que acabou assumindo ares de verdade.

Portanto, todo mundo repete chavões contra o imposto sobre movimentação financeira
como a CPMF e o primeiro xingamento que se faz a esse tributo é que ele é um imposto
em cascata e cumulativo, como se isto desqualifica se o imposto na sua capacidade de
ser melhor imposto do que outro que não seja em cascata. É um argumento que vem
sendo utilizado com muita frequência, é um argumento falacioso, mas que virou um
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chavão e, na medida em que se questiona, que se vá em profundidade na análise dessa
crítica, é muito fácil verificar que não se trata de um imposto ruim. É um imposto bom
que introduz melhorias no sistema tributário, muito mais do que o nosso atual sistema
ou, até mesmo, de alguns projetos que, na discussão da reforma tributária, propõem a
utilização de tributos convencionais, tributos burocratizados e que vão piorar o quadro
ao invés de melhorar. A ideia do imposto único federal é, qualitativamente e
quantitativamente, muito melhor do que qualquer outra proposta de reforma tributária.
Há condições de mostrar isso .

A Fundação Índigo já tem feito estudos muito interessantes e que mostram isso com
absoluta clareza, de que a carga tributária sobre a maior parte dos produtos brasileiros,
senão em todos os produtos brasileiros, teria uma queda com a implantação do imposto
único federal, ao passo que, as melhorias que vêm sendo propostas utilizando os
impostos convencionais, pelo contrário, vão significar, para vários setores da economia,
aumento de carga tributária muito significativa. Portanto eu acho que a ideia do
imposto único federal, que vem sendo defendida pelo PSL, vem sendo defendida pela
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Fundação Índigo, de autoria do deputado Luciano Bivar, sem dúvida alguma me parece
como a grande esperança em termos de melhoria no sistema tributário brasileiro. Basta
que tenhamos a coragem, a capacidade e a ousadia de defendermos a proposta e de
comunicarmos corretamente à sociedade os benefícios que esse projeto pode trazer e
tenho certeza que a sociedade vai entender e vai apoiar o projeto do imposto único
federal.

7. IMPOSTO ÚNICO E SONEGAÇÃO

A sonegação não é absolutamente viável. Veja, se a alíquota do imposto sobre
movimentação financeira fosse 10, 20, 30%, como são as alíquotas do INSS, do IPI, do
ICMS, é lógico que haverá um estímulo à sonegação. Quanto maior a alíquota do
imposto, maior o estímulo à sonegação, isso vale para qualquer imposto. Não existe um
imposto insonegável por si só. O que existe é que alguns impostos não estimulam a
sonegação. Por quê? Porque eles têm alíquota baixa. O custo da sonegação não
compensa o risco e, sobretudo, as vantagens que a sonegação poderia ter. Será que eu
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vou expor a minha empresa, a minha própria pessoa a um ato de sonegação que pode
me causar um processo judicial, que pode me causar retaliações do ponto de vista do
governo, punições, para economizar 1% no valor da transação, principalmente sabendo
que não estou pagando nenhum outro imposto federal, nenhum outro imposto com
apenas 1,18% da minha contribuição? Portanto, a relação custo-benefício não favorece.
Muita gente fala “Ah, as pessoas vão começar a pagar agora tudo em dinheiro. Ao invés
de usar banco, para não pagar o imposto, a CPMF, vamos pagar tudo em dinheiro”. Então
nós vamos começar a ter que carregar malas de dinheiro para fazer pagamentos,
pagamento de salários, quando isto vai me economizar 1% no valor da transação. Hoje
nós utilizamos cartão de crédito e os cartões de crédito cobram de 1 a 2% do valor de
cada transação para termos a facilidade da utilização do cartão de crédito.

Olhe o Pix. O governo acabou de implantar o Pix. As pessoas físicas ainda não pagam
para usar Pix, mas você sabe quanto as pessoas jurídicas pagam para fazer um
pagamento usando o Pix? 1,99% do valor da transação é o que alguns bancos estão

cobrando das empresas. Então,
vejam, quase 2% só para fazer
uma transação através do Pix.
Agora, se eu eu posso pagar
1,18%, que é a metade disso, e
acabar com todos os outros
impostos, porque haveria um
imposto único, será que
compensa eu sonegar esse
tributo e eventualmente correr

os riscos que a sonegação implica para mim? É evidente que não. Teoricamente é
possível sonegar? Sim. Na prática é inviável. Aliás, a CPMF mostrou isso. Não houve
sonegação com a CPMF durante os 12 anos em que ela funcionou no Brasil. Nenhuma
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condenação, nenhuma fiscalização, nenhuma ação judicial, nenhuma prisão. Portanto,
eu acho que a experiência já mostra que esse não é um risco real e o raciocínio lógico
também nos convence de que, realmente, não há motivação para a sonegação com um
tributo com uma alíquota tão baixa como essa, que é possível através da movimentação
financeira.

O nosso sistema tributário hoje é profundamente regressivo. Como eu já mencionei
aqui, hoje quem paga mais tributo no Brasil é o assalariado. Hoje o rendimento do
trabalho paga mais imposto do que o rendimento do capital. Portanto, o sistema nosso
hoje é profundamente regressivo. O imposto sobre movimentação financeira é um
imposto proporcional. Quem paga, paga uma mesma porcentagem . Se eu pago 10
vezes mais ou se eu ganho 10 vezes mais do que qualquer outro indivíduo, eu vou pagar
10 vezes mais impostos sobre o que eu pago, sobre o que eu recebo. Portanto, é um
imposto proporcional. Agora, a progressividade tributária que se deseja tanto, ela pode
ser obtida não através da arrecadação tributária, mas através dos gastos tributários. Nós
começamos essa conversa aqui falando sobre os gastos do governo, que o governo não
retribui adequadamente à sociedade os impostos que ela paga na forma de serviço, e
isso é verdade. A melhor maneira de transformar o nosso sistema num sistema
progressivo seria arrecadar proporcionalmente, cada um paga a mesma porcentagem:
se eu ganho 10 vezes mais eu pago 10 vezes mais, se eu ganho 10 vezes menos eu
pago 10 vezes menos. E, consequentemente, o governo garante progressividade no
lado do gasto, pega o recurso arrecadado e aí se gasta em projetos que favoreçam
aqueles que mais necessitam na saúde, na educação, na justiça, no transporte. Esta que
é a verdadeira progressividade. Arrecada de maneira proporcional, mas gasta
favoravelmente a quem precisa. O nosso sistema é exatamente o inverso, ele arrecada
regressivamente, ou seja, quem paga mais imposto é o mais pobre e, na hora de gastar,
também gasta mais favorecendo os mais ricos e prejudicando os mais pobres, fazendo
com que a educação seja péssima, a saúde seja péssima, pagando altos salários para os
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grandes burocratas do governo. O nosso sistema é regressivo na arrecadação e
regressivo no dispêndio. O que nós estamos propondo com o imposto único é um
imposto proporcional na arrecadação e altamente progressivo no dispêndio. Esta é a
fórmula do sucesso. Esta é a maneira de fazer justiça tributária, esta é a maneira de nós
praticarmos um sistema social liberal e isso é a tônica do social liberalismo, que é o que
defende o PSL, é o que defende a Fundação índigo. Ou seja, liberdade para produzir,
igualdade para arrecadar e progressividade na hora de gastar, favorecendo a quem mais
necessita. De modo que eu acho que é um projeto que tem começo, meio, fim, que para
em pé. Um projeto que bem vendido e explicado será muito bem aceito pela sociedade
e, com muita satisfação, eu defendo esse projeto aqui junto ao público da Fundação
Índigo e do PSL, o Partido Social Liberal, que é o autor do projeto do imposto único
federal, de autoria do deputado Luciano Bivar e que eu tenho certeza que poderá ser o
caminho do resgate da construção de um bom sistema tributário no Brasil.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se fala muito em reforma tributária e o Partido Social Liberal tem um projeto que pode
ser o projeto salvador do sistema tributário brasileiro. Infelizmente, nós já estamos
quase chegando ao final dessa gestão, já é a metade do terceiro ano da gestão, hoje se
fala muito na sucessão, na eleição presidencial que vai ocorrer no ano que vem, em
2022. Portanto, o momento enfraquece um pouco o debate da reforma tributária.
Normalmente os governos fazem reformas tributárias no seu primeiro ano de gestão,
quando têm mais credibilidade, menos desgaste. Infelizmente isso não aconteceu, de
modo que eu acho que a reforma tributária em profundidade dificilmente será realizada
no restante dessa gestão. Mas eu acho que o debate persistente, consciente, como nós
estamos fazendo aqui com a Fundação Índigo, pode ser um bom tema para ser debatido
na campanha eleitoral que será realizada no ano que vem. É um tema que vai poder,
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quem sabe, assentar as bases, o fundamento para um bom sistema tributário para o
próximo governo, para a próxima gestão implantar logo no início, em 2023. Portanto,
não será um debate ocioso, pelo contrário, pode ser um debate muito produtivo e que
acredito, piamente, vai estabelecer as bases para um novo sistema tributário brasileiro.

Até lá!

9. CADERNO DE EXERCÍCIOS
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1. As Duas Grandes Guerras Mundiais, bem como a Revolução Russa de 1917 foram
fatores determinantes na decadência e queda das Monarquias absolutistas na Europa na
primeira metade do Século XX. Acerca disso identifique e descreva dentro desse
contexto os elementos políticos, econômicos e sociais que levaram a tais processos.

2. A Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa foram marcos de
movimentos liberalistas que colocaram em prática as defesas de filósofos iluministas
antecessores a tais acontecimentos. Aborde e descreva alguns desses principais
filósofos e suas correntes.

3. O despotismo esclarecido marcou a atuação da alguns monarcas europeus no século
XVIII, como uma resposta às criticas que os Iluministas faziam aos seus regimes. A partir
dessa perspectiva, identifique e descreva:

a) Alguns principais regimes monárquicos do XVIII dentro dessa conjuntura e disserte
sobre seus feitos.

b) Relacione o despotismo esclarecido do século XVIII, identificando alguns sistemas
políticos existentes na atualidade.

4. Alexander Hamilton considerado “o pai” do Federalismo, inspirou-se nos ideais
iluministas na proposta de um sistema político democrático inserido no arcabouço do
Republicanismo. Sobre isso, discorra o legado que o modelo Federalista deixou e de
quais formas o mesmo sustenta as bases da Democracia atual.
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5. O filósofo inglês John Locke, coloca a propriedade como um direito natural, o que
depois ficou materializado no Artigo 5º da Constituição de 1988. Acerca disso, relacione
e disserte sobre as duas perspectivas legais desses dois conceitos. ]

6. Karl Marx, Friedrich Hegel e Adam Smith, tinham visões bastante distintas e
oponentes entre si sobre a propriedade privada. Pesquise e descreva como esses três
autores viam e defendiam seus conceitos nesse tema.

7. Immanuel Kant defende a possibilidade do Estado em intervir na propriedade privada
sem ferir os direitos e garantias dos cidadãos, acerca dessa perspectiva, discorra e
apresente argumentos e fatos que corroborem ou questionem com essa afirmação.

8. A Lei de Terras, como ficou conhecida a lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, foi a
primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Desde então
outras Leis foram promulgadas no sentido de estabelecer esse direito, analise e
relacione essa Lei com a atual situação fundiária no Brasil.

9. Segundo o conceito Marxista, a sociedade moderna é explicada a partir de uma
Estrutura. Pesquise e apresente de forma argumentativa esse conceito e opine sobre.

10. Para Russeau as instituições públicas, por meio do contrato social, são as únicas
garantias das liberdades individuais. Discuta de forma argumentativa essa afirmação.

11. Apesar de inspiradas em ideais de liberdade e igualdade, tanto a Revolução
Francesa como a Revolução Russa de 1917, instigaram e terminaram em regimes
despóticos e sanguinários. Explique; espelhando os dois movimentos, os fatores que
corroboram com esses regimes.
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12. Dentro dos conceitos básicos do liberalismo social, inclui-se o reconhecimento do
mérito individual. Discorra sobre esse conceito atrelando ao direito constitucional
brasileiro.
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