


EDITORIAL
 A décima primeira edição da Pensar Verde chega com temas que estão na 

pauta das diretrizes eleitorais do pleito de 2014, como a reforma política, a reforma 
tributária e o planejamento familiar, que serão bastante discutidos até outubro deste 
ano. 

 Desta forma, iniciamos a tarefa de arejar alguns assuntos e auxiliar no debate 
e na formação de opinião sobre esses temas. Nesta primeira fase, começamos com o 
Parlamentarismo sob a perspectiva de reversão da crise de representatividade defla-
grada em junho de 2013, com a Copa das Confederações. 

 Seguimos com o tema do planejamento familiar e a necessidade de se ter 
uma efetiva política pública que assegure às famílias brasileiras, principalmente às 
de baixa renda, o acesso à informação de qualidade para que elas possam escolher 
ter ou não filhos, quantos e com que intervalo entre as gestações. 

 Em seguida, trazemos artigos sobre a urgência da reforma tributária, abor-
dando a possibilidade do imposto único e levantando soluções para que o contribuinte 
tenha acesso a serviços públicos de qualidade e os setores da economia mantenham-se 
de forma sustentável. 

 Além dos artigos, fizemos um apanhado das dez diretrizes apresentadas por 
Eduardo Jorge em março que estão sendo discutidas com a sociedade para virarem 
um documento que represente o pensamento verde nas eleições presidenciais. 

 Fechamos a edição em uma entrevista com Kaká Werá, primeiro índio brasi-
leiro que vai tentar uma vaga no Senado Federal pelo Estado de São Paulo. Boa 
oportunidade para conhecermos melhor quem luta, há mais de 30 anos, pela causa 
indígena brasileira e em defesa da diversidade. 

Bom proveito e boa leitura! 

Conselho Editorial 
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66% de chance de a 
temperatura global 

aumentar pelo 
menos 2ºC até 2100 
em comparação aos 
níveis pré-industriais 
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caso a queima de 

combustíveis fósseis 
continue no ritmo 
atual e não sejam 

aplicadas quaisquer 
políticas climáticas já 

existentes.

Fonte: IPCC
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 Há pouco vimos o país nas ruas clamando por uma democracia mais 
representativa, participativa e direta, com menos corporativismo, clientelismo 
e burocracia. Em meio ao desânimo com a representação política brasileira, 
na véspera de Copa do Mundo e das eleições, sabe-se que é necessário que os 
partidos políticos passem por grandes transformações e possam se credenciar 
como intermediários autênticos da população e efetivar, assim, uma demo-
cracia verdadeiramente representativa.

 Será que mudar radicalmente o poder executivo, promover o reforço 
do poder do parlamento pode ser a reforma decisiva para ampliar a democra-
cia no Brasil e reformar profundamente o próprio parlamento?

 No Brasil, o parlamentarismo esteve em vigor no final do Império, de 
1847 a 1889. Ao passar a ser república, o Brasil adotou o presidencialismo 
como sistema governamental. Porém, com a renúncia de Jânio Quadros, o 
sistema acabou por ser adotado novamente, de setembro de 1961 a janeiro de 
1963. Nesse mesmo mês houve um plebiscito para decidir qual sistema o go-
verno brasileiro adotaria. A maioria dos eleitores deu preferência ao sistema 
presidencialista. 

 Novamente em 1993 houve uma discussão a respeito da mudança no 
sistema político do país. O então presidente Itamar Franco regulamentou a 
realização de um plebiscito por meio da Lei 8.624. A emenda constitucional 
determinou a realização de um plebiscito no qual os eleitores iriam decidir 
se o país deveria ter um regime republicano ou monarquista, controlado por 
um sistema presidencialista ou parlamentarista. Na ocasião, a maioria dos 
eleitores votaram pelo regime republicano e do sistema presidencialista. 

 Em alguns países como Austrália, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Ja-
pão, Espanha, o sistema vigente é o parlamentarismo. Sabe-se que o Poder 

Parlamentarismo como 
solução para a crise da 
representatividade brasileira



Legislativo assume, no Parlamentaris-
mo, funções de  maior relevância na ad-
ministração do país. O governo depende 
da confiança desse parlamento e do seu 
apoio para conseguir exercer seu cargo; 
se o Parlamento retirar a confiança no 
governo, ele cai, pois não tem mandato, 
mas apenas investidura de confiança. 
Pode haver, em outros casos, a  convo-
cação de eleições para a dissolução da 
Câmara e formação de outro Parlamen-
to.

 Em meio à discussão sobre re-
forma política no Brasil, o parlamenta-
rismo aparece com uma possível alter-
nativa para a democracia brasileira. Na 
prática, com a adoção do parlamenta-
rismo, o parlamento passa a ser o cen-
tro das decisões políticas e as ações do 
governo devem ser avaliadas sob o pon-
to de vista da responsabilidade política 
perante o Parlamento, que por sua vez é 
constantemente vigiado pela soberania 
popular mediante sua representação 
parlamentar. Se caracteriza pela colabo-
ração entre o poder executivo e o poder 
legislativo na formação de um governo 
coletivo para administrar o bem públi-
co. 

 No entanto, para alterar uma 
forma de governo é preciso que seja rea-
lizada uma consulta popular, que poder 
ser via referendo ou plebiscito. Ambos 



ocorrem por votação secreta e direta e devem ser convocados pelo Sena-
do ou pela Câmara de Deputados, uma vez que o Poder Executivo pode 
apenas sugerir o seu acontecimento. O referendo tem como objetivo a 
ratificação popular de uma lei ou norma já editada e criada. Já o plebis-
cito acontece antes de ser estabelecida a norma ou lei posta em consulta 
popular. 

 Outra forma viável de alteração do tipo de governo pode ser por 
meio de participação direta dos cidadãos, denominada iniciativa po-
pular legislativa, que permite que um projeto de lei seja apresentado 
ao Congresso Nacional, desde que, entre outras condições, apresente 
as assinaturas de 0,5% dos eleitores, distribuídos em pelo menos cinco 
Estados brasileiros. 

 Nos dois artigos que seguem, de José Sarney e Ives Gandra, pode-
mos entender como o Parlamentarismo pode ser a resposta para a crise 
da democracia brasileira.



O Sistema Parlamentar 
de Governo
> Ives Gandra

Parlamentarismo
>José Sarney
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Parlamentarismo
>José Sarney

 Sempre fui parlamentaris-
ta. Considero o parlamentarismo o 
sistema de governo mais avançado. 
Acredito que é o único caminho para 
uma democracia moderna. A exce-
ção americana, feita sobre um mode-
lo sofisticado de checks and balances, 
confirma a regra, com a tendência ao 
que Arthur Schlesinger chamou de 
Imperial Presidency. Já os fundadores 
da democracia americana temiam a 
implantação de uma espécie de mo-
narquia eletiva. Os impasses entre os 
poderes — como o chamado abismo 
fiscal — e as graves consequências 

para o mundo da capacidade presidencial de fazer a guerra 
mostram seus riscos, numa demonstração de suas limitações.
 Em 1961 votei contra a solução parlamentarista, por 
considerar que o que estava sendo feito não era a adoção de 
um sistema, mas o encaminhamento de uma solução artificial 
para uma crise cujas raízes se encontravam nos próprios ho-
mens, e que visava atingir o poder do Presidente da República. 
O tempo mostrou que eu tinha razão, pois, em vez de evitar as 
crises, virtude maior do parlamentarismo, o regime mostrou 
sua fragilidade.
 Recebi, e apoiei, a proposta parlamentarista da Comis-
são de Estudos Constitucionais — Comissão Afonso Arinos —, 
que reuni para apresentar proposta de Constituição à Assem-
bleia Nacional Constituinte. Ulysses Guimarães recusou-se a 
recebê-la, assim perdeu-se uma oportunidade.

“Recebi, e apoiei, a pro-
posta parlamentarista 

da Comissão de Estudos 
Constitucionais — Comis-
são Afonso Arinos —, que 

reuni para apresentar 
proposta de Constituição 
à Assembleia Nacional 

Constituinte”
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“Para alcançarmos a plenitude 
democrática, acredito que deve-
mos marchar para o sistema de 
governo parlamentarista, que 

prevalece nas mais importantes 
democracias”

 Não pude aceitar a fórmula apre-
sentada pela Comissão de Sistematização 
da Constituinte de 1988, que tinha o mes-
mo objetivo da fórmula de 1961: um jogo 
político para cercear o encaminhamento 
pelo governo da transição democrática. A 
redução de meu mandato para quatro anos 
implicava, inclusive, realização de eleições 
durante o próprio processo constituinte.
 Ainda em 1988, fui procurado por 
uma comissão formada por José Richa, Cid 
Carvalho, Jáder Barbalho e outros, que pro-
punha a fórmula de dedicarmos o quinto 
ano de meu mandato à implantação do Par-
lamentarismo. Aceitei-a, mas até hoje es-
pero o encaminhamento da solução. Soube 
que ela foi vetada por Mário Covas.
 Para alcançarmos a plenitude de-
mocrática, acredito que devemos marchar 
para o sistema de governo parlamentarista, 
que prevalece nas mais importantes demo-
cracias.
 Para chegar ao parlamentarismo, 
propus um regime de transição, um regime 
presidencialista moderado, em que houves-
se um Chefe de Governo responsável pelos 
principais setores da administração, que se-
ria nomeado pelo Presidente, sem a audiên-
cia do Congresso Nacional; mas o Congresso 
teria o poder de destituí-lo, através de dois 
terços de seus membros, uma vez em cada 
legislatura. Seria um sistema parecido com 
os sistemas francês e português, mas uma 
fórmula de presidencialismo. Com esta so-
lução, nas horas de crise, teríamos uma bar-
reira protegendo o Presidente da República 
e evitando que as instituições fossem atingi-
das.
 Ao Presidente da República, Chefe 
de Estado e de Governo, caberiam as atribui-
ções, de importância crescente, pertinentes 
às relações do Brasil com o mundo, à defe-
sa nacional, além das matérias de natureza 
jurídico-institucional.
 A cada mandato, novas regras se-
riam implantadas, até que o governo fosse 
constituído exclusivamente pelo Parlamen-
to, que, na fórmula clássica, poderia ser dis-
solvido pelo Presidente da República.
 Assim se implantaria o regime parla-
mentarista. O parlamentarismo asseguraria 
um equilíbrio das instituições, livrando-nos 
das contingências políticas, criando uma 

barreira entre a estabilidade do Estado e a transitoriedade dos 
governos. Valeria a ideia de Afonso Arinos: “…uma vez im-
plantado o parlamentarismo, ele, por seu dinamismo interno, 
tenderia a se aprimorar, enquanto o nosso presidencialismo, 
infelizmente, conforme tudo indica, tende a se deteriorar sem 
remissão”.
 A experiência que o Brasil teve, da lenta introdução 
do parlamentarismo no Império, confirma a eficiência do sis-
tema, que foi capaz de atravessar o mais longo período de es-
tabilidade institucional de nossa História.
 Certamente o País precisa de partidos políticos fortes, 
elemento central da democracia. Sua importância no parla-
mentarismo foi bem descrita por Gilberto Amado: “no regime 
parlamentar, a função do partido é, por assim dizer, represen-
tativa; no regime presidencial, a função do partido é sobretu-
do eleitoral”.

José Sarney

 É advogado e político brasileiro. 
Exerceu os cargos de deputado 
federal, governador e senador 
pelo estados do Maranhão e 
Amapá. Presidiu o Brasil de 1985 
a 1990. Foi também presidente 
do Senado Federal por quatro 
mandatos. 
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O sistema parlamentar de 
governo
>Ives Gandra

 Com a adoção das eleições diretas, quando da rede-
mocratização, o país avançou, se comparado ao regime de ex-
ceção, então vigente. Não adotou, todavia, o melhor sistema, 
que, a meu ver, é o parlamentar, em que as eleições para chefe 
de Governo são sempre indiretas, podendo ou não ser diretas, 
para chefe de Estado.
 O notável jusfilósofo Lijphart, em seu livro intitulado 
Democracies, examinou, em 1984, quais os países que, depois 
da 2ª. guerra mundial, tinham permanecido sem ruptura ins-
titucional e encontrou apenas 20: 19 deles com regime parla-
mentar e um (Estados Unidos) com regime presidencial.
 É o presidencialismo regime da “irresponsabilidade a 
prazo certo”, enquanto o parlamentarismo, de “responsabili-
dade a prazo incerto”. Margareth Thatcher ficou 11 anos num 
governo parlamentar, tendo sido afastada, sem qualquer trau-
ma, quando pretendeu aumentar a tributação. Nenhum presi-
dente americano pode ficar por mais de 8 anos no poder, após 
a era Roosevelt.

 Collor, num processo traumático, 
sofreu impeachment. Os golpes de 30, 45 e 
64 no Brasil provam a instabilidade do sis-
tema presidencial, fenômeno permanente, 
nas diversas nações latinoamericanas.
 No sistema parlamentar, as prefe-
rências do eleitor concentram-se num nú-
mero limitado de agremiações. Os partidos 
são de ideias e não de pessoas. Já no presi-
dencialismo, são de pessoas, multiplicando-
-se, em um sem número, as agremiações. 
Prova disso é que, no país, temos “donos” 
de 32 partidos, como se fosse possível existir 
32 ideologias políticas diferentes!
 Quando se diz que o Brasil não 
pode adotar o parlamentarismo, porque 
não tem partidos políticos, respondo, à luz 
da experiência mundial, que o Brasil não 
tem partidos políticos porque não tem o 
parlamentarismo.
 O presidencialismo é um sistema 
monárquico a prazo certo. Como o eleitor é 
chamado apenas para votar, sua influência 
sobre o escolhido é nenhuma. O eleito não 
tem preocupação maior em respeitar o elei-
torado, senão poucos meses antes das no-
vas eleições, para atraí-lo. Ele e seus amigos 
dirigem o país, a sua imagem e semelhan-
ça. No parlamentarismo, não. Dependendo 
sempre do controle de um Parlamento, os 
partidos - que não são meras legendas, mas 
representantes de  ideias - têm voz ativa, o 
cidadão controla o Parlamento e este o che-
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“Estelionatos eleitorais, materia-
lizados em mudanças de legendas 
sem especial motivação, não ocor-
rem no parlamentarismo, a não ser 
em casos excepcionais, pois os par-
tidos representam linhas ideológi-

cas bem definidas e as carreiras são 
construídas dentro deles” 

Ives Gandra

 É  advogado t r ibutar i s ta , 
professor, escritor e jurista. 
Exerce o cargo de presidente do 
Conselho Superior de Direito da 
Fecomércio- SP. Fundou o Centro 
de Extensão Universitária, no 
qual é presidente honorário.

“Collor, num processo 
traumático, sofreu im-
peachment. Os golpes 

de 30, 45 e 64 no Brasil 
provam a instabilidade 
do sistema presidencial, 
fenômeno permanente, 
nas diversas nações lati-

no americanas”

fe do executivo, com um super controle, nos 
períodos de crise, pelo chefe de Estado.
 Por outro lado, os “estelionatos 
eleitorais”, materializados em mudanças 
de legendas sem especial motivação, não 
ocorrem no parlamentarismo, a não ser em 
casos excepcionais, pois os partidos repre-
sentam linhas ideológicas bem definidas e 
as carreiras são construídas dentro deles.
 Há a acrescentar que o parlamen-
tarismo gera a burocracia profissionalizada, 
em que o chefe de governo procura cercar-
-se de pessoas competentes, escolhendo, 
para as funções mais relevantes, aqueles 
servidores concursados que mais se aproxi-
mem de suas ideias. Assim, no caso de que-
da de um gabinete, o país passa a ser diri-
gido, temporariamente, por burocratas de 
carreira. Finalmente, embora os Ministros 
exerçam cargos de confiança acordados en-

tre os partidos, a competência é essencial para que o governo 
se mantenha.
 Por essas razões, a meu ver, as eleições indiretas, em 
um regime parlamentar, trariam mais avanço à democracia, 
por fortalecerem os partidos. Penso que a descrença do povo 
brasileiro no homem público e na política decorre do sistema 
presidencial, que não facilita uma participação maior do cida-
dão na condução dos negócios públicos. Lembro, finalmente, 
desde os bancos acadêmicos, sou parlamentarista, tendo pre-
sidido, de 1962 a 1964, o diretório metropolitano do Partido 
Libertador, em São Paulo, único partido a defender, à época, a 
forma parlamentar de governo.

( FOLHA DE S.PAULO, Opinião A3, 25/janeiro/2014 )



 Previsto por lei como um direito de todos e dever do Estado, o 
planejamento familiar assegura que as famílias tenham acesso a méto-
dos contraceptivos eficazes. Mulheres e homens têm direito à informa-
ção acerca de como poderão planejar o crescimento de suas famílias 
para, assim, estarem preparados para decidir se querem ou não ter filhos. 

 Nesta edição, a Pensar Verde convidou duas mulheres que lutam pelos 
direitos femininos para elucidarem a importância do planejamento familiar e 
as consequências da falta de ações governamentais que assegurem esse direito. 

  No primeiro artigo, a advogada Leila Linhares Barsted cita os marcos 
históricos e políticos que fizeram diferença a respeito da reflexão sobre a saú-
de reprodutiva e o planejamento familiar e no papel da família em ter a liber-
dade de escolher suas formas de planejar se terão filhos, quantos e o intervalo 
entres estes, bem como a responsabilidade do Estado em promover o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, de acordo com o art.196 da Constituição Federal de 1988. 

 O artigo seguinte, escrito pela deputada federal Rosane Ferreira, traz 
dados sobre o aumento da população mundial nos próximos 40 anos e a im-
portância da promoção de políticas públicas pelo Estado para que o cenário de 
famílias que têm filhos e não têm condições de criá-los e educá-los possa ser 
revertido. De acordo com Rosane, a omissão ou ausência do poder público sub-
sidia problemas estruturais que serão sentidos por toda a sociedade no futuro. 

Planejamento 
Familiar
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As concepções sobre
 saúde e direitos reprodutivos
>Leila Linhares Barsted

Planejamento familiar 
para além do conceito
>Rosane Ferreira
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Planejamento familiar
para além do conceito 
>Rosane Ferreira

 Para os profissionais de marketing o planejamento sempre foi uma ação essencial para garantir me-
lhores resultados, independente do negócio. A percepção de que o planejamento é capaz de traçar referenciais 
futuros a partir do cenário presente é o que torna sua aplicação tão necessária ao marketing e aos negócios, 
mas, também, a ações de desenvolvimento urbano, estratégias militares, programas governamentais e à famí-
lia. Sim, à família.
 Embora a inserção da família no grupo de ações que devam ser planejadas pareça um excesso de intro-
missão do Estado na vida privada, a omissão ou ausência do poder público subsidia problemas estruturais que 
serão sentidos por toda a sociedade no futuro. Por consequência, são problemas mais difíceis de solucionar. 
Prever e planejar o contexto em que um casal terá seus filhos é fundamental para garantir um futuro digno 
a essas crianças, especialmente em um planeta que nos próximos 40 anos deverá contar com 9,6 bilhões de 
habitantes – 2,4 bilhões de habitantes a mais do que temos hoje.
 Mas, então, onde começa o planejamento de uma família? Antes mesmo da gravidez, na relação se-

“Para os profissionais de marketing o planejamento 
sempre foi uma ação essencial para garantir melhores 

resultados, independente do negócio. A percepção 
de que o planejamento é capaz de traçar referenciais 
futuros a partir do cenário presente é o que torna sua 

aplicação tão necessária...” 
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“Especialistas de todo o 
mundo têm discutido políticas 

de planejamento familiar 
preocupados com o futuro de 
todas as nações. O objetivo é 
contribuir com a solução de 
problemas como a violência 

urbana, o aumento no consumo 
de drogas, a falta de emprego, 
alimento, energia, habitação e 

saneamento básico” 

xual. Em 2006, a Pesquisa Nacional de De-
mografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS) revelou que 46% das gravidezes não 
são planejadas em nosso país. Esse núme-
ro indica um fato grave: quase metade das 
mulheres brasileiras engravidam sem esta-
rem devidamente preparadas para a ma-
ternidade. Ter filhos exige dinheiro, espaço, 
responsabilidade, tempo e amor. A ausência 
desses fatores certamente trará problemas 
para que a criança cresça de maneira digna 
e com oportunidades.
 Porém, esse cenário não é exclusivi-

dade brasileira. Especialistas de todo o mundo têm discutido 
políticas de planejamento familiar, preocupados com o futuro 
de todas as nações. O objetivo é contribuir com a solução de 
problemas como a violência urbana, o aumento no consumo 
de drogas, a falta de emprego, alimento, energia, habitação e 
saneamento básico.
 Embora a taxa de fecundidade em diversos países te-
nha diminuído ao longo dos anos – passamos, no Brasil, de 
2,81 nascimentos por mulher em 1990 para 1,81 em 2011 – em 
países como a Nigéria, essa taxa ainda permanece alta (5,49 
em 2011). De acordo com dados da Organização das Nações 
Unidas (ONU), a população nigeriana deverá superar a esta-
dunidense antes mesmo de 2050. Se ampliarmos a análise dos 
dados e integrarmos a expectativa de vida, que a cada ano au-
menta, certamente teremos um planeta com inchaço popula-
cional.
 Para debater esse assunto, no ano passado representei 
o Brasil na Conferência de Parlamentares do Grupo dos 20 pa-

“Se ampliarmos a análise 
dos dados e integrarmos 

a expectativa de vida, 
que a cada ano aumenta, 
certamente teremos um 

planeta com inchaço 
populacional”

“No Brasil, de 2,81 nascimentos por mulher em 1990 para 
1,81 em 2011 – em países como a Nigéria, essa taxa ainda 

permanece alta (5,49 em 2011)”
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íses mais ricos do mundo (G8/G20). A Confe-
rência foi realizada pelo Fórum Parlamentar 
Europeu e aconteceu em Londres, no Reino 
Unido. O motivo foi discutir a inclusão do 
planejamento familiar entre os Objetivos do 
Milênio das Nações Unidas (ONU) que, des-
de 2000, definiu oito objetivos para serem 
trabalhados por todos os países a fim de me-
lhorar as condições de vida da população: 
erradicação da fome e da miséria; combate 
a AIDS, malária e outras doenças; redução 
da mortalidade infantil; educação básica de 
qualidade; mais saúde para gestantes; maior 
igualdade entre homens e mulheres; respei-
to ao meio ambiente, e desenvolvimento de 
parcerias globais pelo desenvolvimento.
 Propúnhamos, portanto, incluir en-
tre esses objetivos o Planejamento Familiar, 
que envolve o acesso a métodos de contra-
cepção (como pílula, preservativo etc.) e 
educação sexual, para que o homem e a mu-
lher possam conhecer melhor o seu corpo e 
controlar sua fertilidade, atentando para as 
consequências da relação sexual e os cuida-
dos que devem ser tomados. É uma forma 
de permitir que pai e mãe tenham liberdade 
e maturidade para terem seus filhos de for-
ma segura e responsável - um direito consti-
tucional garantido a todos os brasileiros. E, 
também, diretrizes educacionais específicas 
para deixar claro o protagonismo do homem 
em todo esse processo.

“Educação sexual, 
para que o homem 
e a mulher possam 
conhecer melhor o 

seu corpo e controlar 
sua fertilidade, 

atentando para as 
consequências da 

relação sexual e os 
cuidados que devem 

ser tomados”

“O motivo foi discutir a inclusão 
do planejamento familiar entre os 
Objetivos do Milênio das Nações 
Unidas (ONU) que, desde 2000, 

definiu oito objetivos para serem 
trabalhados por todos os países a 
fim de melhorar as condições de 
vida da população: erradicação 

da fome e da miséria; combate a 
AIDS, malária e outras doenças; 
redução da mortalidade infantil; 
educação básica de qualidade; 

mais saúde para gestantes; 
maior igualdade entre homens 
e mulheres; respeito ao meio 
ambiente, e desenvolvimento 

de parcerias globais pelo 
desenvolvimento” 



19

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

 Atualmente o Ministério da Saú-
de reconhece o controle da fertilidade fe-
minina como o primeiro passo para que a 
mulher saiba o momento mais adequado 
para ter seus filhos. Adotando esta medida 
e assegurando o acesso a métodos contra-
ceptivos, o índice de abortos arriscados e de 
mortes durante o parto diminuiria drastica-
mente, além de permitir que a família cres-
ça no seu tempo, sem surpresas.
 Ficou para trás o tempo em que 
ouvíamos a frase “onde come um comem 
dois”. De acordo com a Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), até 2050 será necessária uma produ-
ção adicional de 1 bilhão de toneladas de 
cereais e 200 milhões de toneladas de carne 
por ano para alimentar toda essa gente. Se 
esse incremento produtivo não ocorrer de 
forma sustentável, estaremos trazendo mais 
danos ao meio ambiente. Hoje precisamos 
estar preparados e dispor de meios que vão 
muito além da garantia do alimento. 
 Atenção, cuidado, educação cida-
dã e formal, saúde, ambiente saudável e 
preservado - no sentido amplo da palavra - 
precisam estar assegurados. A finalidade de 
todo esse planejamento é uma só: perpetu-
ar-nos enquanto espécie. 
 Decidir ter ou não filhos, biológicos 
ou não, quantos e quando concebê-los é ga-
rantir a nossa sustentabilidade e também a 
sustentabilidade do nosso planeta.

“Ficou para trás o tempo em 
que ouvíamos a frase “onde 
come um comem dois”. De 
acordo com a Organização 

das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 

(FAO), até 2050 será necessária 
uma produção adicional de 1 
bilhão de toneladas de cereais 
e 200 milhões de toneladas de 
carne por ano para alimentar 

toda essa gente”

Rosane Ferreira

 É deputada federal. Especialista 
em Saúde Pública pela Fundação 
Oswaldo Cruz, e em Saúde 
Coletiva pela Universidade 
Federal do Paraná. É a primeira 
mulher a ocupar a bancada do 
partido em Brasília. Em 2013 foi 
eleita coordenadora-adjunta da 
Bancada Feminina da Câmara 
Federal. 
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“Os movimentos de mulheres foram importantes nesse 
processo de ampliação da cidadania e, por sua atuação, 

conseguiram que fossem incluídas no texto Constitucional 
suas demandas por igualdade na vida pública e na vida 

privada, abrangendo os campos do trabalho, da educação, 
da participação política, da assistência e previdência social, 

da saúde, em especial da saúde reprodutiva”

As concepções sobre
saúde e direitos reprodutivos
>Leila Linhares Barsted

 A reflexão sobre direitos no cam-
po da saúde reprodutiva deve considerar 
dois marcos. O primeiro é o marco nacional  
contido na Constituição Federal de 1988, 
que sintetiza o momento de redemocratiza-
ção do Brasil, quando foram resgatados e 
ampliados os direitos de cidadania. Em seu 
artigo 196, a CF reconheceu a saúde como 
direito de todos e dever do Estado a ser ga-
rantido por políticas sociais e econômicas 
que tenham como objetivo a redução do 
risco de doença e de outros agravos. Esse 
direito significa o acesso universal e igua-
litário às ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
 Os movimentos de mulheres foram 
importantes nesse processo de ampliação 
da cidadania e, por sua atuação, consegui-
ram que fossem incluídas no texto Consti-

tucional suas demandas por igualdade na vida pública e na 
vida privada, abrangendo os campos do trabalho, da educação, 
da participação política, da assistência e previdência social, da 
saúde, em especial da saúde reprodutiva.  
 No campo da saúde reprodutiva, o artigo 226, § 7° da 
Constituição Federal declara que “fundado nos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, 
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo 
ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desses direitos, vedada qualquer forma coercitiva por 
parte de instituições oficiais ou privadas”. Esse parágrafo é de 
fundamental importância, pois reconhece a liberdade de mu-
lheres e homens de decidirem sem coação sobre ter ou não ter 
filhos e obriga o Estado a garantir a realização de tal direito. 
 O segundo marco que deve nortear a reflexão sobre a 
saúde reprodutiva é o marco internacional expresso no conjun-
to de Documentos Internacionais, elaborado pelas Nação Uni-
das, na década de 1990 e firmado pelo Brasil. Na perspectiva 
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desse novo marco, a expressão planejamen-
to familiar, utilizada no texto constitucional 
brasileiro, apresenta limitações e deve ser  
interpretada  como direito à saúde e direitos 
reprodutivos, cuja dimensão excede o cam-
po da família. 
  Assim, em 1994 e em 1995, duas 
importantes Conferências Internacionais 
promovidas pelas Nações Unidas, foram de-
cisivas para a ampliação da concepção so-
bre planejamento familiar - a Conferência 
Internacional sobre População e Desenvol-
vimento, realizada, em 1994, no Cairo, e a 
IV Conferência Mundial da Mulher, realizada 
em Pequim, em 1995. Firmou-se  um con-
senso de que os direitos reprodutivos são 
direitos humanos e  têm por fundamento o 
reconhecimento do direito básico de todos 
os casais e indivíduos de decidir livre e res-
ponsavelmente sobre o número de filhos, o 
espaçamento dos nascimentos e o interva-
lo entre esses e a dispor de informações e 
de meios para isso e o direito de alcançar 
o nível mais elevado de saúde sexual e re-
produtiva. Reconheceu-se que a saúde e os 
direitos reprodutivos dizem respeito a ho-

mens e mulheres, embora  as relações de poder impeçam que 
as mulheres tenham uma vida saudável e plena e, por isso, ne-
cessitam de políticas e programas que melhorem o seu acesso 
a uma vida segura. Rompendo com a visão tradicional de que 
a criação de filhos e os trabalhos domésticos seriam tarefas 
unicamente femininas, essas Conferências das Nações Unidas 
recomendam que esforços especiais sejam feitos para promo-
ver a participação ativa dos homens em relação à paternidade 
responsável, ao comportamento sexual e reprodutivo saudá-
vel, à prevenção das doenças de transmissão sexual, incluída 
a transmissão do HIV; à prevenção da gravidez não desejada e 
de alto risco; ao reconhecimento de que os filhos de ambos os 
sexos têm igual valor.

“Firmou-se um consenso de 
que os direitos reprodutivos 

são direitos humanos e têm por 
fundamento o reconhecimento 
do direito básico de todos os 
casais e indivíduos de decidir 

livre e responsavelmente sobre o 
número de filhos, o espaçamento 

dos nascimentos e o intervalo 
entre esses e a dispor de 

informações e de meios para isso 
e o direito de alcançar o nível 

mais elevado de saúde sexual e 
reprodutiva”
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 A partir desse marco internacional, 
definiu-se a saúde reprodutiva como  um 
estado geral de bem-estar físico, mental e 
social, e não a mera ausência de doenças 
ou dores, em todos os aspectos relacionados 
com o sistema reprodutivo e suas funções e 
processos. A saúde reprodutiva deve impli-
car uma vida sexual satisfatória e sem riscos 
de procriar e com liberdade de decisão so-
bre ter ou não ter filhos, tendo implícito o 
direito do homem e da mulher à informação 
e à planificação da família, acesso a méto-
dos seguros, eficazes, acessíveis e aceitáveis, 
bem como o direito a receber serviços ade-
quados de atenção à saúde que permitam a 
gravidez e os partos sem riscos. Outra reco-
mendação dessas Conferências diz respeito 
à importância de relações igualitárias entre 
a mulher e o homem, no que se refere às 
relações sexuais e à reprodução, incluindo o 
respeito e o consentimento recíprocos. 
 As Conferências da ONU, da década 
de 1990, chamaram atenção para os altos 
índices de morbidade e mortalidade mater-
na até níveis em que não se constituam um 

“ saúde reprodutiva 
deve implicar uma vida 

sexual satisfatória e 
sem riscos de procriar 

e com liberdade de 
decisão sobre ter ou 

não ter filho”

“À importância de 
relações igualitárias 
entre a mulher e o 
homem, no que se 
refere às relações 

sexuais e à reprodução, 
incluindo o respeito 
e o consentimento 

recíprocos”



23

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Leila Linhares Barsted

Advogada e Coordenadora 
Executiva da CEPIA - Cidadania, 
Estudo, Pesquisa, Informação e 
Ação.

problema de saúde pública. Indicaram, 
também, a necessidade de reconhecer 
que o aborto em condições perigosas colo-
ca em risco a vida de um grande número 
de mulheres e representa um grave pro-
blema de saúde pública, tendo em vista 
que são as mulheres mais pobres e jovens 
as que correm maiores riscos. Com tal pre-
ocupação, recomendaram que  as mulhe-
res que têm uma gravidez não desejada 
devem ter fácil acesso a informação fide-
digna e a assessoramento compreensivo, e 
esforços devem ser feitos para o abranda-
mento das legislações que coíbem a inter-
rupção voluntária da gravidez  de forma a 
reduzir a mortalidade materna. 
 A redução da morbidade e da 
mortalidade materna é um grande desa-
fio. O Brasil tem conseguido avançar des-
de a década de 1990, com a expansão da 
atenção primária de saúde e a redução da 
pobreza. As recomendações das Conferên-
cias das Nações Unidas indicam que setor 
de saúde deve ter  mais recursos voltados 
para fortalecer os programas de atenção 
obstétrica,  de prevenção e atenção das 
doenças sexualmente transmissíveis e do 
HIV/AIDS, e de esforços legislativos para o 
abrandamento da legislação que crimina-
liza a interrupção voluntária da gravidez.
 É importante assinalar que os 
avanços nos marcos nacional e interna-
cional no campo da saúde e dos direitos 
reprodutivos necessitam de esforços con-
tínuos para que sejam consolidados na lei 
e nas práticas sociais, impedindo retro-
cessos. Os movimentos de mulheres têm 
empreendido significativos esforços nesse 
sentido, o que deve ser seguido por toda a 
sociedade comprometida com os direitos 
humanos.

“A redução da morbidade e da mortalidade materna é um 
grande desafio. O Brasil tem conseguido avançar desde a 
década de 1990, com a expansão da atenção primária de 

saúde e a redução da pobreza”
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 Reforma tributária e imposto único no Brasil são assuntos latentes há 
mais de 20 anos. Atualmente, a estrutura tributária brasileira é composta por 
taxas, contribuições e impostos, o que sobrecarrega e inibe o crescimento de 
muitos setores da economia. Além disso, os serviços públicos não atendem 
a população como deveriam.

 Abrindo o debate sobre a necessária reforma tributária, o professor 
Marcos Cintra traz em seu artigo  os pontos que devem ser priorizados nessa 
mudança de mentalidade e no formato de arrecadações. Segundo ele, 
fundamentos como eficiência dos mecanismos de arrecadação, equidade, 
custos, incidências e combate à sonegação são pontos importantes na 
construção de uma estrutura de impostos justa e que estimule a produção. 
Outro ponto citado no artigo são as vantagens de ordem tributária que o 
imposto único traz consigo, como a simplificação na taxação e a transparência 
dos critérios, só para citar alguns exemplos.

 Em continuidade, o advogado tributarista Raul Haidar também critica 
em seu artigo o sistema tributário brasileiro e chama de desorganizada a 
carga tributária. Segundo Raul, a maneira como os serviços são ofertados 
à sociedade, mediante pagamento dos tributos, não condiz com o que a 
sociedade necessita para viver com qualidade. Além disso, afirma que a 
reforma tributária deve reduzir e simplificar os impostos para ser realmente 
efetiva e justa. 

Reforma Tributária e 
Imposto único 
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Reforma tributária e o Imposto 
Único 
>Marcos Cintra

A reforma tributária e o imposto 
único
>Raul Haidar
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Reforma tributária e 
o Imposto Único
>Marcos Cintra

Introdução

 A reforma tributária vem sendo levada em banho-ma-
ria há cerca de vinte anos no Brasil. Nesse período a burocracia 
prevaleceu. Medidas isoladas em um ou outro imposto visaram 
somente aumentar a arrecadação. Essas ações isoladas torna-
ram a estrutura cada vez mais complexa, impuseram custos 
crescentes para as empresas e o poder público e aprofundaram 
a desigualdade na distribuição do ônus entre os contribuintes.
 Usualmente, quando se discute a reforma tributária, 
fundamentos como eficiência dos mecanismos de arrecadação, 
equidade, custos, incidências e combate à sonegação ficam em 
segundo plano. Esses pontos devem ser priorizados na constru-
ção de uma estrutura de impostos justa e que estimule a pro-
dução.
 O Brasil tem a estrutura de impostos mais complexa 
do planeta. São inúmeras as formas de tributação. Há cerca de 
doze impostos e dezenas de taxas e contribuições que contem-
plam uma infinidade de regras que até o mais experiente dos 
tributaristas tem dificuldade para assimilar. Todo ano o Fórum 

Econômico Mundial mostra que essa para-
fernália torna o sistema tributário brasileiro 
o mais ineficiente do mundo.
 Desde 1990 proponho o Imposto 
Único como alternativa para o país. A pro-
posta demarcou uma linha divisória entre 
o pensamento ortodoxo, baseado na ma-
nutenção do atual sistema de impostos de-
claratórios, e uma corrente inovadora que 
propõe uma estrutura simples, automática, 
abrangente e de baixo custo, consubstan-
ciada na tributação sobre a movimentação 
financeira realizada através do sistema ban-
cário.
 A ideia do imposto único1 é secular. 
Surgiu no século XVIII com os fisiocratas, que 
defendiam a taxação da terra como única 
fonte de extração de receita para o governo. 
O Canadá e os Estados Unidos vêm debaten-
do a instituição de impostos sobre as ope-

“A ideia do imposto único é secular. Surgiu no século 
XVIII com os fisiocratas, que defendiam a taxação da 
terra como única fonte de extração de receita para o 

governo”
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“O Imposto Único traz inúmeras vantagens de ordem tributária. A 
fiscalização torna-se mais simples; os critérios de taxação ficam mais 

transparentes; os custos por parte do poder público, e também os custos do 
setor privado vinculados às exigências tributárias, tornam-se menores.”

rações bancárias. Em alguns países, como a 
Argentina, a Colômbia e a Austrália, tributos 
sobre transações financeiras têm sido apli-
cados. A França discutiu um Imposto Único 
no pós-guerra.
 A questão que sempre norteou a in-
tenção de se criar um sistema simples de tri-
butação foi a busca de uma base tributável 
ampla o bastante a ponto de gerar receita 
suficiente para o poder público.
 A transação financeira como base 
de incidência tributária surgiu com a supre-
macia da moeda escritural sobre a moeda 
manual e com a intensa informatização das 
operações bancárias. A convergência entre 
a busca da unicidade tributária e a solidi-
ficação de um sistema monetário baseado 
na moeda escritural eletrônica deu origem à 
proposta do Imposto Único no Brasil. 
 A principal razão de seu ressurgi-
mento em nosso país advém de razões histó-
ricas. Ainda que o Imposto Único tenha uma 
longa e respeitável tradição na evolução do 
pensamento econômico, ele nunca pode se 
materializar, pois em nenhuma circunstân-
cia histórica uma sociedade reuniu as duas 
condições básicas para sua efetiva operacio-
nalização. A primeira é a existência de um 
sistema bancário altamente informatizado, 

com um sistema nacional de compensação de cheques e do-
cumentos. A segunda é a predisposição cultural da sociedade 
de não usar moeda manual, substituindo-a pelas mais variadas 
formas de moeda escritural.
 O Brasil preenche plenamente esses dois quesitos. Pos-
sui um dos sistemas bancários mais desenvolvidos e informa-
tizados do mundo, com padrões tecnológicos superiores aos 
encontrados em países desenvolvidos, como os Estados Unidos 
ou a União Européia. Em realidade, o “Brasil é referência mun-
dial na tecnologia bancária”2.  Além disso, é uma das economias 
mais desmonetizadas do planeta e que, culturalmente, já ab-
sorveu a inevitável substituição da moeda manual pela moeda 
escritural, principalmente pela moeda eletrônica3.

“Não haveria mais Imposto de Renda 
sobre a pessoa física e sobre a pessoa 
jurídica; não haveria tributação sobre 
a circulação, como o ICMS e o ISS; os 
salários não sofreriam retenção de 

qualquer tipo, como antecipação de 
Imposto de Renda; não haveria mais 
necessidade de escrituração fiscal ou 
tributária nas empresas; não haveria 
mais qualquer forma de declaração 
para impostos de renda, de serviço, 
de circulação ou de qualquer outro 

tipo; não haveria mais necessidade de 
manutenção das múltiplas estruturas de 

fiscalização hoje existentes”
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“O Imposto Único, tomando-se a 
experiência da CPMF como exem-
plo, acarretaria a virtual elimina-
ção da sonegação, da corrupção 

fiscal e da economia informal, com 
custos administrativos ou de fisca-

lização pouco significativos”

Características do Imposto Único 
e suas vantagens

 O Imposto Único traz inúmeras van-
tagens de ordem tributária. A fiscalização 
torna-se mais simples; os critérios de taxa-
ção ficam mais transparentes; os custos por 
parte do poder público, e também os custos 
do setor privado vinculados às exigências 
tributárias, tornam-se menores. A simplifi-
cação do processo fiscal é evidente quando 
toda a arrecadação se concentra em um úni-
co tributo, incidente sobre uma única base.
 São dois os pontos fundamentais 
da proposta do Imposto Único. Em primei-

ro lugar, a existência de apenas um imposto. Todos os demais 
seriam extintos, com exceção feita aos impostos extra-fiscais, 
como no caso das tarifas aduaneiras e outros tributos não-
-arrecadatórios, utilizados como instrumentos de intervenção 
na atividade econômica. Não haveria mais Imposto de Renda 
para a pessoa física e para a pessoa jurídica; não haveria tribu-
tação sobre a circulação, como o ICMS e o ISS; os salários não 
sofreriam retenção de qualquer tipo, como antecipação de Im-
posto de Renda; não haveria mais necessidade de escrituração 
fiscal ou tributária nas empresas; não haveria mais qualquer 
forma de declaração para impostos de renda, de serviço, de 
circulação ou de qualquer outro tipo; não haveria mais neces-
sidade de manutenção das múltiplas estruturas de fiscalização 
hoje existentes.
 A segunda característica fundamental dessa proposta 
se prende à transferência da base do imposto único exclusi-
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“O Imposto Único, 
tomando-se a 

experiência da CPMF 
como exemplo, 

acarretaria a virtual 
eliminação da 

sonegação, da corrupção 
fiscal e da economia 
informal, com custos 
administrativos ou 

de fiscalização pouco 
significativos”

vamente para as transações bancárias, em 
substituição à multiplicidade das atuais 
bases de tributação. Assim, toda vez que 
qualquer agente econômico efetuar um pa-
gamento através do sistema bancário have-
rá a incidência de imposto cobrado sobre o 
valor da transação. O tributo será dividido 
em partes iguais e cobrado do emitente e 
do beneficiado. Vale lembrar que o imposto 
não incidirá sobre transações nos mercados 
financeiro e de capital.
 O Imposto Único, tomando-se a 
experiência da CPMF como exemplo, acar-
retaria a virtual eliminação da sonegação, 
da corrupção fiscal e da economia informal, 
com custos administrativos ou de fiscaliza-
ção pouco significativos. A arrecadação tri-
butária seria efetuada automaticamente a 

cada lançamento de débito e de crédito no sistema bancário. 
A cada transação, a conta credora e a conta devedora seriam 
debitadas em um percentual fixo do valor da transação. Assim, 
em toda transação efetuada mediante cheque ou qualquer ou-
tro tipo de ordem de pagamento, o sistema automaticamente 
transferirá o produto de arrecadação à conta dos tesouros fede-
ral, estaduais e municipais, segundo critérios predefinidos.
 Esse sistema torna impraticável qualquer tentativa de 
sonegação, pois bastaria uma fiscalização nos sistemas de com-
pensação do setor bancário para que ela fosse totalmente eli-
minada.
 O mais significativo nessa proposta é que a alíquota do 
imposto pode ser baixa. A experiência da CPMF mostrou que, 
apesar de todas as imunidades constitucionais existentes, e 
mesmo não havendo adequada fiscalização da Receita Fede-
ral4 nos sistemas de pagamentos bancários, a arrecadação foi 
significativa, e indica que uma alíquota de 2,81% em cada lado 
da transação seria capaz de gerar o equivalente a 80% da atual 
carga tributária. Vale dizer que, esse volume equivale a toda a 
arrecadação de tributos federais, estaduais, municipais de na-
tureza arrecadatória. A diferença se refere a tributos regulató-
rios como os de comércio exterior e o ITR, taxas nos três níveis 
de governo, INSS de empregado e contribuições que configu-
ram poupança do trabalhador (PIS e FGTS).
 Cabe lembrar, ainda, que, para evitar que as transações 
efetuadas em moeda fiquem isentas de tributação, todo saque 
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ou depósito de numerário (moeda circulan-
te) do sistema bancário poderia ser taxado 
de acordo com uma alíquota que em média 
reproduzisse o número de transações que se 
realizasse com essa mesma moeda até seu 
retorno ao sistema bancário.
 Portanto, esse sistema de tributação 
eliminaria a sonegação e implicaria signifi-
cativa liberação de recursos reais. Haveria 
uma sensível redução nos custos de pro-
dução das empresas, no custo da máquina 
pública e nos preços, concomitantemente 
com a possibilidade de sensível redução na 
carga tributária. Certamente, alguns desses 
ganhos seriam do tipo once and for all, mas 
seriam suficientes para permitir um expres-
sivo ajuste fiscal e uma sensível recuperação 
da capacidade de investimento do país.

As críticas ao Imposto Único e o 
projeto no Congresso

 Desde que a ideia do Imposto Único 

“Desde que a ideia do Imposto Único 
foi lançada, em 1990, quase todas as 
teses elaboradas pelos seus críticos 

foram refutadas através da experiên-
cia da CPMF. Hoje os adversários des-
sa proposta de tributação se apegam 
apenas a uma delas, inerente a essa 
metodologia de arrecadação, que é a 

cumulatividade”

foi lançada, em 1990, quase todas as teses elaboradas pelos 
seus críticos foram refutadas através da experiência da CPMF. 
Hoje os adversários dessa proposta de tributação se apegam 
apenas a uma delas, inerente a essa metodologia de arreca-
dação, que é a cumulatividade. Porém, a comparação desse 
tipo de imposto com a alternativa consubstanciada no imposto 
sobre valor agregado revela que a tributação sobre a movimen-
tação financeira, mesmo cumulativa, gera mais benefícios.  
  O Imposto Único é inegavelmente um imposto 
cumulativo, incidindo sucessivamente em cada etapa do pro-
cesso econômico que se traduza numa movimentação finan-
ceira. Mas isso em nada o descredencia como bom imposto. 
Aqui é preciso advertir que a exigência da não-cumulatividade 
é apenas um fetiche tolo. Não existe imposto perfeitamente 
não cumulativo, a não ser na imaginação teórica descolada da 
realidade, ou no Diário Oficial.
 Os impostos sobre valor adicionado seriam impraticá-
veis se não comportassem, como de fato comportam em todos 
os lugares do mundo em que são praticados, as mais diversas 
exceções e regimes especiais que lhes conferem graus apreciá-
veis de cumulatividade. 
 O Brasil tem uma parafernália de tributos cumulati-
vos, dentre os quais, curiosamente, alguns são execrados (parte 
do PIS-Cofins), outros tolerados (ISS, parte do ICMS e do IPI), ou-

“O Brasil tem uma parafernália de tributos cumulativos, dentre 
os quais, curiosamente, alguns são execrados (parte do PIS-Co-

fins), outros tolerados (ISS, parte do ICMS e do IPI), outros ainda 
apreciados, como se não fossem igualmente cumulativos (IRPJ 
presumido e SIMPLES). O Imposto Único não é diferente deles 

sob esse aspecto, mas exibe as vantagens notáveis des critas aci-
ma, é simples e de baixo custo.”
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tros ainda apreciados, como se não fossem 
igualmente cumulativos (IRPJ presumido e 
SIMPLES). O Imposto Único não é diferente 
deles sob esse aspecto, mas exibe as vanta-
gens notáveis des critas acima, é simples e de 
baixo custo.
 Ademais, os conhecidos postulados 
da teoria do second best e as conclusões da 
moderna teoria da tributação ótima mos-
tram que não se pode afirmar a priori, que 
um imposto cumulativo seja menos eficien-
te que os não cumulativos. Simulações mos-
tram que um imposto cumulativo com uma 
alíquota baixa causa menos distorção sobre 
os preços relativos comparativamente a um 
sistema tradicional com tributos sobre valor 
agregado com alíquota alta. Por exemplo, 
um imposto sobre movimentação financei-
ra com alíquota de 2,81% tem impacto, por 
exemplo, de 16% sobre os preços da indús-
tria e no caso da tributação sobre o valor 
agregado (ICMS, IPI e INSS patronal) o ônus 
é de 45%5.
 Cumpre lembrar que está parada 
há doze anos no Congresso Nacional a PEC 
474/01, que cria o Imposto Único sobre mo-
vimentação financeira. O projeto foi aprova-
do por unanimidade pela Comissão de Re-
forma Tributária da Câmara dos Deputados 
em 2002.

1- Cintra, Marcos, Por uma revolução tributária, 
Folha de S. Paulo, 14 jan.1990; transcrito em Al-
buquerque, Marcos Cintra C. de (organizador), 
Tributação no Brasil e o Imposto Único, Makron 
Books, São Paulo, 1994.

2- Ver CORREA FONSECA, C. E. , Brasil é referên-
cia mundial em tecnologia bancária , Valor Eco-
nômico, 30 abr. 2002. Neste artigo, o diretor de 
Tecnologia da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) reproduz  dados de pesquisa reali-
zada pela empresa McKinsey & Company e pela 
Fundação Getúlio Vargas, e afirma que “os ban-
cos são os maiores  investidores brasileiros em 
tecnologia, destinando anualmente 8,5% de seu 
patrimônio para aprimorar o parque tecnológico 
instalado, mais do que o dobro da média nacio-
nal”. O início do funcionamento do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro, SPB, a partir de abril de 
2002, atesta o avanço da informatização bancá-
ria no Brasil, onde a compensação bancária co-
meça a ser feita em tempo real.

3- A razão do hiperdesenvolvimento do sistema 

bancário e da generalizada expulsão da moeda manual como meio de 
pagamento no país advém do processo hiperinflacionário que duran-
te cerca de 40 anos existiu no país. Naquelas circunstâncias, a moeda 
manual não-indexada foi abandonada pelos agentes econômicos, e a 
atividade bancária, estimulada pelo elevado float bancário, tornou-se 
tão mais rentável quanto mais rápida fosse a capacidade de captação 
e aplicação de depósitos junto ao público. Daí a informatização e o 
hiperdesenvolvimento da atividade bancária entre nós.

4- Ver Anexo V de Cintra (2003). [CINTRA Marcos, A Verdade sobre o 
Imposto Único, LCTE, São Paulo, 2003].Nesse texto, o Secretário da 
Receita Federal, Everardo Maciel, em resposta a pergunta formulada 
pelo autor, evidencia a precariedade dos mecanismos de fiscalização 
da CPMF. A fiscalização deficiente fica evidenciada nas notícias surgi-
das na imprensa em abril e maio de 2002 segundo as quais o Banco 
Central revelou a existência de mecanismos de burla da cobrança da 
CPMF oferecidos pelos bancos aos seus clientes de maior porte, e que 
resultou em autuações de bancos e de seus clientes feitas pela Receita 
Federal. As fraudes tornaram-se possíveis a partir de exceções permi-
tidas na cobrança da CPMF para a movimentação de contas corren-
tes de titularidade dos próprios bancos ou de entidades financeiras 
a eles associadas, em conjunto com a permissão de um endosso nos 
cheques. Ver Carta Capital, 15/05/2002; Valor Econômico, 24/04/2002; 
09/05/2002. Cumpre lembrar que o projeto do Imposto Único Fede-
ral, em tramitação no Congresso Nacional, inclui providências sim-
ples que praticamente impossibilitariam tais fraudes. 

5- Para obter a metodologia de cálculo e a comparação dos impactos 
do Imposto Único e de um sistema tributário tradicional sobre os pre-
ços de 110 produtos ver capítulo 2 de Bank Transaction: pathway to 
the single tax ideal de Marcos Cintra, 2009, disponível em http://mpra.
ub.uni-muenchen.de/16710/1/MPRA_paper_16710.pdf

Marcos Cintra

É doutor em Economia pela 
Universidade de Harvard (EUA) e 
professor titular de Economia na 
FGV (Fundação Getúlio Vargas). 
Foi deputado federal (1999-2003) 
e autor do projeto do Imposto 
Único. É Subsecretário de Ciência e 
Tecnologia do Estado de São Paulo.
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“Se o nível de sonegação divulgado real, nossa carga 
tributária é de mais de 50% do PIB, não de menos de 

40%. Tal volume de tributos nos transformaria em 
escravos”

Reforma tributária e 
o Imposto Único
>Raul Haidar

 No relacionamento entre fisco e 
contribuinte, as duas partes devem receber 
o que lhes cabe. Cada um de nós, contri-
buintes, temos o dever de entregar aos po-
deres constituídos uma parte do que temos 
– rendimentos ou patrimônio – para rece-
bermos serviços que nos permitam viver na 
sociedade que merecemos, que é a definida 
no preâmbulo da nossa Constituição. 
 Mas o nosso sistema tributário não 
viabiliza tais objetivos. A legislação tributá-
ria de nosso país já chegou ao máximo dos 
absurdos, ultrapassando todos os limites do 
bom senso. Não existe mais conserto ou re-
médio para o que ainda vigora em todos os 
níveis de governo. 
 Nossa carga tributária é de tal for-

ma desorganizada, que sequer há estatísticas ou registros con-
fiáveis.
 Se o nível de sonegação divulgado for real, nossa carga 
tributária é de mais de 50% do PIB, não de menos de 40%. Tal 
volume de tributos nos transformaria em escravos.
 Ora, numa sociedade democrática, o poder emana do 
povo. O Estado não se destina à manutenção de privilégios dos 
ocupantes dos cargos públicos. Os membros de todos os pode-
res – legislativo, executivo e judiciário – são servidores públi-
cos, ainda que exerçam cargos de autoridade. Não mandam no 
País, mas apenas exercem atos limitados pela lei. 
 Ora, o Estado deve receber o que lhe pertence. Não é 
razoável que a carga tributária seja desproporcional à capaci-
dade contributiva, nem que possa apresentar indícios de con-
fisco.
 O contribuinte, pessoa física ou jurídica, deve pagar 
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Raul Haidar
É advogado tributarista e jornalista

“O consumo é tributado, já que, 
como o patrimônio, aponta a 

existência de riqueza e se desti-
na à redução das disparidades 
sociais, com o que se atende às 

funções do Estado, vistas no pre-
âmbulo da Constituição” 

tributos, mas manter em seu poder parte da 
riqueza que possui ou produz. As pessoas ju-
rídicas não devem ser castigadas pelos seus 
lucros, pois elas é que justificam os investi-
mentos e movimentam a economia. 
 Os que defendem um imposto úni-
co devem saber que isso não existe em ne-
nhum país. Não podemos esquecer, ainda, 
que impostos só podem incidir sobre renda, 
consumo ou patrimônio. 
 Salário, apesar de muitas opiniões 
em contrário,  pode ser renda, mantidos os 
limites e abatimentos do imposto.  
 O consumo é tributado, já que, 
como o patrimônio, aponta a existência de 
riqueza e se destina à redução das dispari-
dades sociais, com o que se atende às fun-

ções do Estado, vistas no preâmbulo da Constituição. 
 A reforma tributária deve reduzir e simplificar  os im-
postos. Por exemplo: a União deve ficar com o imposto de 
renda e aquele denominado sobre  grandes fortunas, desde 
que implementada a vigente Constituição.  IPI e  ICMS, unidos 
como um imposto não cumulativo sobre produção e circulação, 
pertenceria aos Estados. Os municípios permaneceriam com o 
IPTU e o ISS, passando a possuir também o ITR. Por outro lado,  
IPVA, o  ITCMD e os de importação e exportação seriam extin-
tos. 
 Diante de tudo isso, estaremos com uma justa e verda-
deira reforma tributária. Para tanto, será necessária a convoca-
ção de nova constituinte. 
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VERDES  
EM AÇÃO
DIRETRIZES PARA A CONSTRUÇÃO 
COLETIVA DO PROGRAMA ‘VIVER 
BEM. VIVER VERDE’
FOTOS: Idevanir Arcanjo e André Rodini

 O Partido Verde oficializou Eduardo Jorge como pré-
-candidato à presidência da República, no dia 22 de março, na 
Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele aproveitou a ocasião 
para  apresentar o documento “Viver Bem. Viver Verde”, com 
dez diretrizes para elaboração de um programa do PV para o 
Brasil.
 Construídas a partir de três eixos – superação da mi-
séria; crise climática e aquecimento global; e Reforma Política 
– , as dez propostas visam a um Brasil comprometido com as 
pessoas e com o meio ambiente. 
 Desenvolvimento sustentável, reforma política, Federa-
ção/Estado, economia verde, energia, previdência segura, Saúde 
e Educação, cultura de paz, combate à desigualdade e miséria e 
internacionalismo foram escolhidos como matriz do programa 
de governo do Partido Verde, para que seja trabalhado pela 
sociedade e em junho tenha o programa completo. “Esse é o 
esqueleto do que vai ser feito, é a iniciativa democrática que 
vem antes de qualquer campanha. Até porque só receberemos 
apoio e votos se nossas ideias forem acolhidas pela sociedade”, 
explicou Eduardo Jorge na ocasião. 

“Construídas a 
partir de três eixos – 

superação da miséria; 
crise climática e 

aquecimento global; e 
Reforma Política – , as 

dez propostas visam um 
Brasil comprometido 

com as pessoas e com o 
meio ambiente” 

VERDES  
EM AÇÃO

“Desenvolvimento 
sustentável, reforma 
política, Federação/

Estado, economia verde, 
energia, previdência 

segura, Saúde e Educação, 
cultura de paz, combate à 
desigualdade e miséria e 
internacionalismo foram 

escolhidos como matriz do 
programa de governo do 

Partido Verde”
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 A proposta é o desenvolvimento sus-
tentável, de forma interdisciplinar, intermi-
nisterial com esforços coletivos e individuais 
para garantir uma equação equilibrada en-
tre os fatores ecológicos, sociais e econômi-
cos em um ambiente de democracia, cultu-
ra de paz e respeito aos direitos humanos. 
 Eduardo Jorge afirmou, ainda, a re-
levância de uma reforma política que con-
solide o parlamentarismo como modelo a 
ser seguido, uma vez que configura o regi-
me das “democracias mais consolidadas do 
mundo”. Segundo ele, o momento de crise 
de representatividade clama por mudanças 
e pelo reestabelecimento do prestígio do fa-
zer político e reforçou, ainda, a orientação 
municipalista do Partido Verde. 
 Entre as propostas estão, também, 
a redução de 39 ministérios do atual gover-
no para 14, o fortalecimento da economia 
verde e solidária e o diálogo aberto com o 
setor do agronegócio brasileiro, mas com 
foco prioritário na agricultura orgânica e fa-
miliar, além de um progressivo banimento 
do uso de agrotóxico nas plantações. 
 Outro ponto bastante discutido foi 
a produção e o uso de energia no Brasil e  
a apresentação de alternativas mais limpas, 
baratas e eficientes que o petróleo e o eta-
nol, inclusive com a 'descarbonização' da 
matriz energética brasileira, como resposta 
à “opção suicida” pelo Pré-Sal, em que se 
paga muito por uma alternativa repleta de 
problemas técnicos, econômicos e ambien-
tais. Ele frisou, ainda, a tradicional posição 
do Partido Verde de ser contra qualquer for-
ma de energia nuclear, bem como a progra-
mação de desativação das usinas existentes 
no litoral do Rio de Janeiro.  
 As diretrizes reforçam a posição a 
favor da legalização do uso medicinal e re-
creativo da maconha, bem como a descri-
minalização do aborto. Eduardo Jorge criti-
cou o programa Mais Médicos do governo 

federal e a atual administração penitenciária, e reforçou sua 
intenção de abolição do serviço militar obrigatório, o reconhe-
cimento e respeito pelos povos indígenas, negros, portadores 
de deficiência e liberdade de orientação sexual, o bem-estar 
animal e o combate à violência no trânsito. 
 Segundo Eduardo Jorge, “o que o PV quer é a revolução 
de mudar a forma de viver”.

O documento “Viver Bem. Viver Verde” está disponível, na íntegra, 
no site do PV (pv.org.br), no site da Fundação Verde Herbert Daniel 
(fundacaoverde.org.br) e será distribuído, avaliado, criticado, corri-
gido e modificado pela militância verde e pela sociedade brasileira.
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Kaká Werá

“Em 1986, as terras 
guarani, ao sul da grande 
São Paulo, foram então 
reconhecidas, graças a 
diversos tipos de apoio: 
antropólogos, sociedade 

civil e organizações sociais. 
Foi então que percebi que 
a mobilização cidadã era 

uma política eficaz para as 
nossas lutas. O problema 

é que as coisas param 
justamente no governo 

federal, que retarda 
homolagação final há 

décadas”

O QUE PENSA

Entrevista

Revista Pensar Verde - Desde jovem o sr. participa de 
lutas pelas causas indígenas. Na década de 80, os índios 
guarani passavam por um processo de luta por demarcação 
de terras e o sr. deu início à busca por apoio e sensibiliza-
ção da opinião pública para fortalecer a comunidade. Foi 
nesse momento que sentiu que poderia contribuir com seu 
povo, participando ativamente no meio político?

Kaká Werá - Sim. No início da década de oitenta, conheci e fui 
acolhido pelos guarani de São Paulo, na região de Parelheiros, 
no extremo sul da cidade, que naquela época era chamada de 
aldeia da Barragem e hoje leva o nome de Tenondé Porã. Na-
quele momento, um querido e sábio pajé, Alcebíades Werá e 
o cacique Guirá Pepó, tinham o desejo de regularizar as terras 
em que habitavam e fiz parte de um grupo que apoiou este 
objetivo. Mas a ideia que me encantou foi a proposta de Karai 
Mirim, uma relevante liderança e professor de história, que 
sonhava ver na comunidade uma escola que contemplasse o 
fortalecimento da cultura local e que propiciasse o ensino bá-
sico e fundamental que a sociedade não indígena exige. Dessa 
maneira, os guaranis ficariam mais preparados para lidar com 
uma dura realidade e desafio - manter a sua identidade cultu-
ral e ao mesmo tempo dominar os códigos de linguagem e sa-
beres da sociedade como um todo. Em 1986, as terras guarani, 
ao sul da grande São Paulo, foram reconhecidas, graças a di-
versos tipos de apoio: antropólogos, sociedade civil e organiza-
ções sociais. Foi, então, que percebi que a mobilização cidadã 
era uma política eficaz para as nossas lutas. O problema é que 
as coisas param justamente no governo federal, que retarda a 
homologação final há décadas.

Revista Pensar Verde - Quais são os principais desafios das 
comunidades indígenas hoje no Brasil?

Kaká Werá - Veja bem, se observarmos somente a partir da 
Constituinte de 1989, época em que se determinou um prazo 
de cinco anos para a homologação de todas as pendências em 
relação aos povos indígenas, principalmente nas regiões em 
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“Existe um desafio que é 
crucial não somente para os 
povos indígenas, mas para 

todo o ser humano na face da 
terra; manter as florestas e a 
diversidade de ecossistemas 
em pé. Este não é somente 
é um desafio pertinente aos 
índios, mas é uma condição 
para haver futuras gerações 

no mundo”

que já existiam estudos avançados em rela-
ção a isso – e avançarmos para 2014 , mais 
de 25 anos depois – grande parte das terras 
tradicionais indígenas não foram homologa-
das. Então, fica claro que um dos imperio-
sos desafios ainda é a questão da terra. Mas 
também existe o desafio de novos paradig-
mas em relação a esta causa. Por exemplo, 
ao mesmo tempo em que indigenistas des-
cobrem povos sem o menor contato com a 
sociedade envolvente ainda hoje, também 
temos uma diversidade de índios urbani-
zados, habitando grandes cidades, que so-
frem discriminação, falta de oportunidade 
econômica e inclusão social, enfrentando o 
descaso de assistência na área da saúde e na 
educação. Além disso, existe um desafio que 
é crucial não somente para os povos indíge-
nas, mas para todo o ser humano na face 
da terra: manter as florestas e a diversidade 
de ecossistemas em pé. Este não é somente 
é um desafio pertinente aos índios, mas é 
uma condição para haver futuras gerações 
no mundo.

Revista Pensar Verde - Como analisa a 
ação dos governos brasileiros em relação 
aos indígenas?

Kaká Werá - Desde a época das capitanias hereditárias que ne-
nhum governo se interessa por alguma ação que dê liberdade, 
autonomia, reconhecimento, cidadania e dignidade ao índio. 
A história esta aí, infelizmente, para mostrar isso. Na colônia 
fomos caçados. No império, José de Bonifácio nos classificou 
como bons “autômatos da civilização”. Na velha república, fo-
mos destituídos de valor social e cultural. No regime militar, 
tentaram nos “integrar”, mas nos desintegrando. Houve uma 
sensibilização maior nos governos Fernando Henrique e Lula, 
mas sem cumprimento de muitos acordos e propostas impor-
tantes estabelecidas pelos próprios governos, como a questão 
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“E agora a relação 
retrocedeu de um modo 

incrível. O governo 
Dilma investe bilhões 
em subsídios para os 

latifundiários que, por 
sua vez, incomodados 
com os índios, querem 

impor ao governo o poder 
de decidir sobre destino 
e demarcação dos povos, 

que recebem somente 
promessas”

Entrevista

das homologações das terras, por exemplo. E agora a relação 
retrocedeu de um modo incrível. O governo Dilma investe bi-
lhões em subsídios para os latifundiários, que, por sua vez, in-
comodados com os índios, querem impor ao governo o poder 
de decidir sobre destino e demarcação dos povos, que recebem 
somente promessas. 

Revista Pensar Verde – O sr. participou e desenvolveu pro-
jetos marcantes para a comunidade indígena, como o Amba 
Arandu – que significa "templo do saber" – no qual propu-
nham a criação de uma escola dentro da aldeia indígena  
que contemplasse a união de disciplinas da cultura indíge-
na, não indígena e agricultura. Além disso, foi um dos par-
ceiros para a criação do movimento que gerou a “Embai-
xada dos Povos da Floresta” e a “UNI – União das Nações 
Indígenas” em São Paulo. Como o sr. analisa essas ações 
dentro das comunidades?

Kaká Werá – Sobre a União dos Nações Indígenas e o projeto 
Amba Arandu:
 O projeto da criação do centro de cultura Amba Aran-
du, proposto na década de 80 pelo professor Karai Mirim, reu-
nia cultura, educação e agrofloresta. Naquela época nem se 
falava em sustentabilidade, mas já sabíamos que o caminho 
era esse. Tivemos, ao mesmo tempo, o privilégio de iniciar sua 
implementação pelo saudoso educador Paulo Freire, secretário 
de educação do município de São Paulo na época, sendo con-
tinuado depois por Mário Sérgio Cortella. Também tivemos a 
dor de vê-lo sendo desestruturado pelo governo Maluf. Foi por 
isso que fundei o Instituto Arapoty, que começou a atuar pelas 
beiradas, buscando apoio junto aos setores empresariais que 
atuam com foco em responsabilidade social e conseguimos re-
alizar, em algumas aldeias dos povos guarani, krahô, pataxó, 
kariri, ao longo dos últimos 20 anos, pequenos projetos susten-
táveis que têm dado suporte para criar autonomia econômica, 
social e cultural para as comunidades. 
 Em 1987 algumas lideranças indígenas, como Álvaro 
Tukano, Marcos Terena e Ailton Krenak, revolucionaram a ma-
neira de lidar com a política e as relações entre índio e não 
índio. Através da união junto a lideranças ribeirinhas e cabo-
clas, como Chico Mendes e outros, foi criada em São Paulo a 
Embaixada dos Povos da Floresta, e daí saiu a União das Na-
ções Indígenas (UNI), o Comitê Intertribal, o Instituto Arapoty 
e outras dezenas de organizações verdadeiramente indígenas. 
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Antes disso, havia sempre um tutor que fala-
va pelos índios. Depois, com a influência do 
tipo de ação que estes líderes propunham, 
nós passamos a interferir na sociedade com 
voz própria. Isto foi fundamental para con-
seguirmos o apoio da sociedade civil, am-
bientalistas, pesquisadores etc., na questão 
da constituinte de 1988.  Lembro-me que os 
militares chegaram a interrogar algumas de 
nossas lideranças, achando que a UNI tinha 
como propósito separar o Brasil em diversos 
territórios indígenas. E o que queríamos, na 
verdade, era e é simplesmente o reconheci-
mento de nossas terras ancestrais, o direito 
de expressar nossos valores culturais, o di-
reito de ampliar o nosso conhecimento com 
os saberes da sociedade sem que isso signifi-
que desqualificar os nossos e a dignidade de 
sermos tratados como cidadãos e não como 
estrangeiros em nossas próprias terras.

Revista Pensar Verde – O sr. foi apresen-
tado como pré-candidato de São Paulo ao 
Senado Federal pelo Partido Verde. Como 
planeja atuar para melhorar a situação 
das comunidades indígenas?

Kaká Werá – Em primeiro lugar, quero di-
zer que, do ponto de vista pessoal, jamais 
pensei que poderia ser sequer pré-candi-
dato ao senado.  Mas, ao mesmo tempo, é 
uma honra a oportunidade que o Partido 
confere não somente a mim, mas à causa 

indígena brasileira e à causa da diversidade. Representa uma 
manifestação nítida das bandeiras que o PV defende, pois onde 
tem cultura indígena tem a questão ambiental e a questão da 
qualidade do futuro que queremos. Além disso, líderes antigos, 
mais velhos que eu, portanto mais sábios, como Marcos Terena, 
Álvaro Tukano e tantos outros do Acre, do Nordeste e de São 
Paulo, têm demonstrado apoio e têm colocado que é muito 
importante ocupar este lugar neste momento. Na verdade, os 
velhos sábios índios não pensam somente em si, pensam no 
Todo. Queremos utilizar esta candidatura para dar visibilidade 
a questões gravíssimas que prejudicam não somente as etnias. 
Queremos apontar, por exemplo, a maneira como se explora 
e se envenena o solo, a questão das águas e seu uso irracional 
para gerar energia, a questão das devastações dos ecossistemas 
que afetam o clima, a economia, a saúde das pessoas.  É uma 
candidatura a serviço da Terra, com o propósito de cuidar da 
Terra. Cuidando dela, melhora a situação dos índios e de todos 
os filhos da Terra. A situação dos povos indígenas vai melhorar 
quando cuidarmos desse chão, quando respeitarmos a diversi-
dade, quando oferecermos educação, saúde e oportunidades 
iguais para todos e todas.   

Revista Pensar Verde - Quais serão suas bandeiras caso seja 
eleito?

Kaká Werá – As mesmas pelas quais atuo há 30 anos - não 
explorar o solo, as águas, a floresta de modo irracional e ga-
nancioso. Pressionar para efetivar uma dívida histórica com os 
índios, que é dar terra e dignidade através da educação, da 
geração de renda e do respeito à diversidade. E haverá uma no-
vidade, serei o senador acompanhado permanentemente por 
um conselho de líderes representantes de diversas etnias.  

“Além disso, líderes antigos, mais velhos que eu, portanto mais sábios, 
como Marcos Terena, Álvaro Tukano e tantos outros do Acre, do 

Nordeste e de São Paulo, têm demonstrado apoio e têm colocado que 
é muito importante ocupar este lugar neste momento. Na verdade, os 

velhos sábios índios não pensam somente em si, pensam no Todo”
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