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     “A tributação é o mais flexível e eficaz, mas  

     também o mais perigoso instrumento de reforma  

     social.  Tem-se de saber precisamente o que se está 

     fazendo para que os resultados não divirjam  

     grandemente do que se pretende fazer.”   

 

(Gunnar Myrdal) 

 

 

      

     “...fui beneficiado pelo contato direto com a  

     elaboração de políticas e seus responsáveis, e pude  

     observar a ligação — ou o hiato, conforme o caso  

     — entre a teoria pura e os assuntos de Estado.   

     Este fato, entretanto, ao invés de diminuir meu  

     interesse por questões teóricas, mostrou ter um  

     valor incalculável na formulação de perguntas  

     dignas de resposta.  Ao contrário de alguns puristas 

     econômicos de hoje, admito mais do que apenas  

     motivação científica (...).  De fato, a conduta  

     governamental é o campo de provas da ética social  

     e da vida civilizada.  A conduta inteligente por  

     parte do governo requer uma compreensão das  

     relações econômicas envolvidas;  e o economista,  

     ao colaborar para esta compreensão, espera estar  

     contribuindo para uma sociedade melhor.”   

 

     (Richard Abel Musgrave) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente os princípios de finanças 

públicas (exceto os de administração tributária, pelo motivo exposto no capítulo 1), 

apresentando-os panoramicamente, resumindo as críticas que lhes são dirigidas (quanto 

à sua validade teórica e/ou possibilidade de aplicação) e procurando mostrar a relação 

entre o seu desenvolvimento e a evolução do pensamento econômico, marcada por um 

permanente e intenso debate em torno de quais são as potencialidades e limitações do 

mercado e do governo como instituições organizadas para prover as sociedades de bens 

e serviços.   

 O interesse em proceder a tal análise nasceu do contato do autor com questões 

teóricas e práticas.  A experiência de gerir uma secretaria municipal de finanças 

(Piracicaba SP)  gerou incômodos que permanecem até hoje, na medida em que revelou 

a dificuldade de pôr em prática princípios que, quando estudados no curso de graduação, 

pareciam bastante desejáveis no traçado das políticas de gastos e receitas do governo, 

em qualquer nível.   Um contato maior com a teoria, exigido pelo exercício da docência 

na disciplina Economia do Setor Público, gerou inquietações adicionais, devido à 

constatação de que a polêmica é a marca maior das proposições no campo das finanças 

públicas, uma vez que os embates teóricos e ideológicos que estão presentes nas escolas 

do pensamento econômico têm neste ramo da Economia1 um campo fértil para terçar 

suas armas.  

                                                 
1  Neste trabalho, sempre que Economia aparecer com “E” maiúsculo, estará se referindo à ciência 

econômica: tentativa de oferecer resposta científica (sistemática, baseada em método definido) à questão 
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 Os incômodos e inquietações acabaram se agigantando e até ofuscando suas 

causas geradoras, engendrando a busca de respostas a perguntas que foram se 

avolumando e impulsionando mais e mais rumo à leitura, à pesquisa, ao debate.  Houve 

um momento, porém, em que foi necessário limitar as expectativas e chegar a algumas 

conclusões, ainda que parciais e certamente insuficientes, tanto para o autor como para 

seus avaliadores e leitores.  Estas conclusões são aquilo em que se constitui a presente 

obra: uma apresentação dos princípios das finanças públicas (exceto os relacionados à 

administração tributária), feita nos capítulos 2 e 3, a partir de um recorte que se imagina 

frutífero (e que é apresentado no capítulo 1), seguida de um levantamento das críticas 

que são feitas a cada um desses princípios e ao conjunto deles como um todo (capítulo 

4). Na conclusão, é feita uma recapitulação das conclusões parciais obtidas nos 

capítulos, à qual agregam-se alguns comentários finais. 

 É desnecessário tecer longas considerações a respeito do caráter escorregadio do 

terreno em que se pisa quando o assunto tratado são questões econômicas nas quais  

ingredientes políticos intervêm fortemente, como é o caso das finanças públicas, da 

política fiscal, da intervenção econômica do governo, enfim.  A análise puramente 

teórica fica extremamente dificultada, uma vez que todas as proposições podem ser 

alvejadas por críticas de cunho ideológico, cujo alcance e validade são de difícil 

aquilatamento, dada a dificuldade, senão impossibilidade, de fazer o teste da verdade.  

Por exemplo, uma avaliação do resultado da aplicação prática de um princípio fiscal 

específico — o da neutralidade, hipoteticamente — não é algo que se possa fazer 

facilmente, já que a prática não apresenta situações em que este princípio seja o único a 

                                                                                                                                               
de como os homens, em sociedade, provêm a sua subsistência, e porque o fazem de uma determinada 

maneira e não de outra.  Quando economia aparecer com “e” minúsculo, estará se referindo à vida 

econômica em seu desenrolar quotidiano; o processo econômico em curso; o ato e o resultado do fazer 

humano na busca da sobrevivência e do bem-estar; a vida humana em seu aspecto de produção e 

reprodução das condições materiais de existência. 
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nortear as ações concretas.  Nem por isso, todavia, os princípios devem ser totalmente 

desconsiderados.  Eles carregam conclusões e recomendações, construídas com esforço 

ao longo da história do pensamento econômico, que alertam para fatos e aspectos que 

merecem a atenção dos estudiosos e homens práticos, mesmo que sua aplicabilidade não 

possa ser direta e imediata.  No mínimo, podem servir, no campo da teoria, como 

referências balizadoras do debate, aparentemente infinito, acerca da melhor forma de 

organização econômica, do ponto de vista da eficiência e da eqüidade.   No campo da 

vida prática, as diretrizes que fornecem ajudam a diminuir a escuridão, embora suas 

luzes não possuam a luminosidade desejável.   

 Tudo o que foi dito no parágrafo precedente não justificativa a precariedade que 

permeia e as falhas que estão presentes nas reflexões que se seguem.  Porém servem 

para amenizar a insatisfação do autor, que teve, com este trabalho, o modesto objetivo 

de abandonar o lugar-comum no campo da tributação, frequentemente tratado a partir, 

simplesmente, da ira anti-tributária sempre presente desde que o recolhimento forçado 

de recursos privados para fins públicos surgiu entre os homens.   
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1. OS PRINCÍPIOS TEÓRICOS DE FINANÇAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 As finanças públicas constituem um ramo da ciência econômica que procura 

explicar teoricamente o fenômeno das receitas, despesas e dívidas do governo. Num dos 

seus tópicos constitutivos, são apresentados os chamados princípios de tributação, sob a 

forma de máximas e  argumentos, desenvolvidos pelas mais diversas correntes do 

pensamento econômico, com o objetivo de explicar os mecanismos através dos quais a 

ação governamental pode ser economicamente eficiente e eqüitativa. 

 Uma lista dos mais importantes princípios teóricos de finanças públicas deve 

incluir minimamente os seguintes: 

   1. princípio da neutralidade ou eficiência; 

   2. princípio do maior benefício social/maximização da renda nacional; 

   3. princípio da capacidade ou habilidade de pagamento; 

   4. princípio do benefício, do interesse ou do quid pro quo; 

   5. princípio da flexibilidade; 

   6. princípio da produtividade fiscal; 

   7. princípio da minimização dos custos de arrecadação; 

   8. princípio da facilidade administrativa; 

   9. princípio da seletividade; 

 10. princípio da simplicidade. 

 Não raramente, todos eles são apresentados como princípios de tributação.  

Porém, uma vez que se considere que a tributação (lado da receita) é apenas um dos 
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lados das finanças públicas (há também as despesas, a dívida e outros aspectos que as 

finanças públicas envolvem), não é conveniente assim classificá-los.  Considerados no 

conjunto, eles são princípios de finanças públicas, que precisam ser classificados em 

subgrupos.  Os dois primeiros são princípios fiscais (primeiro grupo), os dois seguintes 

são princípios de tributação (segundo grupo) e os restantes são princípios de 

administração tributária (terceiro grupo). 

 O primeiro grupo, o dos princípios fiscais, deve receber esta denominação por 

conter os princípios que servem à compreensão do duplo aspecto financeiro da 

intervenção estatal: receita e despesa (objeto da política fiscal).  Cabem neste grupo os 

princípios da neutralidade e o do maior benefício social/maximização da renda nacional.  

Conforme se procurará mostrar no capítulo 1, existe uma incompatibilidade teórica entre 

ambos, localizada no âmago das diferentes concepções sobre o funcionamento do 

mercado em que se baseiam.   Como se verá, quando se concebe o mercado como um 

sistema tendente ao permanente equilíbrio, produzido por “forças naturais”, não é 

possível propor senão um princípio fiscal, ou de intervenção estatal, que vá além da 

neutralidade, da limitação da política econômica, do orçamento mínimo e equilibrado.  

Quando, contrariamente, o mercado é visto como um mecanismo que carece de algum 

tipo de regulação e de apoio em certas circunstâncias, a política econômica, o papel do 

governo, a função da política fiscal e do orçamento é expandida e não tem como limitar-

se à noção de igualdade entre receitas e despesas.  O problema passa a ser a 

identificação dos momentos em que convém produzir déficits, bem como o 

levantamento de fontes não inflacionárias para sustentá-lo durante o tempo necessário. 

 O segundo grupo — dos princípios de tributação — aglutina somente aqueles 

que dizem respeito exclusivamente ao lado da receita do governo (objeto da política 
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tributária).  Para que esta se caracterize pela justiça/eqüidade, o sistema tributário tem 

que se basear no princípio do benefício, da capacidade de pagamento ou em ambos. De 

um lado, concebe-se a obtenção da eqüidade utilizando-se procedimentos  semelhantes 

ao do mercado: paga-se pelo que se recebe, no princípio do benefício.  De outro lado 

(segundo o princípio da capacidade de pagamento), cada um deve colaborar no sustento 

das atividades do governo de acordo com sua capacidade contributiva.  A combinação é 

mais comum nos sistemas tributários atuais, onde impostos, taxas e contribuições de 

melhoria coexistem, permitindo uma dosagem dos dois princípios quando considerado o 

sistema tributário como um todo.  

 No terceiro grupo (princípios de administração tributária) se localizam os outros 

seis princípios (da flexibilidade, da produtividade fiscal, da minimização dos custos de 

arrecadação, da facilidade administrativa, da seletividade e da simplicidade).  Estes, por 

dizerem respeito à forma de administrar eficientemente um sistema tributário —  do 

ponto de vista da produtividade arrecadatória e das boas relações como contribuintes  — 

podem ser combinados sob um sistema fiscal baseado num ou noutro dos princípios 

fiscais e tributários. Podem ser assimilados pelos adeptos de quaisquer combinações 

entre os princípios fiscais e tributários, pois uma vez definida a política fiscal, não há 

porque rejeitar princípios que levam a um aumento da eficiência e da eficácia do sistema 

operacional de arrecadação.  Na verdade, são máximas que foram sendo sistematizadas 

por filósofos, economistas e homens de governo que se preocuparam ou com a 

necessidade de aumentar a eficiência dos métodos arrecadatórios ou em evitar os efeitos 

políticos indesejáveis da imposição tributária.  Não serão discutidos neste trabalho por 

não oferecerem contribuição significativa à elucidação da problemática em pauta, que 

gira em torno das premissas teóricas e políticas da tributação, desconsiderando-se seus 
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aspectos administrativos, que devem, evidentemente, se pautar pela máxima eficiência 

em qualquer sistema tributário, quaisquer que sejam suas premissas.  

 A seguir, nos capítulos 2 e 3, serão apresentados, respectivamente, os princípios 

fiscais e os princípios de tributação, agrupados conforme o sugerido neste capítulo. 
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2. OS PRINCÍPIOS FISCAIS 

 

 

2.1.  INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Os princípios fiscais são aqueles que tratam simultaneamente dos dois lados das 

finanças públicas: receita e despesa.  São eles: o princípio da neutralidade e o princípio 

do maior benefício social.  Ambos têm por finalidade assegurar a máxima eficiência, ou 

a otimização, dos planos financeiros.  O critério de eficiência adotado em cada um deles 

os diferencia.  Os dois partem de uma visão utilitarista (o custo da ação do governo 

justifica-se pela utilidade dessa ação).  O primeiro, porém, toma a utilidade de um ponto 

de vista individual (a utilidade da ação tem seu impacto medido pelo contribuinte 

individualmente considerado), enquanto que o segundo propõe a aferição da utilidade 

em termos sociais (o benefício decorrente da despesa pública deve levar felicidade ou 

evitar sofrimento ao maior número possível de pessoas). 

 A simultaneidade no tratamento da receita e da despesa está presente no 

princípio da neutralidade graças à idéia de menor sacrifício agregado  de que parte, para, 

num cenário de equilíbrio econômico, igualar utilidades e desutilidades decorrentes, 

respectivamente, da despesa pública e do pagamento do tributo.  A mesma 

simultaneidade existe no caso do princípio do maior benefício social devido ao fato de 

ele tratar a receita e a despesa a partir de uma análise custo-benefício. 

 A seguir são apresentados em detalhe os dois princípios fiscais.  
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2.2. O PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE 

 

 

 

 

 O que se depreende dos livros-texto de microeconomia2, tanto da exposição da 

teoria do consumidor e da teoria da firma, como da apresentação da teoria do bem-estar 

social neles presente, é que o princípio da neutralidade é uma exigência irrefutável para 

o bom funcionamento do mercado.  Na base da proposição e defesa deste princípio, está 

a idéia de que a intervenção governamental deve ser a mais eficiente possível, e a 

máxima eficiência pode ser obtida quando o governo atua mantendo a neutralidade face 

à alocação dos recursos disponíveis e face à distribuição dos resultados da aplicação 

desses recursos, deixando que as forças do mercado (oferta e procura) produzam o 

equilíbrio a um nível de preços, para cada mercadoria, que mantenha a proporção entre o 

que é produzido pelas firmas e o que é requerido pelos consumidores.  O governo não 

deve perturbar o mecanismo de determinação dos preços relativos, que, segundo a teoria 

microeconômica convencional (de cunho neoclássico, marginalista), assegura, primeiro, 

que sejam oferecidas as mercadorias demandadas pelos consumidores (na quantidade 

por eles definida e com a qualidade e preços por eles aceitos) e, segundo, que essas 

mercadorias sejam produzidas a um custo mínimo pelas firmas (pois as que não são 

capazes de combinar recursos de forma ótima têm custos maiores que os preços e 

fenecem por acumularem prejuízos). 

                                                 
2  Por exemplo FERGUSON (1972), MANSFIELD (1970) e VARIAN (1987). 
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 Na medida que o governo venha a estabelecer um imposto sobre um determinado 

bem, ele estará impondo um aumento de custo às empresas que o fornecem e, portanto, 

alterando o preço final do bem de forma artificial.  Isto porque a alta não terá sido 

provocada por uma elevação da demanda ou por uma queda na oferta (coeteris paribus), 

mas sim por uma força externa ao mercado — o governo, com sua política econômica3.  

A mesma coisa pode-se dizer quando o governo tributa a renda dos indivíduos: estes 

vêem diminuída a sua liberdade de escolha para combinar diferentes bens ao despender 

sua renda monetária limitada.  Incluem no seu orçamento um item de despesa que pode 

estar concorrendo com outro que lhe proporcionaria maior grau de satisfação.  Também 

quando onera o exercício de uma dada atividade, o governo perturba o mercado: está 

restringindo, por tornar menos lucrativa e menos interessante, a atividade onerada.  Uma 

imposição tributária seletiva faz declinar o nível de eficiência, por força do “peso morto 

da tributação”.  Uma ilustração gráfica é esclarecedora a este respeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Entendida, neste trabalho, como o uso de recursos de poder para influenciar no rumo e no ritimo da 

atividade econômica. 
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Gráfico 1 - O peso morto da tributação 

 

Adaptado de REZENDE DA SILVA (1983/1987:167) 

 

 No gráfico 1, acima, no eixo das abcissas são representadas as quantidades 

produzidas e consumidas do bem X, e no eixo das coordenadas as quantidades 

correspondentes do bem Y (cesta de bens preferida pelo consumidor).  O orçamento 

limitado do consumidor expressa-se pela reta LM (a reta cuja inclinação é dada pela 

relação entre os preços).  A curva AB exprime a possibilidade de produção dos bens X e 

Y.  I1 e I2 são curvas de indiferença (que representam níveis de bem-estar).  O ponto de 

equilíbrio ou de eficiência inicial é o ponto E, no qual a reta de orçamento LM tangencia 
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a curva de indiferença I1, sendo estas tangenciadas pela curva de possibilidade de 

produção AB.  Neste ponto configura-se uma situação de equilíbrio porque se conjugam 

os seguintes fatores: 

 - o consumidor adquire uma cesta de bens que lhe proporciona a máxima 

satisfação (segundo sua estrutura de preferência) com sua renda monetária limitada;  

 - as quantidades dos bens X e Y que o consumidor deseja obter são exatamente 

iguais às quantidades (X1 e Y1) que os produtores oferecem aos preços dados. 

 Ao equilíbrio corresponde a máxima eficiência porque: 

 - o consumidor em equilíbrio é aquele que faz o melhor uso possível de sua 

renda, dela extraindo a máxima satisfação; 

 - o produtor em equilíbrio está obtendo lucro máximo porque opera com custo 

mínimo (combina fatores fixos e variáveis de forma ótima, obtendo a máxima 

produtividade física de ambos). 

 Supondo-se que sobre o produto X passe a incidir um imposto seletivo, a 

situação de equilíbrio se altera.  Tal imposto aumenta o preço do bem X em relação ao 

bem Y (ou seja, aumenta o preço relativo de X), provocando uma rotação da reta de 

orçamento em torno do eixo de Y, com seu recuo da direita para a esquerda nas 

abcissas, expressando uma queda na quantidade adquirida do bem X, após o imposto.  

Chega-se, assim, à reta de orçamento LM', tangenciada por uma curva de indiferença 

que representa uma cesta de bens capaz de proporcionar menor utilidade ao consumidor 

e menores oportunidades de venda (e de produção, por conseqüência) ao produtor.  O 

intervalo X2-X3 representa esta queda no nível de bem-estar, decorrente da incidência 

de um tributo seletivo, que se chama comumente de peso morto da tributação, o qual 

representa uma queda no nível de produção e de consumo, decorrente do fato de um 

tributo empurrar o consumidor para uma curva de indiferença (ou de bem-estar) inferior
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 à que ele atingiria sem a imposição do tributo.  Reduzido seu orçamento, o consumidor 

adquire uma quantidade do bem X menor do que é possível ao produtor oferecer se não 

houver tributação (nota-se, no gráfico 1, que a curva de possibilidade de produção em 

que o consumidor se encontra após a imposição do tributo representa um nível de 

produção inferior ao verificado antes do tributo). 

 Assim, a forma de captação de recursos pelo governo não deve modificar os 

preços relativos, sob pena de se prejudicar o nível geral de bem-estar atingível com os 

recursos em disponibilidade.   O critério de eficiência de Pareto é um dos 

instrumentos que tem sido utilizado pela teoria econômica para definir  a conveniência 

ou não de intervenção.   Segundo este critério, a neutralidade é obtida — e a eficiência 

máxima assegurada — quando se configura uma alocação de recursos tal que é 

impossível modificá-la de forma a melhorar o nível de bem-estar de um indivíduo sem 

piorar o de outro.      

 Formulado de forma mais consistente pelos adeptos da ortodoxia marginalista e 

reportando-se à visão liberal dos economistas clássicos4, o princípio fiscal da 

neutralidade concebe a eficiência a partir do ponto de vista dos agentes econômicos 

individualmente considerados.  O todo, neste caso,  como de resto em toda a teoria 

econômica de cunho marginalista, é apenas a soma das partes.  Destarte, a eficiência 

individualmente considerada resulta na eficiência social por somatório.  Esta leitura vê o 

mercado como um mecanismo que opera sob a mão invisível, alicerçada na lei da oferta 

e da procura, e mediante a lógica da lei de Say.  O fato de a oferta criar sua própria 

                                                 
4  “A política econômica, que se havia formado com base na teoria clássica e que foi depois confirmada 

pelos teóricos do equilíbrio econômico, é a que aparece comumente com o nome de liberalismo e que se 

resume essencialmente na proposição de que as forças de mercado, entregues a si próprias, são suficientes 

para conseguir uma situação que não pode ser melhorada por intervenções exercidas do exterior sobre o 

próprio mercado e, em particular, que não podem ser melhoradas por intervenções operadas pelo Estado.” 

(NAPOLEONI, 1963:93)  É com este significado que serão feitas referências aos liberais no presente 

trabalho. 
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procura (lei de Say), aliado à inexorabilidade da mão invisível e associado à noção 

macroeconômica clássica de que em equilíbrio a economia opera com pleno emprego, 

conduz a uma avaliação extremamente positiva do sistema mercantil capitalista como 

forma de organização da produção e circulação de bens e serviços e de distribuição da 

riqueza.  Concebido desta forma, o mercado tem regras próprias — praticamente 

naturais — que não devem  ser perturbadas por elementos externos a ele.  Quando o 

mercado se desequilibra, é para produzir novo equilíbrio a seguir.  Tudo que o Estado 

pode e deve fazer é atuar no sentido de evitar as perturbações à lógica deste mercado e 

substituí-lo, no caso de imperfeições.  Do ponto de vista das despesas, o Estado deve ser 

mínimo, devendo a receita, a mínima possível, por decorrência, ser obtida através de 

uma sistemática de arrecadação justa e administrativamente eficiente.  

 Como se vê, nesta concepção o mercado é, por excelência, o portador da 

eficiência. O governo é visto com reservas.  Não deve se imiscuir nas atividades em que 

a livre iniciativa obtém bons resultados, assim como não deve alterar as condições sob 

as quais empresas e consumidores se relacionam buscando, racionalmente, maximizar 

suas posições.  Deve voltar-se para tarefas específicas, de que os indivíduos não podem 

se ocupar ou não têm interesse em fazê-lo.  Deve, por exemplo, garantir a lei e a ordem, 

manter a administração e obras públicas e, quando muito, construir e manter em 

funcionamento a infra-estrutura de apoio aos negócios (portos, estradas etc.).  Deve, em 

suma, voltar-se para a oferta de bens públicos, para a minimização das externalidades 

negativas e maximização das externalidade positivas. 

 Conforme MUSGRAVE (1980), Os bens públicos são aqueles cuja demanda (ou 

necessidade que se apresenta no mercado com poder de compra) não pode se manifestar 

através do mecanismo de preços, por serem bens de consumo não rival ou que não 
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permitem exclusão de consumidor não declarado.  São bens que se enquadram numa das 

seguintes situações: 

 - não há como ou é muito custoso excluir o consumidor que não se declara 

(princípio da não exclusão), o que faz surgir a necessidade do orçamento público como 

substituto do leilão do mercado (exemplos: segurança, justiça etc.); 

 - o consumo de unidade adicional por um indivíduo não implica redução 

proporcional do consumo por outro (princípio da não-rivalidade), como, por exemplo, 

no caso do uso de uma ponte sem horários de saturação de trânsito. 

 O enquadramento desses bens nos princípios mencionados (não-exclusão e não-

rivalidade) impede que sejam bens privados (que sejam apropriados por alguém 

mediante compra).  Portanto o mercado não é um mecanismo eficiente para provê-los.  

Daí a necessidade de que sejam oferecidos (mas não necessariamente produzidos) pelo 

governo, na condição de bens públicos.   

 As externalidades, ainda conforme MUSGRAVE (1980), se definem como o 

resultado, negativo ou positivo, para um terceiro, não captado pelo sistema de preços, 

dos gastos ou ações efetuados por um agente econômico determinado. Externalidade 

positiva é aquela que se verifica, por exemplo, quando o consumo coletivo de um bem 

ou serviço situa-se abaixo do que é considerado o ótimo coletivo, cabendo ao Estado 

oferecer subsídios visando ampliar sua demanda.  É o caso, por exemplo, da demanda 

por educação formal.  O indivíduo pode avaliar o benefício dela advindo como menor 

que seu custo, estando, pois, disposto a chegar até certo nível de instrução (com os 

recursos próprios), em geral abaixo do que seria mais conveniente para a sociedade 

como um todo.  Neste caso, o Estado deve subsidiar a educação, a fim de impulsionar as 

pessoas rumo à ampliação de sua instrução.  Dessa forma, o Estado estaria pagando, 

com recursos vindos da própria sociedade, por um benefício que a ela retorna, embora o 
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retorno possa ser maior para o indivíduo diretamente beneficiado pelo subsídio (que 

aliás pode corresponder a apenas uma parte do custo pela formação completa do 

indivíduos em questão).  Externalidade negativa ocorre, por exemplo, nas situações em 

que o custo social de um empreendimento é maior que o custo privado, onerando 

terceiros de forma dificilmente quantificável.  Exemplo: instalação de indústria 

altamente poluente.  O empreendimento tem custos ambientais não computados  por 

serem de difícil mensuração e, em muitos casos, inaceitáveis.  A imposição de um 

tributo pode inibir a iniciativa ou fazê-la cercar-se de cuidados que minimizem o 

impacto ambiental. 

 Uma vez definidos os bens públicos e identificadas as externalidades e avaliados 

seus custos e possibilidades de rateio, chega-se à política fiscal ótima, que devem ser 

financiados por recursos obtidos através de uma política tributária justa.    

 Pelos enfoques clássico e neoclássico (ou liberal, na acepção de NAPOLEONI), 

as atividades econômicas do governo situam-se predominantemente no âmbito da 

função  alocativa5, mesmo assim restringida, uma vez que deve se limitar a garantir 

contratos e complementar o mercado em situações em que este apresenta deficiências.  

Como se verá, o mesmo não ocorre quando se tem em mente o princípio do maior 

benefício social. 

 O principal problema que se apresenta, quando assim se concebe a participação 

do governo na economia, é a definição de mecanismos que não o sistema de preços para 

que sejam reveladas as preferências dos consumidores pelos bens e serviços a serem 

oferecidos via orçamento público.  A saída encontrada, neste caso, tem sido considerar o 

voto dos eleitores como a manifestação de preferência por plataformas de governo (ou 

                                                 
5 Não se atribui importância, pelo menos não como se faz desde Keynes, às funções distributiva e 

estabilizadora. 
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cesta de bens públicos) que se apresentam periodicamente no "mercado eleitoral".  Um 

dos mais influentes teóricos a endossar tal saída, BUCHANAM (1967:98-99), afirma 

que  

 

Los impuestos constituyen para el individuo los „precios‟, los „costes‟, de 

los bienes y servicios que el gobierno le suministra.  (...) y nuestro 

procedimiento ha consistido en comparar el comportamiento que tiene el 

individuo el la elección fiscal con el que se da en la elección de mercado 

o privada.  En el mercado, el individuo selecciona la cantidad que 

prefiere para un determinado precio por unidad o, alternativamente, 

decide realizar un desenbolso específico para la adquisicioón de un bien 

concreto, lo cual, para un precio dado, se traduce en la compra de una 

cantidad determinada.  La selección de la cantidad física preferida, 

determina automáticamente el gasto total o, a la inversa, la selección de 

un importe a gastar determina de forma automática la cantidad física 

que se adquiere.  (...)  la elección fiscal individual se parece al caso que 

acabamos de aludir, en el que existe incertidumbre respecto al precio. 

No obstante, continuamos suponiendo en este estudio que la elección 

fiscal es análoga a la del mercado, y que solamente se adopta una 

decisión, determinándose residualmente bien el tipo de gravamen o el 

gasto total (cantidad de bienes públicos).  Dada una instituición 

impositiva específica distinta a la del impuesto-precio fijo, perdurará 

una incertidumbre residual en cualquier elección fiscal individual.  Así, 

p. ej., la decisión del grupo puede formularse en términos de que se va 

gastar una determinada cantidad en educación pública.  A su vez, esto 

implicará cierto tipo de gravamen del impuesto local sobre la 

propriedad, tipo que se supone determinado residualmente por la 

decisión adoptada respecto al gasto que es preciso efectuar.  O, a la 

inversa, la elección específica de determinado tipo de gravamen para 

financiar la educación implica el que haya de obtener-se una 

determinada cantidad de ingresos para dicho fin. 

 

 

 Vislumbrando a possibilidade de que alguns indivíduos, sabendo que receberão o 

benefício do gasto público mesmo que não contribuam6, se omitam de contribuir, 

BUCHANAM (1967:126-127)  expõe e argumenta o seguinte: 

                                                                                                                                               
 
6  Esta possibilidade existe devido à indivisibilidade no consumo dos bens públicos.   
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No es probable que los individuos lleven a cabo acciones que supongan 

costes cuando no esperan obtener beneficios palpables, midiéndose estos 

beneficios en términos de las proprias funciones de utilidad.  Si una 

persona espera que otra o otras le proporcionen beneficios  en todo 

caso, no iniciará voluntariamente la acción por su iniciativa. 

Especialmente cuando el número de personas con el que se relaciona es 

elevado, el individuo tenderá a considerar que su comportamiento no 

influye en modo alguno sobre el comportamiento de los demás.  En esta 

situación, reacciona simplemente o se ajusta al comportamiento de los 

demás en forma similar a como reacciona frente ao medio ambiente.  El 

comportamiento encaminado a hacer máxima la utilidad no le lleva a 

adoptar independiente o privadamente una acción voluntaria 

encaminada a conseguir fines comunes.  (...) La cuestión importante se 

refere a si las instituciones bajo las que los individuos adoptan las 

decisiones sobre los bienes públicos se pueden organizar de tal modo 

que se elimine el comportamiento que se subraya en el argumento acerca 

de los que „actúan en solitario‟.  Para lograr esto, las instituciones 

deben presentar al individuo alternativas que impliquem compromisos 

definitivos por parte de los demás individuos así como por él mesmo, lo 

cual hace que los resultados medibles en términos de la propia utilidad 

dependan en cierto grado de su elección, y, finalmente, esto reduce a 

unos límites razonables la propria influencia sobre su „relación de 

intercambio‟ neta.  Obsérvese que estas son precisamente las 

características que rodean a las instituciones que rigen la elección en el 

mercado. El problema comienza cuando se trata de preparar y organizar 

las instituciones del „mercado de bienes públicos‟ de tal modo que se 

aseguren que el individuo se comporta de manera similar en ambos 

casos, al menos en la medida en que lo permitan las diferencias 

inherentes a la naturaleza de las elecciones. 

  

O sistema político democrático facilita a edificação de tais instituições, pois “En un 

orden democrático, las decisiones colectivas surgen de um proceso en el que se toman 

como entrada las expresiones de preferencia individuales y se combina de  alguna forma 

con objeto de obtener unos resultados.” (BUCHANAM, 1967:159)  

 Finalizando, cabe observar que há entre os clássicos (principalmente Say) e 

neoclássicos, adeptos do princípio da neutralidade,  uma importante diferença na 

abordagem da questão da eficiência do governo.  Em Say, por exemplo, o pagamento de 

imposto chega a parecer a emissão de um cheque oferecido em troca de nada.  Para ele, 

o governo consome, destrói valor no lugar de quem lhe transfere dinheiro.  É 
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improdutivo e ineficiente por natureza (não consegue avaliar adequadamente o quanto 

custou para o contribuinte ganhar o dinheiro que lhe transfere).  A coleta de impostos  

  

tira do produtor um produto com o qual poderia obter algum prazer, se o 

tivesse consumido improdutivamente, ou um lucro, se o tivesse aplicado em 

um emprego útil.  Nos dois casos, descontar imposto é causar prejuízo à 

sociedade, prejuízo esse que continuará sem nenhuma compensação todas 

as vezes em que não receber nenhum serviço em troca. (SAY, 

1803/1983:418) 

 

 

 SMITH (1776/1983:294) já havia anteriormente feito observação no mesmo 

sentido, afirmando que: 

Toda ou quase toda a renda pública é empregada, na maioria dos país, 

em manter cidadãos improdutivos.  Tais pessoas constituem uma corte 

numerosa e esplêndida, um grande estabelecimento eclesiástico, grandes 

esquadras e exércitos, que em tempos de paz nada produzem, e em tempo 

de guerra nada adquirem que possa compensar os gastos de sua 

manutenção, mesmo enquanto perdura a guerra.  Essas pessoas, que 

nada produzem, são mantidas pela produção do trabalho de terceiros.  

Quando, portanto, esse contingente é multiplicado além do necessário, 

em determinado ano ele pode consumir uma parcela tão grande da 

produção anual, a ponto de não deixar o suficiente para manter os 

trabalhadores produtivos, que reproduziriam, no ano vindouro, o que foi 

gasto neste.  Em conseqüência, a produção do ano seguinte será menor 

do que a precedente e se a mesma situação confusa continuar, a 

produção do terceiro ano será inferior à do segundo.  Os cidadãos 

improdutivos, que deveriam ser mantidos apenas por uma parcela da 

renda economizada pelo povo, podem chegar a consumir parte tão 

relevante da renda total, e com isso chegar a obrigar tão grande número 

de pessoas a interferir em seu capital, nos fundos destinados à 

manutenção da mão-de-obra produtiva, que toda a frugalidade e boa 

administração dos indivíduos podem ser incapazes de compensar o 

desperdício e o aviltamento da produção, gerados por essa intromissão 

violenta e forçada. 

 

 Para os neoclássicos, o governo pode ser eficiente em certas situações.  Eles 

admitem que o mercado apresenta falhas que podem ser corrigidas pelo governo.  Por 

exemplo, os bens públicos, para eles, são bens de que a sociedade necessita, mas que 
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não poderiam ser oferecidos via mercado por não se adequarem ao sistema de preços, 

pois sendo bens não-rivais e não passíveis de apropriação exclusiva pelos interessados, 

muitas vezes pela indivisibilidade,  não têm como receber valorização monetária que 

lhes permita participar do "leilão" quotidiano, além de muitas vezes exigirem 

investimentos de vulto que terminam não compensando o inversionista privado.  Outro 

exemplo: as externalidades, que exigem um tratamento que está ao alcance somente do 

governo, com sua fonte de financiamento coletiva (o sistema tributário), com sua visão 

de conjunto e de longo prazo (livre do imperativo do lucro máximo imediato) e com seu 

poder de impor regras em defesa do interesse geral.  
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2.3.  O PRINCÍPIO DO MAIOR BENEFÍCIO SOCIAL/MAXIMIZAÇÃO DA 

 RENDA NACIONAL 

 

  

 

 

 Ao contrário do princípio da neutralidade, o princípio do maior benefício social 

recomenda a intervenção do governo em todos os momentos e situações em que ela 

possa contribuir para elevar a massa de bens e serviços (e o volume de renda e de 

empregos, por decorrência) e para melhorar a distribuição da renda, mesmo que isto 

redunde em manutenção de déficits públicos. Enquanto os liberais permaneceram 

enredados por sua crença de que o mercado era portador exclusivo da eficiência e 

promotor da justiça (via remuneração dos fatores produtivos com base na sua 

produtividade marginal), devendo o próprio governo subordinar-se à lógica das leis 

mercantis, os autores críticos a esta visão de mundo, especialmente os keynesianos7, 

percebendo os limites do mercado tanto para promover a inserção de todos na vida 

econômica regida pela troca (via pleno emprego), quanto para assegurar crescimento 

continuado do produto, propunham uma mudança qualitativa na avaliação do papel do 

                                                 
7  “Essa opinião [de que as despesas governamentais relacionam-se necessariamente com o nível de 

atividade e de renda] que está no cerne da crença de que a política fiscal pode servir como um balanceiro, 

já foi adotada como correta por quase todos os homens de negócios, por economistas e também por 

leigos.  (...)  Essa crença tem origem numa análise cruamente keynesiana” (FRIEDMAN 1962/1983:78).  

Com efeito, autores reconhecidamente keynesianos como A. H. HANSEN (Fiscal Policy and Business 

Cycles, New York, Norton, 1941), A. P. LERNER (Functional Finance and Federal Debt.  In: Social 

Research, 1943, v. 10, p. 38-51), MYRDAL, DALTON (de forma precursora) etc. adotam esta postura.  

Numa coletânea feita pela The American Economic Association, em junho de 1955, a “virada teórica” 

pode ser constatada e a sua ligação com o pensamento keynesiano também. Nesta coletânea (vide 

SMITHIES & BUTTERS, 1955) comparecem, entre outros, autores como o próprio Keynes, Jesse 

Burkhead, Gunnar Myrdal, James Tobin, Richard A. Musgrave, Arthur Smithies, Abba P. Lerner, Evsey 

D. Domar, J. Keith Butters e Alvin H. Hansen. 
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Estado na economia.  A postura de Myrdal8, por exemplo, ilustra esta mudança de 

perspectiva.  Para ele,  

 

El déficit del presupuesto durante la depresión no es primordialmente 

una medida deliberada, sino una necesidad práctica.  Me atrevería a 

afirmar que, con escasas excepciones, los presupuestos nunca están ni 

han estado nivelados durante da depresión.  La depresión, en el mundo 

moderno, causa una redución de todas las clases de ingresos públicos 

(...) y al mismo tiempo, un aumento del volumen de gastos públicos, en 

especial para fines sociales (...).  La reacción conservadora, tradicional 

del sistema fiscal a estas influencias del mundo de los negocios sobre el 

presupuesto es, como todos sabemos, aumentar los ingressos públicos, 

elevando las alícuotas impositivas, y al mismo tiempo reducir lo más 

posible los gastos, restringiendo la actividad pública.  Sin embargo, si la 

depresión es francamente grave, estas medidas para hacer frente a la 

situación con los propios medios no serán suficientes.   

 

 

 Lerner9, por sua vez, observa que: 

 

La primera obligación del Estado (ya que nadie más que él puede asumir 

tal obligación) es mantener el ritmo total de gasto del país en bienes y 

servicios ni por encima ni por debajo del ritmo que, a los precios 

normales, se comprarían todos los bienes que es posible producir.  Si se 

permite que el gasto total exceda de un tope habrá inflación y si se 

permite que descienda por debajo de él existirá paro.  El Estado puede 

aumentar el gasto total gastando él mismo más o reduciendo los 

impuestos, con lo cual a los contribuyentes se les dejará más dinero para 

gastar.  Puede el Estado reducir el gasto total gastando él mismo menos 

o estableciendo impuestos, con lo qual los contribuyentes les quedará 

menos dinero para gastar. A través de estas medidas puede mantenerse 

el gasto total al nivel al nivel deseado, el suficiente para que sean 

comprados, por todos los que quieran trabajar, los bienes que pueden 

ser producidos y que, sin embargo, no baste para provocar la inflación 

al ser demandado (a los precios normales) más de lo que puede ser 

producido. 

                                                 
8  Gunnar MYRDAL, em “La Politica Fiscal en el Ciclo Economico” (SMITHIES & BUTTERS, 

1955:82) 

  
9  A. P. LERNER, em “La Hacienda Funcional y la Deuda Federal” (SMITHIES & BUTTERS, 1955: 

590) 
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 Em última instância, pode-se afirmar que desde Keynes admite-se teoricamente o 

que a prática já vinha consagrando: a intervenção reguladora, em que a racionalidade do 

governo não se assemelha à racionalidade microeconômica dos agentes individuais.  

Pode-se afirmar também que a tributação passa a ser encarada com novas lentes, 

abandonando-se inclusive a tentativa de baseá-la em princípios genéricos.  Adota-se 

uma noção de política fiscal integrada a outras políticas econômicas (monetária, cambial 

etc.), com o fito de manter sob certo controle as tendências cíclicas imanentes ao 

capitalismo.  Assim sendo, apesar do constante uso dos princípios de tributação como 

slogans legitimadores de práticas específicas e localizadas, e apesar das freqüentes 

críticas de liberais saudosos, as ações estatais, inclusive no campo fiscal, são 

apresentadas como necessárias para evitar males maiores do que a criticada e temida 

diminuição da renda pessoal disponível provocada pela tributação (males como 

recessão, desemprego, inflação etc.).  É neste sentido que o princípio do maior benefício 

social se confunde ou se funde com o princípio da maximização da renda nacional.    

 Ele está bem enunciado já em DALTON (1936/1980:35): 

 

Na base das finanças públicas há um princípio que não se pode esquecer.  É 

o que se pode chamar de princípio do maior benefício social.Toda operação 

de finanças públicas se traduz numa série de alterações do poder aquisitivo 

total e de modificações subsequentes  na utilização dos recursos 

econômicos.  Essas mutações são feitas através de tributação ou por outros 

meios (...)  As variações no poder aquisitivo total processam-se através do 

orçamento, dos bancos ou de ambos simultaneamente.  De um modo geral, 

ocorre visível  aumento de poder aquisitivo sempre que o orçamento 

apresenta déficit ou quando os bancos ampliam o crédito; visível 

diminuição desse poder se verifica quando o orçamento apresenta saldo ou 

quando os bancos restringem o crédito.  (...) O melhor sistema de finanças 

públicas é o que assegura maior benefício social como resultado das 

operações que leva a efeito. 
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 Este princípio fiscal, diferentemente do anterior, pauta-se por uma definição 

macroeconômica de eficiência, decorrente que é da teoria keynesiana.  Como em 

Keynes, definitivamente, o todo não é apenas a soma das partes e a oferta não cria sua 

própria procura, surge a necessidade de uma teoria macroeconômica radicalmente 

diferente da que se poderia conceber tendo por base a visão neoclássica.  Se, como 

preconiza Keynes em sua Teoria Geral,   a economia apesar de tender ao equilíbrio, não 

chega a ele necessariamente em condições de pleno emprego, a eficiência não é 

automaticamente obtida se o mercado for deixado ao sabor da lei da oferta e da procura, 

ou seja, se cada unidade individualmente considerada perseguir a máxima eficiência.  E 

se há um ente capaz de agir em socorro do mercado, para assegurar a manutenção do 

nível de renda e de emprego e da estabilidade possível — constantemente ameaçados — 

este é o governo10, que diferentemente do empresário individual, não se pauta 

exclusivamente pelo retorno do negócio a curto prazo e tem a capacidade de, em caso de 

necessidade, ampliar a demanda efetiva através do déficit público.  

 O princípio do maior benefício social às vezes é utilizado como justificativa para 

a teoria da compulsoriedade dos impostos.  O indivíduo teria o dever de abrir mão de 

vantagens individuais para que o Estado pudesse oferecer vantagens mais amplas a 

todos.  Porém não é a isto que ele se presta fundamentalmente.  Sua principal 

contribuição consiste em oferecer à teoria das finanças públicas a possibilidade de 

incorporar as conquistas teóricas propiciadas pela revolução keynesiana, em especial a 

idéia, inconcebível nos marcos da ortodoxia marginalista, de que o orçamento não deve 

necessariamente ser equilibrado.  No  âmbito do princípio do maior benefício social, o 

                                                 
10 Afirmava KEYNES (1936/1983:257) que “...enquanto a ampliação das funções do governo (...) poderia 

parecer a um publicista do século XIX ou a um financista americano contemporâneo um terrível 

transgressão ao individualismo, eu a defendo, ao contrário, como o único meio exeqüível de evitar a 

destruição total das instituições econômicas atuais e como condição de um bem sucedido exercício da 

iniciativa individual.” 
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orçamento é uma das peças manejáveis na busca do pleno emprego e do equilíbrio 

macroeconômico, podendo tanto ser deficitário como superavitário, de acordo com a 

conveniência do momento.  Admitido o princípio do maior benefício social, as funções 

distributiva e estabilizadora do governo assumem grande importância, ao contrário do 

que se verifica quando se trata do princípio da neutralidade.  Segundo ECKESTEIN 

(1966:143-144): 

 

A teoria fiscal encerra uma série de prescrições para a política 

orçamentária.  Quando o Produto Nacional Bruto está abaixo do nível 

de pleno emprego, a política orçamentária deve tornar-se mais 

expansionista.  Isso se pode fazer reduzindo as taxas de impostos ou 

aumentando as despesas; qualquer dessas medidas aumentará a procura 

total efetiva.  Quando a procura total da produção for demasiado alta — 

isto é, quando o nível total da despesa exceder a taxa de pleno emprego 

do PNB, provocando inflação — o orçamento deve ser mais restritivo, 

aumentando os impostos ou reduzindo os programas de gastos. 

 

 As conseqüências da aceitação do princípio do maior benefício social são 

apontadas por DALTON (1936/1980): 

 

 1. o indivíduo deixa de ser necessariamente o agente que gasta melhor que o 

Estado: 

 

Historicamente, a idéia de que todo tributo é maléfico provém da ingênua 

doutrina individualista de que, fora da estreita esfera de suas atividades 

tradicionais mínimas, o Estado nada pode fazer com acerto.  (...)  Ainda 

historicamente, liga-se à idéia de uma suposta distinção entre despesa 

produtiva e despesa improdutiva.  Imaginaram os antigos economistas 

(entre eles Adam Smith e David Ricardo) que grande parte das despesas 

privadas — prejudicadas pelos impostos —- eram produtivas, ao passo que 

as despesas públicas, custeadas com o resultado da arrecadação, eram 

improdutivas.  A única condição econômica da produtividade de uma 

despesa  é sua produção de bem-estar econômico, e as despesas públicas 
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para educação e saúde, por exemplo, são não raro, neste sentido, mais 

produtivas que certas despesas privadas em artigos de luxo ou até mesmo 

para a aquisição de novas mercadorias. (...) Há que distinguir (...) entre 

gastar pouco e gastar com acerto. (p. 34) 

 

 Afirmar que todo imposto é um mal tem tanto valor quanto afirmar que todo 

imposto é um bem.  Da mesma maneira é incorreto dizer que toda despesa pública é um 

bem.  Na verdade, observa DALTON (1936/1980): 

 

Não é possível formular-se um juízo completo sobre qualquer operação de 

finanças públicas, sem confrontar os dois lados da operação — os efeitos da 

arrecadação e os efeitos dos gastos dos dinheiros públicos.  Inútil será falar 

(...) de 'ônus do imposto' sem atentar no benefício acaso resultante da 

despesa pública correspondente. (p. 34)  (...) nem sempre é verdade que os 

indivíduos gastem melhor o dinheiro do que o faz o governo'.  (...) Devíamos 

perscrutar a fundo a despesa dos indivíduos tanto quanto a dos poderes 

públicos e julgar o seu valor social.  (...) O corte de despesas é uma coisa 

abençoada; precisa, porém, aplicar-se tanto às extravagâncias privadas 

quanto às públicas.  Não está certo que se reduzam as despesas públicas 

simplesmente para que certos indivíduos possam dispor de mais dinheiro 

para gastar como lhes aprouver. (p. 38) 

 

 

 2. conclui-se que nada existe que possa comprovar que o Estado deve gastar o 

mínimo possível, pois ele deve é gastar com acerto, seja pouco, seja muito. 

 

 3. o limite para o aumento dos tributos passa a ser dado pela relação custo-

benefício entre este aumento e o aumento dos benefícios provocados pela ampliação 

correspondente de despesas governamentais. 

 

Levem-se em conta todos os efeitos prováveis que se possam razoavelmente 

prever de qualquer proposta financeira em discussão; faça-se um balanço 

de lucros e perdas prováveis para a coletividade; confronte-se esse balanço 

com o das demais propostas e aja-se de acordo com os resultados desse 

confronto. (DALTON, 1936/1980:39) 
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 Quando se fala em maior ou menor benefício, faz-se necessário definir o que seja 

o benefício.  Conforme DALTON (1936/1980:37): 

 

Duas condições principais são necessárias para um aumento de bem-estar 

econômico da coletividade: primeiro, melhoria da produção e, segundo, 

melhoria da distribuição do que for produzido. 

A melhoria da produção, por sua vez, se traduz em:  a) aumento do poder 

produtivo, de modo que se possa obter, por operário, o máximo de produção 

mediante menor esforço; b) melhoria da organização da produção, a fim de 

reduzir ao mínimo o desperdício de recursos econômicos, desperdício que 

resulta do desemprego e de outras causas; c) melhoria da composição ou 

padrão da produção, para melhor atender às necessidades da coletividade. 

A melhoria da distribuição se traduz em: a) redução da grande 

desigualdade, observada na maioria das coletividades civilizadas, entre as 

rendas dos vários indivíduos e famílias e b) diminuição das grandes 

flutuações que se verificam, com o tempo, na renda de determinados 

indivíduos e famílias, especialmente nos setores mais pobres da 

coletividade. (p. 36)   

Menos flutuação significa maior estabilidade através dos tempos na vida 

econômica da coletividade e, particularmente, nas rendas e empregos dos 

indivíduos.  Mais estabilidade é outro aspecto da melhor organização da 

produção.  É preciso, porém, que seja uma estabilidade em alto nível de 

emprego e não simplesmente menos flutuação em torno de um nível mais 

baixo.   

 

 ECKESTEIN (1966:156), por sua vez, alerta para as conseqüências da rejeição 

do princípio do maior benefício social e pergunta-se sobre as causas da defesa do 

orçamento equilibrado: 

 

A moderna teoria fiscal exige que por vezes o orçamento tenha superávit, 

outras que tenha déficit.  Somente acidentalmente um equilíbrio preciso 

constituirá a política orçamentária correta.  Não obstante, a idéia de 

equilibrar as despesas com as receitas para cada ano continua a ter uma 

atração imensa, e surge constantemente nos discursos e editoriais de 

jornais.  Até os líderes políticos que compreendem e aceitam a moderna 

teoria fiscal colocam-se na defensiva quando o orçamento é deficitário.   
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Por que as velhas idéias custam a morrer?  Haverá nelas, talvez, um grão 

de validade?  Uma coisa é certa: se o governo federal adotasse uma política 

orçamentária rígida, insistindo num equilíbrio preciso todo ano, a despeito 

dos movimentos da economia privada, seria levado ao desastre.  Isso 

significaria que as taxas de impostos seriam elevadas e os gastos reduzidos 

nos períodos de recessão, e os impostos reduzidos e os gastos aumentados 

nos períodos de inflação. (...)  Então, por que persistem as idéias?  

Primeiro, por que estabelecemos analogias simples entre as nossas finanças 

pessoais e as finanças do governo. (...)  Acredita-se, também, que os déficits 

provocam inflação. (...)  Outra razão para o apoio continuado do orçamento 

de equilíbrio anual é a convicção de que ele constitui o único princípio que 

limita o crescimento das despesas governamentais. 

 

 

 Também KALECKI (1943/1980) procura identificar as causas do repúdio aos 

déficits públicos. Para ele, são absolutamente políticas, pois os empresários i) defendem 

a doutrina da “finança sadia” tentando resguardar a idéia de que o nível de emprego 

depende do “estado de confiança”, o qual propicia ou não o aumento do investimento, 

ii) são contrários às despesas governamentais em investimentos e em subsídios ao 

consumo popular, achando que as primeiras tendem a colocar o governo em 

concorrência com os negócios privados e as segundas levam à diminuição da eficácia da 

ética capitalista (a cada qual segundo o suor de seu rosto), iii) entendem que o pleno 

emprego elimina a possibilidade  de disciplinar os trabalhadores mediante a ameaça de 

demissão. 

 Para finalizar este capítulo, restam algumas observações importantes a respeito 

da relação entre os princípios fiscais e as escolas do pensamento econômico, além de 

considerações sobre a compatibilidade entre os princípios fiscais e os princípios de 

tributação.  Elas são feitas a seguir. 
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2.4. PRINCÍPIOS FISCAIS, LEI DE SAY E PRINCÍPIO DA DEMANDA 

 EFETIVA 

 

 

 

 

 Depois de agrupar os princípios de finanças públicas nos três blocos propostos 

no capítulo 1, identificando suas distintas naturezas e alcances, torna-se possível abordar 

separadamente, como vem sendo feito ao longo do presente capítulo, os princípios 

fiscais, sem o inconveniente de ter que levar em conta aspectos puramente 

administrativos ou empíricos que eles envolvem.  Este procedimento tem o pendor de 

facilitar a identificação dos elos que existem entre eles e determinadas escolas do 

pensamento econômico11. A trajetória até aqui percorrida permite concluir que: 

 1. o princípio da neutralidade pode ser tomado como o fundamento teórico das 

finanças públicas ou da política fiscal desde que se parta da aceitação da lei de Say e de 

toda a visão micro e macro econômica que fundamenta o pensamento econômico 

liberal; 

 2. o princípio do maior benefício social pode ser tomado como o fundamento 

teórico das finanças públicas ou da política fiscal desde que se parta da aceitação do 

princípio da demanda efetiva e da macroeconomia keynesiana. 

 Com isso, salta aos olhos a estreita relação que há entre o desenvolvimento das 

teorias microeconômica, macroeconômica e as finanças públicas ou o que hoje se chama 

                                                 
11  As ligações entre o princípio da neutralidade e a teoria marginalista e entre o princípio do maior 

benefício social e a teoria keynesiana, que se procurará a seguir reforçar, originam-se da facilidade com 

que cada um dos princípios se encaixa no interior do aparato conceitual de cada uma das escolas de 

pensamento econômico.  Tais ligações, embora possam ser identificadas, não são feitas diretamente nas 

obras dos marginalistas ou dos keynesianos. 
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de Economia do setor público.  Pode-se afirmar que desde o momento em que a 

Economia se bifurcou em micro e macroeconomia, nos anos 30, passou a existir duas 

vertentes teóricas na Economia do setor público.  Antes dos anos 30, quando 

predominava inconteste a teoria do equilíbrio12, a abordagem microeconômica 

convencional, marginalista, neoclássica, não se falava em macroeconomia.  Os 

fundamentos teóricos da explicação do funcionamento do mercado estavam no âmbito 

dos agentes econômicos individuais, sendo que o corolário macroeconômico surgia 

através da somatória dos equilíbrios individuais (das firmas e dos consumidores).  Não 

havia necessidade de uma teoria macroeconômica propriamente dita, pois não se 

percebia a necessidade de qualquer tipo de intervenção pública para assegurar o 

crescimento e o equilíbrio econômico: a oferta criando sua própria procura faria com 

que o sistema mercantil suplantasse todas as crises que se viessem a se antepor ao seu 

avanço.  A Economia do bem-estar social, ligada a essa vertente do pensamento 

econômico, fornecia as bases para a explicação do papel do Estado no processo 

econômico, com sua proposta de intervenção mínima e baseada no orçamento 

equilibrado.  Ou seja, lei de Say e a teoria do orçamento mínimo e equilibrado estavam 

intimamente ligadas. 

 O advento de severas crises, colocando em questão a validade prática do 

conhecimento econômico de então e o espocar da “revolução keynesiana” se 

encarregaram de inverter a leitura que se tinha sobre a relação de causalidade entre 

                                                 
12 Conforme NAPOLEONI (1963: 13-14) “A teoria do equilíbrio se formou a partir da obra dos maiores 

economistas do fim do século passado: Menger na Áustria; Jevons, Edgeworth e Marshall na Inglaterra; 

Walras na França; Pareto e Barone na Itália; Clarck e Fisher na América; Wicksell na Suécia.  Como a 

crítica atual reconhece, as diferenças entre estes economistas versam sobre questões substancialmente 

marginais e há entre eles uma unidade de formulação e também de desenvolvimentos teóricos que torna 

legítimo considerá-los como co-autores de uma doutrina unitária.”  No presente trabalho, enquadram-se 

como seguidores da teoria do equilíbrio aqueles autores que, ao tratar das questões de finanças públicas, 

partem da aceitação da teoria do equilíbrio e das idéias marginalistas (Pigou e Samuelson, por exemplo). 
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oferta e procura: o princípio da demanda efetiva substitui a lei de Say por uma 

afirmação que é a sua antítese — o nível de produção seguirá crescendo, estagnará ou 

diminuirá conforme seja ascendente, estática ou descendente a demanda.  Se assim é, há 

que se adotar algum procedimento, que não a omissão do governo, para, em situações de 

recessão ou depressão, resgatar a economia do fundo do poço, através de investimentos 

públicos, mesmo que custeados por recursos superiores aos obtidos pela arrecadação 

tributária. 

 Não cabe aqui uma discussão mais longa em torno das grandes diferenças que se 

verificam entre a explicação microeconômica convencional do funcionamento mercado 

e a explicação claramente oposta, em termos de mecanismos reguladores e de 

possibilidades de manutenção do nível de atividade,  existente no campo da 

macroeconomia.  Espera-se que o anteriormente apresentado seja suficiente para 

permitir que se estabeleça ligação entre lei de Say/teoria do equilíbrio/Economia do 

bem-estar social e o princípio fiscal da neutralidade, assim como entre princípio da 

demanda efetiva/teoria macroeconômica keynesiana e o princípio fiscal do maior 

benefício social. Esta percepção é importante para conceber a Economia do setor 

público como um ramo orgânico da teoria econômica, e não uma vertente da Economia 

aplicada ou um campo de especulações meramente empíricas ou, ainda, uma parte da 

Economia insuficientemente desenvolvida. Muito pelo contrário, este é um ramo da 

ciência econômica cujo desenvolvimento permite averiguar o quanto este campo do 

conhecimento humano é limitado desde os seus mais caros fundamentos para explicar 

um aspecto da vida social extremamente importante: o governo e sua intervenção sobre 

o processo econômico. 
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2.5. COMPATIBILIDADE ENTRE OS PRINCÍPIOS FISCAIS E DE 

 TRIBUTAÇÃO 

  

 

 Uma vez definido o critério de eficiência a ser adotado pelo governo para nortear 

sua política fiscal, ou seja, uma vez definido o princípio fiscal a ser levado em conta na 

execução orçamentária, há que se fazer frente, ainda, ao problema de como assegurar 

eqüidade ao sistema tributário que sustentará as despesas.  A solução para este aspecto 

deve ser procurada nos princípios de tributação, objeto do próximo capítulo. Mas de 

antemão é possível notar uma certa compatibilidade entre cada um dos princípios fiscais 

e um ou outro dos princípios de tributação.13 

 DALTON (1936/1980), tendo em vista o sistema tributário como um todo, 

entende que vários princípios de tributação são compatíveis com o  princípio fiscal do 

maior benefício social, mas revela-se mais entusiasmado com o princípio da capacidade 

de pagamento.  O princípio do custo do serviço (ou do benefício), segundo ele, pode ser 

aplicado ao fornecimento de serviços elétricos, postais etc.  Mas " por mais eqüitativo 

que pareça de um modo abstrato, não pode ter grande aplicação prática." (p. 93)  Isto 

porque no caso da maioria das despesas, "De um modo geral, o benefício aos indivíduos 

não pode, de modo algum, ser determinado precisamente." (p. 94) 

 "Em compensação, o princípio de que o tributo deve ser distribuído entre as 

pessoas de acordo com a respectiva 'capacidade tributária individual' é, de certo modo, 

praticável." (p. 94) O obstáculo para isso é a dificuldade para mensurar a capacidade 

individual de pagamento, obstáculo este que não é de todo intransponível, como no caso 

                                                 
13 Na seção 4 do capítulo 3 se verá que sob a óptica neoclássica os princípios fiscais, tratados de uma 

nova maneira, procuram embutir em si o respeito também à eqüidade, visando dar conta, 

simultaneamente, do problema da eficiência e da eqüidade. 
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da dificuldade de avaliar o benefício individual decorrente das despesas.  Entretanto, a 

escolha entre um princípio e outro, é uma questão de opinião. 

 DALTON (1936/1980) defende, também, a adoção do princípio do menor 

sacrifício agregado: "É evidente que o sistema tributário deve ser organizado de forma 

tal que o ônus direto real e total seja o menor possível." (p. 90)  Este posicionamento é 

bastante coerente para quem, como ele, procura analisar a tributação e a despesa 

governamental sob o ângulo da relação custo-benefício.  Se a despesa deve ser avaliada 

em termos do impacto positivo que proporciona (deve ir até o ponto em que promover 

maior benefício), a receita deve ser avaliada em termos do impacto negativo que  

provoca (no mínimo não deve anular os efeitos da despesa e deixará saldo tanto maior 

quanto menor for).  Não obstante, o princípio do menor sacrifício foi formulado pelos 

marginalistas, representando um mecanismo para a obtenção do equilíbrio.  Ou seja, 

entre os princípios tributários admitidos por Dalton, figura um que tem origem na 

vertente do pensamento econômico oposta à que ele se filia no tocante aos princípios 

fiscais.   

 Já no que diz respeito ao princípio fiscal da neutralidade, a compatibilidade é 

mais direta com o princípio tributário do benefício.  Como a neutralidade leva à 

eficiência exatamente por deixar o mercado operar sem restrições, as "transações" entre 

governo e sociedade, ou seja, a compra de bens públicos oferecidos pelo governo, pelos 

cidadãos, devem mais convenientemente se pautar pela equivalência (paga-se pelo que 

se recebe). 

 Apresentados e discutidos os princípios fiscais, passa-se, doravante aos 

princípios de tributação. 
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3.  OS PRINCÍPIOS DE TRIBUTAÇÃO 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 O problema que os princípios de tributação14 procuram resolver é o de como o 

governo deve arrecadar  com justiça e eqüidade, ou impondo sacrifícios igualmente 

suportáveis e aceitáveis por cada um dos contribuintes. O que comumente se chama de 

princípio da eqüidade ou da justiça é o princípio segundo o qual os contribuintes devem 

ser onerados de maneira teoricamente não desigual, ou, na prática, com base em 

desigualdade em níveis, graus e condições tacitamente aceitas ou politicamente 

pactuadas pela sociedade.  Ele é o que mais adequadamente pode ser chamado de 

princípio de tributação, na medida em que, diferentemente dos princípios fiscais (da 

neutralidade e do maior benefício social, que necessariamente tratam da receita e 

despesa), pode aplicar-se exclusivamente à receita, desconsiderando os níveis e o caráter 

das despesas.  Mesmo que se argumente, numa dada situação, que o montante de 

tributação per capita é elevado em decorrência de uma despesa pública excessiva, é 

possível continuar considerando justa  a tributação (do ponto de vista exclusivo da 

eqüidade) se ela não onerar uns mais que outros.  Não é adequado, pois, o tratamento 

                                                 
14 Tal como definidos no capítulo 1, ou seja, como princípios norteadores do ato de arrecadar, 

independentemente de considerações sobre o ato de gastar. 
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tradicional de considerar sinônimas as expressões justiça e eqüidade15, uma vez que a 

tributação pode ser eqüitativa, sem ser justa, já que se excessiva ou assentada sobre 

critério questionável de eqüidade.  Ou seja, é verdade que a eqüidade é um critério de 

justiça, mas também pode-se conceber a justiça como algo mais amplo, que  não se 

limite à eqüidade16.  Ademais, a eqüidade pode, ao invés de um requisito de justiça, 

tornar-se mero estratagema bem urdido para “mitigar as causas da inquieta sujeição aos 

impostos”, conforme faz notar PETY (1662/1983:25): “Por maior que possa ser o 

imposto, se for bem proporcionado entre todos ninguém sofrerá por causa da perda de 

quaisquer riqueza (...)  O que mais irrita as pessoas é serem taxadas em maior proporção 

que seus vizinhos.” 

 Duas concepções disputam a condição de mecanismo propiciador  dessa 

igualdade entre os contribuintes na prática tributária: a abordagem da capacidade de 

pagar e a abordagem do benefício ou do interesse. 

 Os princípios de tributação passam a ser discutidos em detalhe a seguir.  

                                                 
15 É possível que a equiparação da justiça à eqüidade se explique pela postura política liberal que subjaz 

ao ideal de igualdade presente na palavra de ordem revolucionária pró-Estado de direito de que todo 

cidadão é igual perante a lei, devendo sê-lo, por extensão, perante o fisco.  Doravante será utilizada a 

expressão princípio da eqüidade. 

 
16 Por exemplo, considerando justo redistribuir renda impondo tributos que onerem os ricos mais que 

proporcionalmente aos pobres. 
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3.2. O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU DA 

 HABILIDADE DE PAGAMENTO 

 

 

 

 

 De acordo com este princípio, cada um deve contribuir com o sustento das 

atividades públicas conforme sua capacidade de pagamento.  Registros históricos e 

referências na literatura indicam que ele é anterior ao princípio do benefício.  Há razões 

lógicas para supor que numa sociedade ainda não plenamente mercantil, com uma 

estrutura de poder atomizada, baseada em trabalho ainda não livre, o manejo da 

tributação com base na abordagem da capacidade de pagar era mais adequado, senão o 

único concebível.  Como a troca não dava ainda a tônica das relações sociais, não era de 

se esperar que as relações súditos-soberano fossem tão à base do quid pro quo. As 

relações servo-senhor, por sua vez, não supunham qualquer barganha: ao servo cabia 

sustentar o senhor, não em troca de tirar da terra deste o seu próprio sustento, mas por 

pertencer àquela terra. A terra (juntamente com suas “almas”) como medida de riqueza, 

por um lado, conferia distinção e proximidade do poder ao seu proprietário (quanto mais 

rico fosse, maior o degrau que ocupava na hierarquia nobiliárquica) e, por outro lado, 

oferecia uma notória base para a mensuração da capacidade de contribuir, bem como do 

interesse em fazê-lo por razões de segurança e por desejo de manutenção do status 

quo17.  Não obstante, era sempre de bom alvitre o soberano evitar a ira anti-tributária (o 

                                                 
17 Quanto maior fosse a capacidade de pagar de um proprietário, maior a probabilidade de que tivesse 

interesse em fazê-lo, por razões de segurança, argumentavam alguns defensores do princípio da 

capacidade contributiva. 
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que poderia ser feito não tributando além de certos limites, ou seja, não desrespeitando a 

capacidade de pagamento),  a fim de não ter seu poder ameaçado. 

 O fato a salientar é que antes do advento da sociedade mercantil capitalista, e de 

um Estado com funções mais amplas do que as necessárias à manutenção da lei e da 

ordem (defesa e polícia, administração civil e administração judiciária) não estavam 

dadas as condições para o estabelecimento de qualquer princípio de tributação pautado 

numa relação de troca direta entre o poder público e o indivíduo.  Instaurada tal 

sociedade, sendo a terra substituída pelo dinheiro como principal medida da riqueza e, 

mais tarde, surgindo o Estado voltado para a infra-estrutura e para a política social, o 

cenário todo se altera, abrindo não só a possibilidade de se conceber o princípio do 

benefício em novas bases, como também criando margem para novas interpretações a 

respeito da capacidade de pagar, já que se fortalecem novas fontes de rendimentos além 

da terra (capital, trabalho, capital financeiro).  A renda, ao invés da propriedade 

(fundiária principalmente) assume a condição de melhor índice da capacidade de 

pagamento, com toda a sua ambigüidade. 

 Antes que isso ocorresse, ou seja, antes da plena manifestação do capitalismo, 

foram os filósofos contratualistas18 que, apesar de serem adeptos do princípio do 

benefício, acabaram encontrando uma base de legitimidade para a tributação sem levar 

em conta contrapartidas específicas:  na noção de “contrato social” por eles elaborada, o 

Estado funciona como árbitro e garantidor dos direitos e deveres das partes, sendo a sua 

existência do interesse de todos e de cada um, devendo, portanto, ser sustentado por 

todos de acordo com suas posses.  Essa base era particularmente interessante, na medida 

em que, àquele tempo, como já se viu, não havia possibilidade de estabelecimento de 

                                                 
18 Hobbes, Locke, Rousseau. 
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uma relação custo-benefício mais visível entre pagar tributos e receber bens e serviços 

do governo.  Ou seja, não estavam dadas as condições para a adoção do princípio do 

benefício.  Além disso, aquela base era o que bastava, posto que não havia, na sociedade 

feudal, indivíduos livres em número tal que fosse suficiente para constituir uma base de 

renda para ser tributada de acordo com o princípio do benefício. 

 Mais tarde, alguns autores da escola clássica do pensamento econômico vieram a 

reforçar o princípio da habilidade de pagamento.  SMITH (1776/1983:247-248), quando 

trata da receita do soberano ou do Estado (livro quinto d'A Riqueza das Nações), 

enuncia o princípio da capacidade contributiva: 

 

Os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para a 

manutenção do governo, em proporção a suas respectivas capacidades, isto 

é, em proporção ao rendimento que cada indivíduo desfruta, sob a proteção 

do Estado.  As despesas de governo, em relação aos indivíduos de uma 

grande nação, são como as despesas de administração em relação aos 

rendeiros associados de uma grande propriedade, os quais são obrigados a 

contribuir em proporção aos respectivos interesses que têm na propriedade.  

É na observância ou não observância desse princípio que consiste o que se 

denomina de eqüidade ou falta de eqüidade da tributação.  

 

 

 A explicitação da idéia da capacidade de contribuição logo na primeira frase 

desse enunciado levou a que muitos identificassem Smith como adepto do princípio da 

capacidade contributiva.  Isso, porém, não é verdadeiro se se está procurando dividir os 

autores entre adeptos do princípio da capacidade de pagar ou do princípio  do benefício.  

Smith é, de fato, formulador e adepto de ambos os princípios e também de um terceiro: 

o da neutralidade19.  No próprio enunciado acima, ele estabelece ligação entre a 

contribuição e o interesse, apesar de ter iniciado magnificando a capacidade 

                                                 
19  Ao proceder desta maneira, Smith revela uma diferença significativa em relação aos filósofos 

contratualistas. Talvez porque ao seu tempo a possibilidade de se estabelecer relações de troca entre 

Estado e indivíduo já começasse a se manifestar mais claramente. 
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contributiva.  Para alguém que viveu e escreveu num tempo em que a capacidade 

contributiva ainda provinha fundamentalmente da renda fundiária e em que os interesses 

dos latifundiários se confundiam com os interesses nacionais, a ligação entre interesse e 

capacidade contributiva só poderia ser direta.  A discussão em torno da escolha de um 

princípio ou outro só caberia num cenário de homens livres portadores de distintos 

interesses e diferentes capacidades contributivas.  Quanto ao princípio da neutralidade, 

Smith revela-se seu adepto por dividir as despesas do soberano em diversas categorias 

(defesa, Justiça, obras e instituições públicas e dignidade do soberano), devendo ser 

sustentadas em geral de acordo com o princípio do interesse e, quando impossível, de 

acordo com o princípio da capacidade contributiva20. 

 MILL (1848/1983:291), retoma Smith, considerando que o melhor começo 

possível para discutir a tributação é retomar os princípios formulados por ele.  Afirma 

que o princípio da eqüidade deve balizar a matéria tributária porque assim deve ser com 

todas as coisas referentes ao governo.  Rechaça os que preferem o princípio do 

benefício, argumentando que se esquecem de que o governo exerce tão variadas funções 

(aceita pela sociedade), que muitas delas não são passíveis de adequada quantificação 

para serem repartidas pelas pessoas de acordo com o benefício que dela retiram.  

Conclui que  

 

O governo deve ser considerado como preocupação tão preeminente de 

todos, que não tem importância real determinar quem tem mais interesse 

nele.  Se uma pessoa ou uma categoria receber uma quota tão pequena 

desse benefício que é necessário levantar essa questão, há alguma coisa, 

diferente da tributação, que não está em ordem, e o que se deve fazer é 

                                                 
20 Os gastos militares e com a dignidade do soberano, como interessam a todos, devem ser rateados entre 

todos, de acordo com a capacidade de pagar de cada um.  Os gastos com a justiça, por sua vez, devem ser 

em parte rateado entre todos e em parte cobrados dos mais diretamente interessados (sob a forma de taxas 

judiciárias).  Os gastos com as obras públicas que beneficiem o comércio e a indústria devem ser rateados 

entre seus comerciantes e industriais (por exemplo, a cobrança de pedágio para uso de pontes e portos). 
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remediar a falha, ao invés de reconhecê-la e fazer dela um fundamento 

para exigir impostos mais baixos. 

 

 Um problema sério entre os clássicos era o de encontrar um indicador seguro da 

capacidade de pagamento. Procurando descobrir qual deveria ser a base de uma 

tributação que impusesse igual sacrifício aos indivíduos, Mill termina defendendo como 

tal a renda líquida (renda total abatida das despesas necessárias à sobrevivência com 

dignidade).  Assim, deveria haver um patamar mínimo, a partir do qual o indivíduo não 

contribuiria com o fisco, pois isso significaria subtrair-lhe a possibilidade de sobreviver 

dentro dos padrões de dignidade.  A partir do patamar seguinte a este, os indivíduos 

pagariam tributos proporcionalmente à sua renda.  A progressividade deveria ser 

evitada, por ser considerada avanço sobre a iniciativa e a parcimônia.   

 As questões colocadas por Mill na verdade abriram, já ao seu tempo, o debate 

sobre quem deve e quem não deve pagar tributos e sobre como avaliar a capacidade de 

contribuição do indivíduo.  Como saber qual seria o patamar de rendimento mínimo a 

partir do qual começariam os recolhimentos?  Como aquilatar o sacrifício que cada 

pessoa oferece ao pagar certo valor em tributos?  Mill responde à primeira questão 

afirmando que o indivíduo deve reter para si a renda que corresponda ao mínimo 

necessário para sobreviver com dignidade, deixando em aberto a definição da cesta de 

bens necessários para isso.  Responde à segunda questão esclarecendo que  

 

Tirar 1.000 por ano do dono de 10 mil não o privaria de nada que 

realmente afetasse o sustento ou o conforto de sua existência; e se esse fosse 

o efeito de tirar 5 libras de um cuja renda é de 50, o sacrifício exigido deste 

último não somente é maior do que ao imposto ao primeiro, mas é 

totalmente desproporcional ao dele. (MILL, 1848/1983:292) 
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 Desde o advento da teoria do equilíbrio (1870-1930), há uma tentativa de 

resolver esse problema com base nas idéias marginalistas.  Da mesma maneira que Mill, 

os autores engajados nessa empreitada interpretaram a habilidade de pagamento como a 

capacidade de suportar o sacrifício advindo da cessão de parte da renda em benefício do 

governo, fazendo com que o princípio da eqüidade fosse interpretado como sendo o 

princípio segundo o qual o sustento da atividade estatal advém de um massa de recursos 

auferida da sociedade de maneira a impor igual sacrifício a cada contribuinte, igual 

sacrifício este medido em termos marginais.  Supondo decrescente a utilidade marginal 

da renda, consideraram que  os indivíduos mais bem aquinhoados deveriam oferecer 

maior contribuição para o sustento da atividade governamental.  A tributação 

progressiva foi defendida por alguns como a maneira de assegurar eqüidade21.  

Contemporaneamente, porém, afirma-se que a defesa da progressão, apesar de ser a mais 

corrente, é apenas intuitiva, pois como mostrou Cohen-Stuart22,  mesmo se a curva da 

utilidade marginal da renda for decrescente, ela não leva necessariamente à progressão. 

Assim, saber se a tributação deve ser progressiva, regressiva ou proporcional é muito 

difícil 23.  

 Com base no anteriormente exposto, é possível afirmar com certa segurança que 

os clássicos formularam os princípios fiscais e de tributação,  aí incluído o da 

capacidade de pagar,  e que os neoclássicos procuraram elaborar uma teoria sobre como 

aplicá-los de maneira consistente com os ideais liberais, utilizando para isso o 

                                                 
21 Eqüidade horizontal: os que têm o mesmo nível de renda são tributados igualmente; eqüidade vertical: 

rendas superiores são mais oneradas. 

 
22 COHEN-STUART, A. J. Bijdrage tot de Theorie der progressive Inkomstenbelasting.  Haia, Holanda: 

Martinus Nijhoff, 1889.  Citado por MUSGRAVE (1959/1974:136). 

 
23 Dependendo da concepção de igual sacrifício de que se parte (absoluto, proporcional ou marginal) 

chega-se a diferentes resultados. 
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instrumental quantitativo que lhes é característico.  Os clássicos formularam os 

princípios de tributação enquanto estavam procurando explicar e justificar o mercado 

como a melhor forma de organização da produção e da vida social. Os neoclássicos, por 

sua vez, tendo produzido suas obras num tempo em que o capitalismo já havia decolado,  

partem da aceitação das explicações e justificativas dos clássicos, apenas tornando 

matematicamente refinada toda a análise do funcionamento do mercado, o que lhes 

exigiu a formulação de um mecanismo de averiguação da capacidade de pagar dos 

indivíduos.  Em síntese, o que aproxima clássicos e neoclássicos, também no campo da 

tributação, é o fundamento ideológico de suas concepções.  O que os distancia é a 

metodologia que utilizam para teorizar. 
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3.3.  O PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO, DO INTERESSE OU DO QUID PRO 

 QUO 

 

 

 

 

 Este princípio preconiza uma sistemática de tributação que praticamente iguala o 

tributo a um preço.  Assim como ocorre no mercado de bens privados, também há um 

“preço” para os bens públicos.  A magnitude do tributo para cada indivíduo varia de 

acordo com o quantum de bens públicos de que desfrute ou que prefira.  Cada um deve 

pagar pelo que recebe.  O gráfico 2, abaixo, ilustra o mecanismo de determinação do 

tributo quando o princípio do benefício é levado em conta.  Neste gráfico, as curvas Da, 

Db e Dc são curvas de demanda individual por um bem público.   Estas curvas são 

traçadas da mesma maneira que as curvas de demanda por um bem qualquer.  Em 

seguida, obtém-se, por soma horizontal, a curva D, representando a demanda total pelo 

mesmo bem público.  Considerando-se constantes os custos de produção do bem, traça-

se a reta SS' representando a oferta do bem.  A partir dos pontos de interseção entre a 

curva de oferta e as curvas de demanda podem ser obtidos os preços (impostos) para 

cada indivíduo e as quantidades demandadas. 
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Gráfico 2 - Tributação de acordo com o princípio do benefício 

 

Fonte: REZENDE DA SILVA (1983/1987:92) 

 

 Dada a dificuldade existente para se conhecer a preferência dos indivíduos e sua 

demanda pelos bens públicos, uma vez  que elas  não podem ser obtidas no mercado, 

como no caso dos bens privados, este princípio se aplica somente nos casos específicos 

em que os bens são fornecidos diretamente ao indivíduo, mediante o pagamento de 

taxas, tarifas, contribuições de melhoria ou pedágios. 
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 Segundo MUSGRAVE (1959), o princípio do benefício tem sido proposto desde 

o século XVII, quando foi defendido por H. Grotius, Samuel von Pufendorf, Hobbes, 

Locke e pelos fisiocratas, tendo por base a noção de que o pagamento do tributo era uma 

espécie de taxa de filiação à sociedade organizada.  PETTY (1662/1983:75), um dos 

fisiocratas, afirmava que “Todos admitem que cada um deve contribuir para o encargo 

público apenas na medida da parte e interesse que tenha na paz pública, ou seja, na 

medida de seu patrimônio e riqueza.” Embora na última parte ele deixe a impressão ser 

adepto do princípio da capacidade de pagar (a contribuição deve ser de acordo com a 

propriedade e riqueza), a sua ênfase recai sobre o princípio do benefício, pois ele 

entende que quanto maior a riqueza, maior o benefício de que o indivíduo desfruta sob a 

proteção do Estado24. 

 Ainda segundo MUSGRAVE (1959), No século XVIII, o princípio foi aceito 

também por  David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith (que o complementou 

com o princípio da capacidade contributiva) e Jean-Baptiste Say.  SAY (1803) foi um 

dos seus mais ferrenhos defensores.  Ele achava que o governo deveria, enquanto 

produtor e ofertante de bens, ter o mesmo tratamento que qualquer outro ofertante, pois 

                                                 
24 Saber se a proteção do Estado beneficia mais o rico ou o pobre é uma questão em aberto.  SMITH 

(1776/1983:167) considera que “O governo civil, na medida que é instituído para garantir a propriedade, 

de fato o é para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra os 

que não possuem propriedade alguma.”.  Já MILL (1848/1983) afirma que provavelmente os pobres e 

fracos precisam de mais proteção do que os fortes e seria um absurdo se tivessem que pagar mais 

impostos que os ricos.  Termina por refutar a tese de que o governo pode interessar mais a uns do que a 

outros, considerando-o de interesse geral. 
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Gráfico 2 - Tributação de acordo com o princípio do benefício 

 

 

 

Fonte: REZENDE DA SILVA (1983/1987:92) 
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se as despesas públicas afetam a soma das riquezas exatamente do mesmo 

modo como as despesas privadas, são os mesmos princípios de Economia 

que deverão determinar umas e outras.  Não há duas espécies de Economia, 

assim como tampouco existem duas espécies de probidade ou duas espécies 

de moral.  Se um governo ou um indivíduo fazem consumos dos quais 

deverá resultar uma produção de valor superior ao valor consumido, um e 

outro estão exercendo uma atividade produtiva.  Se o valor consumido não 

deixou nenhum produto, trata-se de um valor igualmente perdido tanto para 

um como para outro. (SAY, 1803/1983:390-391) 

 

 

 SAY (1803/1983:416) também achava que o Estado deveria imiscuir-se o menos 

possível na vida econômica, tomando-o como setor improdutivo e avaliava que “Se a 

eqüidade impõe que os consumos sejam pagos por quem deles desfruta, os países mais 

bem administrados sob esse aspecto são aqueles em que cada classe de cidadãos suporta 

os custos dos consumos públicos proporcionalmente à vantagem que dele desfruta.”   

 No final do mesmo século XVIII, novamente segundo MUSGRAVE (1959), 

Jeremy Bentham substituiu a proteção pelo bem-estar como contrapartida pelo 

pagamento do imposto.  No século XIX, a contrapartida voltou a ser encarada, por 

McCulloch e Thiers, como um prêmio de seguro, redundando na proposição de redução 

das funções do Estado às atividades propiciadoras da proteção.  Na década de 1880 

observa-se um retorno ao utilitarismo proposto por Bentham, agora em bases 

marginalistas: parte-se da idéia de que a ação econômica eficiente deve adaptar-se às 

regras do mercado, avaliadas a partir da teoria subjetiva do valor.  O tributo passa, 

então, a ser encarado como uma contrapartida pelos serviços prestados pelo governo.  

 Desde então, o princípio do benefício passa a ser encarado mais como uma 

orientação para se assegurar a eficiência, enquanto anteriormente era visto como um 

princípio para assegurar a justiça tributária.  Nesse momento o princípio do benefício 
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começa a se tornar um princípio fiscal25, ao invés de um princípio de tributação, como 

era na sua origem.  Essa não é a única inflexão que ocorre na trajetória desse princípio.  

Outra é a alteração da base de legitimidade da cobrança do tributo: anteriormente esta 

base era o oferecimento de proteção (um elemento de natureza intrinsecamente político); 

agora  a base passa a ser a troca legitimada pelo mercado (um elemento intrinsecamente 

econômico).  É sintomático que o utilitarismo marginalista, surgido num período de 

consolidação mundial do capitalismo, tenha sido o proponente vitorioso de uma regra 

tributária baseada em premissas caras à nova ordem estabelecida.  A troca havia se 

generalizado e tornado a forma predominante de organização das sociedades.  Por que o 

Estado deveria ser um ente avesso a ela?   

 Não só o ambiente econômico favoreceu a reificação do princípio do benefício.  

Também o ambiente político ofereceu ingredientes propícios a isso.  A democracia 

liberal constituiu-se numa alavanca para o florescimento de um “mercado de votos”, 

sendo estes encarados como mecanismo de avaliação das preferências individuais por 

bens públicos.  Estes bens públicos, por seu turno, iam mais e mais ampliando sua 

variedade, chegando-se aos dias atuais a uma participação bastante elevada do governo 

(inclusive através de empresas estatais) no oferecimento de bens antes tidos como bens 

privados. 

 Apresentados os princípios de tributação, convém analisá-los especificamente no 

âmbito da teoria do bem-estar social, onde eles sofrem alterações significativas, a seguir 

explicitadas. 

                                                 
25  Isto será discutido em detalhe no tópico 3.4, a seguir. 
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3.4.  O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE SOB A TEORIA NEOCLÁSSICA DO 

 BEM-ESTAR SOCIAL  

 

 

 

 

 A chamada teoria do bem-estar é o resultado da aplicação do instrumental 

microeconômico convencional à explicação do papel e do funcionamento das finanças 

públicas.  A teoria do equilíbrio, utilitarista e marginalista, trouxe consigo não só a 

matematização e o enfoque individualista no tratamento das questões tributárias, no bojo 

de sua concepção de  bem-estar, como também operou transformações no significado 

dos princípios de tributação.  Eles se tornaram princípios fiscais.  De princípios que 

preconizavam a justa distribuição do ônus tributário entre os diferentes contribuintes (na 

visão clássica), eles passaram a ser encarados como elementos necessários à otimização 

na utilização dos recursos escassos da sociedade, pautados na lógica da teoria subjetiva 

do valor-utilidade.  Em outras palavras, os princípios da capacidade de pagar e do 

benefício foram moldados de modo a perseguir a eficiência do sistema econômico, a 

qual obtém-se, na visão marginalista, pelo máximo grau de neutralidade dos tributos. 

 Na Economia do bem-estar, busca-se, com a aplicação do princípio da habilidade 

de pagamento, minimizar o sacrifício agregado decorrente do recolhimento dos tributos.  

Enfatizando o bem-estar e não a eqüidade, EDGEWORTH (1925)26 e PIGOU (1951), 

chegaram a uma construção teórica em que a alocação de recursos para satisfazer as 

necessidades de bens públicos se dá com o mínimo de redução da utilidade decorrente  

                                                 
26 EDGEWORTH, F. Y.  Papers Relating to Political Economy.  Londres: Macmillan & Co. Ltd., 1925.  

Citado por MUSGRAVE (1959/1974). 
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das despesas com bens privados. Receita e despesa são tratadas simultaneamente.  É 

dessa forma que o princípio da habilidade de pagamento torna-se um princípio fiscal.  

Conforme PIGOU (1951:43):  

 

(...) parece que um sistema de igual sacrifício marginal executado em sua 

plenitude envolveria um corte dos topos de todas as rendas acima da 

máxima, deixando todos com rendas iguais após a tributação.  Além disso, o 

princípio do mínimo sacrifício agregado não se aplica somente a 

considerações distributivas; ele exige também que os impostos sejam tais 

que minimizem o gravame. 

  

 

 PIGOU (1951) e DALTON (1936/1980) propuseram que a tributação tenha por 

princípio a busca de um orçamento racional, em que:  

 1. os recursos sejam distribuídos entre os diferentes usos públicos de modo a 

igualar o rendimento marginal da satisfação para cada tipo de dispêndio;  

 2. a despesa pública deve atingir montante em que a satisfação obtida pela última 

moeda expendida iguale-se à satisfação perdida com a última moeda paga em imposto 

(ponto em que a satisfação marginal derivada dos setores público e privado se igualam).  

Tal abordagem resultaria na alocação  de impostos segundo sacrifício mínimo 

simultâneo a um benefício máximo. 

 O princípio fiscal do menor sacrifício surgiu como resultado da tentativa de re-

elaboração, de modo a incorporar o lado da despesa, do princípio da capacidade de 

pagar. Como a abordagem da capacidade de pagar negava a possibilidade de imputar 

quotas de benefícios individuais decorrentes da realização de despesa pública, ficava a 

dever um critério a partir do qual a tributação fosse possível.  Considerando isso e 

partindo de sua proposta de busca da máxima vantagem social (ou máxima felicidade), a 

teoria marginalista do bem-estar, propôs que o quantum do tributo fosse inversamente 
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proporcional ao sacrifício representado pelo seu pagamento.  Partindo da concepção de 

que um indivíduo de baixa renda oferece maior sacrifício que outro de média ou alta 

renda, quando paga um tributo de mesmo valor, a abordagem do menor sacrifício sugere 

tratamento igual para os iguais (eqüidade horizontal) e desigual para os desiguais 

(eqüidade vertical), disso resultando uma tributação baseada no igual sacrifício 

individual.   

 Edgeworth e Pigou aproveitaram esta idéia para formular o princípio do 

sacrifício mínimo agregado, que consiste em minimizar o gravame em termos da 

utilidade marginal, o que, segundo eles, poderia ser feito elevando as despesas 

governamentais somente até o ponto em que a perda de bem-estar na satisfação das 

necessidades privadas fosse feita de tal modo que se maximizasse também a satisfação 

das necessidades privadas.  A PIGOU (1951:57) parecia que, desconsiderando-se 

situações em que medidas de extrema igualdade podem prejudicar o crescimento do 

produto, “...um sistema de igual sacrifício marginal executado em sua plenitude 

envolveria um corte dos topos de todas as rendas acima da máxima, deixando todos com 

rendas iguais após a tributação.  Além disso, o princípio do mínimo sacrifício agregado 

não se aplica somente a considerações distributivas; ele exige também que os impostos 

sejam tais que minimizem o gravame.” 

 Para MUSGRAVE (1959/1974:151) “...a abordagem da alocação de impostos 

segundo o sacrifício mínimo é contrabalançada por uma abordagem do benefício 

máximo para determinação das despesas públicas, em uma teoria geral de planejamento 

orçamentário.”, o que a faz superior às abordagens da distribuição eqüitativa dos 

impostos e do benefício. 

 A abordagem do benefício sofreu transformação semelhante à da capacidade de 

pagar.  Tornou-se consenso entre os autores que  
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(...) o imposto deve ser estabelecido como um preço destinado a maximizar 

a satisfação que o consumidor aufere com seus pagamentos por serviços 

públicos e privados.  A força ajustadora pela qual esse ajustamento é 

assegurado, na maioria dos casos, é o mecanismo político por cujo 

intermédio o órgão governamental é forçado a representar a vontade dos 

eleitores. (MUSGRAVE, 1959/1974:103) 

 

 

 Assim pensava, por exemplo, LINDAHL (1919)27, formulador da abordagem da 

troca voluntária, na qual são respeitados simultaneamente os princípios do benefício e 

da capacidade de pagar, num contexto de equilíbrio parcial.  Seu modelo procurava 

solucionar o problema fiscal sem perturbar o estado da distribuição de renda 

prevalecente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 LINDAHL, Erik.  Die Gerechtigkeit der Besteuerung.  Suécia: Gleerupska, Lund, 1919. Citado por 

MUSGRAVE (1959/1974). 
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Gráfico 3 - Teoria da troca voluntária  - Modelo de Lindahl 

 

Fonte: RIANI (1986:48-49) 

 

Através do gráfico 3, acima, pode-se compreender sua proposta.  De acordo com esse 

gráfico, a melhor solução para a alocação de recursos públicos é estabelecida pelo ponto 

de interseção de DA e DB, no nível de produção 0E.  O custo total de produção do bem 

social demandado (conforme revelação voluntária), será dividido entre ambos os 

indivíduos considerados (A e B).  O indivíduo A pagará 40% dos custos e os 60% 

restantes serão pagos pelo indivíduo B.  Qualquer outra solução que não o ponto E' 

implica ou em excesso de contribuição (por exemplo A revelando disposição de pagar 

70% e B revelando a mesma disposição, totalizando 140% do custo) ou contribuição 

insuficiente.  As curvas de demanda A e B são traçadas levando em conta uma relação 
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inversa entre a quantidade demandada de bem público e o percentual de pagamento 

exigido em contrapartida, sendo que tributo igual a 100% do custo leva a demanda pelo 

bem a zero.  A capacidade de pagar é respeitada porque cada indivíduo paga a parcela 

que pode pelo bem.  Ao mesmo tempo, está adquirindo uma contrapartida na forma de 

bens cuja necessidade ou desejo explicitou, ou seja, está pagando de acordo com um 

benefício recebido. 

 SAMUELSON (1954,1955)28, outro marginalista, desenvolveu também um 

modelo, em que se pode visualizar o processo de determinação simultânea da demanda 

por bens públicos e privados, inserindo o setor público no âmbito do equilíbrio geral.  

Esse modelo elimina o inconveniente existente no anterior,  de determinação dos preços 

dos bens públicos independentemente dos preços dos bens privados.  REZENDE DA 

SILVA (1983/1987:95-96) assim apresenta esse modelo.   
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Gráfico 4 - Teoria da troca voluntária - Modelo de Samuelson 

 

Fonte: REZENDE DA SILVA (1983/1987:97) 

 

No gráfico 4, acima, os dois primeiros diagramas representam as preferências dos 

indivíduos, no que concerne ao consumo dos dois bens considerados (as curvas de 

indiferença associadas a UA, U‟A, U‟‟A e UB, U‟B e U‟‟B refletem a avaliação relativa 

da utilidade de X e Y para os indivíduos A e B). A parte “c” do gráfico representa a 

                                                                                                                                               
28 SAMUELSON, Paul A.  The Pure Theory of Public Expenditures.  Review of Economics and Statistics, 

v. 36, n. 4, p. 387-389, nov. 1954 e Diagramatic Exposition of a Theory of Public Expenditures.  Review 

of Economics an Statistics, v. 32, p. 350-356, nov. 1955.  Citados por MUSGRAVE (1959/1974). 
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limitação de recursos para a produção (YtXt representa a fronteira de possibilidades de 

produção).  Os níveis ótimos de produção do bem público X e do bem privado Y e a 

repartição desse produto entre os indivíduos A e B, conforme o critério de eficiência de 

Pareto, pode ser determinado a partir dessas informações. Fixa-se, inicialmente, um 

nível qualquer de utilidade para o indivíduo B (o representado pela curva de indiferença 

U‟B, por exemplo).  Qualquer ponto dessa curva representa combinações equivalentes 

para B em termos de utilidade de consumo. Dada a fronteira de possibilidades de 

produção (parte “c” do gráfico), a escolha de qualquer nível de consumo para o 

indivíduo B automaticamente determina o excedente disponível para o consumo pelo 

indivíduo A.  Suponha-se que o consumo de B seja inicialmente determinado pelo ponto 

P, correspondendo a um consumo de OX1 de X e X1P de Y. Segundo a fronteira de 

possibilidades de produção, se a produção do bem público X for igual a X1, a de Y 

poderá ser, no máximo, igual a X1M.  Como X1P é praticamente igual a X1M, isso 

significa que o consumo de Y pelo indivíduo A seria nulo, e representado pelo ponto F 

na parte “a” do gráfico.   O mesmo raciocínio poderia ser estendido para outras 

combinações de consumo de B na mesma curva de utilidade, de forma a obter uma 

curva de consumo para A sujeita à restrição de que o consumo de B se mantenha ao 

longo da curva de utilidade U'b.  No ponto Q, o consumo de X seria igual a OX2, e o Y, 

igual a QX2.  A produção de Y para uma produção OX2 de X seria igual a NX2.  A 

diferença NX2-QX2 representaria, assim, a quantidade de Y disponível para consumo 

pelo indivíduo A, representada pelo ponto G.  A repetição desse processo nos daria, 

então, a curva FGHJ, que representa as opções possíveis de consumo para o indivíduo 

A. 

 A posição de equilíbrio para o indivíduo A seria representada pelo ponto G, que 

corresponderia ao nível mais elevado de satisfação que poderia ser alcançado por A 
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dentro das restrições fixadas inicialmente.  Em termos de produção, a solução geral 

seria, portanto, representada pelo ponto N.  OX2 representaria a produção do bem 

público X e X2N a produção do bem privado Y.  X2Q representaria o consumo de Y 

pelo indivíduo B e X2G o consumo do mesmo bem pelo indivíduo A (X2Q + X2G = 

X2N).  No caso do bem público, o consumo de cada indivíduo eqüivale ao total da 

produção (OX2).  O princípio tributário do benefício dá origem, então, à teoria da 

troca voluntária (doravante princípio fiscal da troca voluntária), que consiste numa 

abordagem em que os lados da receita e da despesa são simultaneamente considerados 

ao se tratar da produção de bens públicos a serem oferecidos num contexto de mercado.  

WICKSELL29, um dos formuladores dessa abordagem, a preferia por ser, segundo ele, 

mais indicada para a análise econômica (insere-se nos marcos da teoria marginalista do 

equilíbrio parcial)  e indicativa do espírito da sociedade democrática (paga-se somente 

pelo consumo do que se deseja). 

 A questão fundamental da abordagem da troca voluntária é a de saber como 

decisões tomadas por coletivos (o parlamento, por exemplo) podem refletir as 

preferências individuais de tal forma que a utilidade associada ao consumo dos bens 

públicos possa ser tratada de maneira senão idêntica, pelo menos semelhante à associada 

ao consumo dos bens privados.  De início, pensou-se na unanimidade e na ação 

voluntárias como saída para o problema, chegando-se, posteriormente, à unidade e ação 

voluntária aproximadas, acopladas a regras de maioria, como mecanismos para definir 

as preferências por bens públicos e níveis de carga tributária. 

 O cerne da proposta está em  admitir a possibilidade de os indivíduos 

manifestarem voluntariamente sua preferência.  Uma vez encontrados os mecanismos 

                                                 
29 WICKSELL, Knut.  Finanztheoretische Untersuchungen und Steuerwessen Scheweden‟s.  Alemanha, 

Iena, 1896.  Citado por MUSGRAVE (1959/1974). 
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para que isso se concretizasse, o consumidor receberia os bens públicos de que 

necessitasse, por eles pagando o que pudesse, sendo que uns pagariam mais que outros 

em função das preferências reveladas.  

 Como já se afirmou, o princípio da eqüidade, tal como formulado pelos 

economistas clássicos, distingue-se do princípio da eqüidade desenvolvido pelos 

neoclássicos.  Nos primeiros, ele é um princípio de tributação (que procura auxiliar na 

formulação de uma política tributária justa) e nos últimos, um princípio fiscal (que visa 

contribuir no processo de alocação ótima dos recursos entre bens privados e públicos).  

 Os princípios tributários do benefício e da capacidade de pagar sofreram 

transformações de tal monta nas mãos dos marginalistas que foram transformados em 

princípios fiscais que embutem em si os princípios de tributação de que se originaram, 

oferecendo solução simultânea para os problemas de eficiência e de eqüidade. O quadro 

abaixo apresentas estes princípios tal como passaram a figurar após essas mudanças. 

 

Princípio Enunciado Fonte Status 

Do benefício A contribuição de cada indivíduo para 

o sustento dos gastos governamentais 

deve ser proporcional ao benefício 

que ele aufere. 

Clássicos Princípio de 

tributação 

Da capacidade de 

pagamento 

Cada indivíduo deve contribuir para o 

sustento das atividades do governo na 

medida de suas possibilidades. 

Clássicos Princípio de 

tributação 

Da troca voluntária A contribuição de cada indivíduo é 

feita de acordo com sua capacidade de 

pagar, sendo a escolha pelas “cestas” 

de bens públicos revelada através do 

processo eleitoral. 

Neoclássicos Princípio fiscal 

que embute o 

princípio de 

tributação do 

benefício 

Do menor 

sacrifício 

O tributo a ser pago pelos diferentes 

indivíduos deve ser tal que imponha a 

cada um igual sacrifício, de maneira a 

que cada um arque com o menor 

sacrifício possível em termos de perda 

de utilidade 

Neoclássicos Princípio fiscal 

que embute o 

princípio de 

tributação da 

capacidade de 

pagamento 
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 Como os princípios da troca voluntária e do menor sacrifício agregado são 

simultaneamente princípios fiscais e de tributação, aparentemente ampliam não só o 

grupo dos princípios de tributação, conforme resumido na tabela acima, mas também o 

grupo dos princípios fiscais, discutidos no capítulo 2.  Ocorre, porém, que estes dois 

princípios fiscais terminam sendo uma sofisticação do princípio da neutralidade, 

procurando abarcar em si diretrizes para a tributação, de maneira a fugir das discussões 

em torno da eqüidade.  A eqüidade na tributação passa a ser uma companheira natural da 

eficiência30, pois a alocação eficiente dos recursos é obtida respeitando-se a vontade 

dos indivíduos (igualando-se utilidade marginal dos gastos públicos à desutilidade 

marginal do tributo, no caso do princípio do menor sacrifício agregado; e respeitando-se 

a capacidade de contribuição dos indivíduos via “mercado eleitoral”, no caso do 

princípio da troca voluntária). Dessa maneira, pode-se concluir que os princípios fiscais 

acabam se transformando em 3: i) da troca voluntária e ii) do menor sacrifício agregado 

(ambos marginalistas, representando bifurcações do princípio da neutralidade a partir da 

incorporação dos princípios tributários do benefício e da capacidade contributiva, 

respectivamente) e iii) princípio do maior benefício social (de índole keynesiana).  Cabe 

observar, a esta altura, que o princípio do maior benefício social não deve ser 

confundido com o princípio da máxima vantagem social, que é outro nome com que se 

tornou conhecido o princípio da neutralidade depois que incorporou explicações 

tentando mostrar que a neutralidade do Estado na tributação, ou, em outras palavras, o 

respeito à vontade dos indivíduos com relação à alocação de seus recursos, poderia levar 

à máxima vantagem social.  A grande diferença entre o princípio do maior benefício 

                                                 
30 Tal procedimento é plenamente condizente com o adotado pelos marginalistas em sua explicação do 

sistema de mercado: a alocação do recursos via preços, em que o consumidor é soberano e a firma deve 

operar em condições de ótimo, produz não só a melhor alocação dos recursos como também a justa 

remuneração dos fatores (ou distribuição da renda). 
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social e o princípio da máxima vantagem social está no fato de que no primeiro a 

ampliação do benefício pode ocorrer através da intervenção estatal, enquanto que no 

último a vantagem maior é obtida via contenção dos gastos públicos e da tributação. 

 Apresentados todos os princípios de finanças públicas relevantes para o escopo 

do presente trabalho, passa-se, a seguir, à apresentação das críticas que a eles são 

dirigidas, primeiramente isoladamente considerado e, depois, conjuntamente.  
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4. CRÍTICAS AOS PRINCÍPIOS DE FINANÇAS PÚBLICAS 

 

 

4.1.  INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 Todos os princípios fiscais e de tributação são freqüentemente alvos de críticas 

de diversas naturezas.  Algumas vezes, sua validade teórica é colocada em dúvida.  

Outras, questiona-se a possibilidade de aplicá-los na prática e outras vezes, ainda, 

procura-se flagrar seu caráter meramente político-ideológico.  A polêmica é — e  

sempre foi — a marca característica de todo o debate em torno da formulação da teoria 

das finanças públicas, de modo que a difusão de seus fundamentos — feita pelos 

estudiosos, homens de Estado e professores, através das Universidades, de veículos de 

comunicação e da prática — em geral se faz ou de maneira lacônica ou de modo a 

explicitar limitações e pontos obscuros na teoria ou nos procedimentos para aplicá-la.  

De uma lado, sentem-se insatisfeitos os estudiosos, com o caráter impreciso da teoria.  

De outro, sentem-se desprovidos de diretrizes solidamente embasadas os homens de 

Estado e police-makers. 

 A seguir são panoramicamente apresentadas as principais críticas que são feitas a 

cada um dos princípios de finanças públicas e, ao final, críticas que se dirigem à teoria 

das finanças públicas como um todo. 
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4.2. CRITICAS AO PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO 

 

 

 

 

 São encontradiças as afirmações que avaliam o princípio do benefício como uma 

abordagem superior à do princípio da capacidade de pagar, argumentando que ele trata 

ao mesmo tempo da receita e da despesa, ou “tem a vantagem de prover uma 

determinação simultânea dos serviços públicos e participações tributárias” 

(MUSGRAVE 1959/1974:91).  Esta afirmação é válida, porém, somente na comparação 

com o princípio da capacidade de pagar, que, de fato, trata ambas as coisas — receita e 

despesa — desvinculadamente.  Em termos absolutos, no entanto, a afirmação perde seu 

valor, na medida que os bens públicos puros31 são os que mais dificilmente se prestam à 

adoção da abordagem do benefício, já que são essencialmente indivisíveis, o que 

impossibilita identificar claramente a porção de benefício individual que cada unidade 

de seu consumo proporciona.  As críticas a este princípio são numerosas:  

 1. É extremamente difícil — se não impossível — determinar a  extensão dos 

benefícios individuais decorrentes da despesa pública no caso de muitos tipos de bens e 

serviços oferecidos pelo governo (principalmente os bens públicos puros).  

 2. Mesmo que fosse possível determinar os benefícios, alguns indivíduos se 

apresentariam como free riders, ou seja, deixariam de manifestar suas preferências ao 

saberem que o bem estará à sua disposição mesmo que por ele não paguem, ou paguem 

menos do que o quantum de que se beneficiam.  



Valdemir Pires                                                                     Estado, mercado e tributação 

 

 66 

 3. Como a maioria dos bens públicos puros são de natureza tal (não-rivais e não- 

exclusivos) que se torna impraticável ou muito custoso assegurar a exclusão dos não 

pagantes, a aplicação de um mecanismo de reposição dos custos semelhante ao do 

mercado é impraticável. 

 4. Mesmo no caso hipotético de não existirem free riders, devido à criação de 

mecanismos que forcem todos a manifestarem sua preferências, ainda assim persistiriam 

problemas, pois seria muito difícil  obter versões quantitativas de curvas de demanda 

individual por bens públicos. 

 5. E se fosse possível obtê-las, não seria possível agregá-las, por refletirem 

padrões essencialmente subjetivos de avaliação. 

 6. Disso decorreriam as dificuldades, inerentes ao princípio, para determinação 

do nível desejável de produção de bens públicos. 

 7. Além disso, não há sustentação teórica nenhuma para se basear o sistema 

tributário em impostos (proporcionais, progressivos ou regressivos) sobre a renda ou 

sobre a propriedade, sob justificativa de que os benefícios proporcionados pelos bens 

públicos podem ser medidos em proporção  a esta renda ou propriedade. 

 8. Fosse esse problema solucionado, restaria a dúvida sobre se o sistema 

tributário deveria ser proporcional, progressivo ou regressivo. 

 9. Qualquer dos sistemas adotados (proporcional, progressivo ou regressivo) 

teria o suposto de que a distribuição prévia à tributação é justa ou aceitável, isto porque

 10. um sistema tributário baseado exclusivamente no princípio do benefício 

impediria que o governo assumisse as funções de estabilização e de distribuição, 

restringindo-se à sua função alocativa. 

                                                                                                                                               
31 Bens não-rivais (seu consumo por um indivíduo não implica na diminuição da disponibilidade para 

outro) e não-exclusivos (não precisam ser integralmente  “destruídos” para que satisfaçam a necessidade 
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 É fato que para cada uma das críticas assomadas contra o princípio do benefício 

há contra-argumentos.  Nessa polêmica, alguns descartam totalmente a validade do 

princípio, enquanto que outros lhe reservam sobrevida em casos específicos.   

 Um dos mais severos críticos da abordagem afirma que “A velha versão do 

princípio do interesse dominou a teoria fiscal por tempo considerável.  (...) Mas, de 

modo geral, perdeu terreno porque é muito obviamente insatisfatória.” (MYRDAL, 

1938/1984:137).  Outros críticos assim se manifestam:  

 MUSGRAVE (1959/1974:94): “Apesar de o ponto de vista da eqüidade da regra 

do benefício ter sido útil como expressão do pensamento político, ele não fornece uma 

regra operacional de política tributária.” 

 DALTON (1936/1980:94):  

 

De fato já houve quem alegasse que as despesas públicas para uso 

comum beneficiam todos os cidadãos, na proporção das respectivas 

rendas e, daí, concluem que tais despesas deveriam ser pagas por meio 

de tributação proporcional à renda dos indivíduos.  A primeira parte 

desse argumento é, entretanto, falsa.  De um modo geral, o benefício aos 

indivíduos não pode, de modo algum, ser determinado precisamente. 

 

 

 Em contrapartida, outros autores posicionam-se da seguinte maneira: 

 LONGO (1984:114): “As despesas públicas para as quais a tributação de acordo 

com o benefício pode ser aplicada são limitadas, e grande parte das receitas tributárias 

não são arrecadadas com base nesse critério.”  Para ele, “Entretanto, a aplicação de um 

imposto de acordo com este princípio pode ser encontrada em várias situações, onde 

serviços públicos específicos são fornecidos diretamente aos indivíduos, através de 

                                                                                                                                               
de quem o consume, o que implica não terem que ser apropriados exclusivamente por quem o demanda). 
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taxas ou tarifas de prestação de serviços, contribuições de melhoria e pedágios.” 

(LONGO, 1984:112). 

 REZENDE DA SILVA (1983/1987:170-171):  

 

Algumas restrições de ordem prática à aplicação genérica do critério do 

benefício na tributação são usualmente mencionadas. (...) Tais 

dificuldades sugerem que se a aplicação do critério do benefício é 

praticamente impossível no caso do financiamento de bens públicos, o 

mesmo não seria verdade quanto a alguns bens privados onde a 

intervenção do governo na produção é cada vez mais acentuada. 

 

 

 RIANI (1986:80): “Este princípio só poderia ser aplicado em determinado grupo 

de bens e serviços para os quais se pode aplicar o princípio da exclusão.  Nestes casos, o 

mecanismo de receita funciona como no sistema de mercado tradicional, onde o 

indivíduos paga de acordo com os benefícios que recebe” 

 Parece que uma síntese conclusiva levaria à rejeição do princípio do benefício 

para as despesas com bens de uso comum e à sua aceitação para cobrir as despesas cujos 

bens ou serviços possam ser apropriados individualmente.  Esta aliás, é a postura 

apresentada pelo BANCO MUNDIAL (1988:84), quando afirma que  

 

As taxas devem ser empregadas sempre que um bem ou serviço oferecido 

publicamente puder ser vendido, e devem refletir algum tipo de medida 

do custo de produção (...).  Esta é uma forma eficiente de custear as 

despesas públicas necessárias.  O financiamento  por meio de impostos 

deve ser reservado para os casos em que taxas de utilização não se 

aplicam: para pagar bens públicos cujos custos e benefícios não podem 

ser atribuídos a indivíduos, para compensar deficiências de mercado 

(por fatores externos, por exemplo), ou para atingir uma meta de 

distribuição (como o alívio da pobreza).  As taxas de utilização podem 

proporcionar uma receita considerável. 

 Resta saber, todavia, se a mistura de ingredientes típicos do sistema de mercado 

— como a aplicação do princípio do benefício para ressarcir o custo de alguns bens 
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oferecidos pelo governo — com outros elementos, provavelmente contraditórios à 

lógica mercantil, é algo teórica e operacionalmente viável  e capaz de produzir um efeito 

próximo do que se poderia julgar justo ou aceitável. 
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4.3. CRÍTICAS AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

 

 

 

 Os adeptos deste princípio salientam-lhe a vantagem de que dispõe sobre o 

princípio do benefício: reconhece a natureza compulsória da tributação e considera a 

determinação das finanças públicas como um problema de planejamento.  Desta 

maneira, permite assimilar todas as funções contemporaneamente assumidas pelo 

governo: alocativa, distributiva e estabilizadora.  Mas contra ele também pesa uma série 

de críticas.   

 1. Ele “...não nos diz exatamente como deve ser distribuído o gravame 

tributário.” (MUSGRAVE, 1959/1974:91), pois seus defensores não formulam nenhum 

índice empírico aceitável da capacidade individual de contribuição, mesmo adotando-se 

a idéia de que cada um deve oferecer “igual sacrifício” para o sustento das atividades 

governamentais de interesse comum.  Pode-se considerar igual sacrifício a partir de 

diferentes perspectivas (absoluto, proporcional ou marginal) e nenhuma delas é imune a 

questionamentos. 

 2. Baseia-se na duvidosa doutrina de que a utilidade marginal da renda declina 

com seu aumento.  Apesar de alguns acreditarem que as necessidades aumentam à 

medida que a renda cresce32 (por questões de status, por exemplo) “Existe acordo 

bastante generalizado, entre os autores da abordagem segundo a capacidade de pagar, de 

                                                 
32  É o caso, por exemplo, de DALTON (1936/1980:32), para quem “Um exemplo de conflito entre a 

teoria e a arte de governar é a presunção de que a utilidade marginal da renda diminui à proporção que 

esta se eleva.  Há teóricos que estranham tal presunção porque —  dizem eles — ninguém a pode provar.  

A maioria dos estadistas, porém, mais em contato com a opinião comum, mostra-se disposta a aceitá-la e 

arcar com suas conseqüências.” 
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que a curva da utilidade marginal da renda declina quando deslocando-se de uma renda 

muito baixa para uma média.  Contudo, as opiniões divergem em  relação às faixas de 

renda mais altas” (MUSGRAVE, 1959/1974:137). Não obstante “a maioria das pessoas 

aceite a hipótese da utilidade marginal decrescente da renda, a evidência dessa aceitação 

é menor no que diz respeito à taxa à qual a utilidade decresce.” (MUSGRAVE, 

1959/1974:139) Isso dificulta sobremaneira a tentativa de encontrar um  procedimento 

aceitável para o tratamento da eqüidade vertical (tratamento diferente para os diferentes 

níveis de renda), além de  obscurecer os caminhos para que se encontre o nível de renda 

a partir e abaixo do qual se deve praticar a eqüidade horizontal (tratamento igual para os 

mesmos níveis de renda). Não bastasse isso, há divergências quanto ao que deve ser 

considerado como indicador da capacidade de pagamento: o patrimônio ou a renda?  Se 

for a renda, que renda?  A renda livre (renda bruta subtraída do mínimo necessário à 

sobrevivência)?  Se for a renda livre, como identificar o mínimo necessário à 

sobrevivência?  Ele representaria que cesta de bens?  Seria dado tratamento diferenciado 

para a renda auferida com trabalho e a auferida por outros fatores de produção?  

 3. Desmorona completamente se for aceita a hipótese de que comparações de 

utilidade interpessoal da renda são inadmissíveis.” (MUSGRAVE, 1959/1974) Quer 

dizer, mesmo que seja possível identificar a utilidade que cada indivíduo atribui à renda, 

as taxas às quais eles preferirão abrir mão dessa renda em troca de um bem público 

variará de uma pessoa para a outra, obrigando a que se tribute cada indivíduo de acordo 

com sua própria curva de utilidade, o que não é plausível. 

 4. Em suma, 
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...vemos que a teoria da capacidade falha de ponta a ponta.  Nem a 

tributação proporcional nem, como alguns preferiram, a progressiva 

pode ser deduzida da exigência de igual sacrifício.  Não conhecemos o 

tipo da curva de utilidade marginal da renda.  Nem jamais poderemos 

conhecê-la, pois o conceito todo é metafísico.  Demais, não podemos 

determinar a significação de „igual sacrifício‟ sem ambigüidade.  Está 

aberta a várias interpretações, cada uma das quais é tão boa ou má 

quanto qualquer outra.  Além disso, o argumento repousa sobre a 

suposição de que a distribuição existente é correta. (MYRDAL, 

1938/1980:146) 

 

 5. “...não considera o lado do problema concernente às despesas ou, quando 

muito, nos proporciona o ditado de que as despesas devem ser planejadas de modo a 

maximizar o bem-estar.” (MYRDAL, 1938/1980:146) Assim, se todos tiverem 

capacidade de contribuição muito baixa, o limite das despesas é determinado por este 

nível de capacidade e não pelas necessidades manifestadas.  Como agirá o governo 

frente à eventual (e provável) demanda por bens públicos superior à sua capacidade de 

tributar?   

 É cabível a suspeita de que aqueles defensores do princípio da capacidade de 

pagar que escreveram a partir do momento do início da consolidação do capitalismo, 

estivessem justificando o respeito à  habilidade de pagamento em função do limite da 

produtividade do sistema para transferir riqueza ao “setor improdutivo”.  Ora, os 

trabalhadores não eram e nem poderiam ser vistos como fonte considerável de recursos 

para o sustento do governo.  Tanto que a maioria dos autores cogitou de evitar o 

gravame sobre essa classe.  Na verdade eles eram provavelmente vistos como os antigos 

servos, dotados que eram de condições materiais tão precárias que a subtração de 

qualquer quantia, pequena que fosse, os dizimaria ou levaria à revolta.  Restavam, com 

capacidade contributiva, os senhores de terra e os novos empreendedores.  Sua 

capacidade de pagamento deveria ser respeitada, tanto porque estavam aumentando o 

seu poder e influência sobre o governo, como porque a produtividade de seus 
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empreendimentos deveria gerar-lhes os lucros impulsionadores da atividade.  Sua “renda 

livre” deveria ser o necessário para sua subsistência (com padrão de vida condizente 

com sua condição social privilegiada) e o suficiente para o investimento na manutenção 

e ampliação das atividades produtivas. 
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4.4. CRÍTICAS AO PRINCÍPIO DA TROCA VOLUNTÁRIA  

 

 

 

  

 Apesar dos sucessivos aperfeiçoamentos que recebeu, a abordagem da troca 

voluntária nunca conseguiu livrar-se de uma série de críticas, listadas a seguir. 

 1. Deixa sem solução a questão da distribuição da renda anterior à tributação, 

omitindo-se quanto a ser ela justa ou não, apesar da consideração de Wicksell de que 

não é significativo conceber partes justas dentro de um todo injusto (consideração esta 

que ele “resolve” separando as questões distributivas das questões “meramente fiscais”). 

 2. Parte de três pressupostos heróicos: a) o de que todos consomem bens 

públicos gerais ou financiados por impostos, b) o de que a renda é índice da procura por 

esses bens e c) o de que a preferência será realmente revelada, mesmo sabendo o 

indivíduo que sua omissão não terá impacto significativo sobre a oferta. 

 3. Desconsidera que o orçamento tem um caráter essencialmente político, uma 

vez que o translado de preferências individuais para preferências sociais não pode ser 

feito por mecanismos estritamente mercantis, baseados na lógica utilitarista-

marginalista.  

 4. Mesmo o mais completo modelo desta vertente, o de Samuelson, leva a mais 

de uma solução que pode ser considerada ótima, havendo que ser feita a escolha de uma 

dentre elas, o que implica num processo de tomada de decisão que conduz, novamente, 

ao processo político como solução. 

 5. O processo político de que é necessário lançar mão requer um conjunto de 

regras cuja construção é extremamente complexa, pairando dúvida sobre sua eficácia.  
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 A tendência contemporânea tem sido de inserir elementos da democracia 

representativa no processo de decisão sobre a produção de bens sociais.  Tenta-se, na 

maioria das vezes, mesclar estes elementos com ingredientes da teoria econômica, 

havendo abordagens em que as eleições são equiparadas a um processo de escolha em 

que o voto substitui o preço.  O voto de um eleitor representa sua decisão de “comprar” 

a plataforma apresentada por um determinado candidato.  WHYNES & BOWLES 

(1982) discutem as limitações de tal modelo.  Perguntam-se sobre as origens das 

decisões do Estado, lembrando que elas não são semelhantes às decisões dos indivíduos, 

na medida que i) sobre cada indivíduo envolvido na tomada de decisão estatal pesam a 

constituição psicológica, os antecedentes individuais e as limitações impostas pelos 

meios físico e social; ii) há algo mais nas decisões coletivas, como,  por exemplo, a 

“maneira pela qual as decisões dos indivíduos se juntam com a dos outros indivíduos 

para produzir uma única decisão social” (WHYNES & BOWLES, (1982:51). Estas 

circunstâncias levam os autores a perguntar sobre quem está falando numa afirmação em 

que se diz “o governo ou o povo tal, decide...”  Esta fala poderia ser do Estado unitário, 

do interesse comum ou da maioria.  No primeiro caso, prevalece o ponto de vista dos 

detentores do poder estatal, não restando dúvida sobre quem tomou e de que maneira 

tomou a decisão.  Tratando-se do interesse comum, haveria que se conceber a 

possibilidade de construção social da unanimidade.  Por último, no caso de a fala 

pertencer à maioria, trabalha-se com a noção de unanimidade fraca.  Esta tem sido a 

abordagem mais facilmente aceita.  Também ela merece uma série de críticas, lembradas 

por Whynes e Bowles: 

 1. Todo processo decisório requer a presença de um árbitro (que no caso é a 

Constituição, em se tratando do Estado criado por contrato).  A identidade deste árbitro 

interfere no processo decisório, sendo ele muitas vezes também um jogador. 
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 2. O tamanho do eleitorado é determinante no processo de tomada de decisão e a 

definição de  quem vota e quem não vota  geralmente é feita pelo árbitro, que pode 

interessar-se em favorecer este ou aquele resultado. 

 3. O tamanho da maioria necessária para que a decisão seja válida também 

influencia nos resultados, assim como 

 4. o papel das minorias (qual o seu poder de veto e/ou de negociação?) 

 Um esforço teórico para solucionar o problema da relação entre maioria e 

minorias é o de considerar a possibilidade de composições negociadas: “Se você votar 

para me ajudar a conseguir a maioria para o que prefiro, ajudá-lo-ei a conseguir maioria 

para o que você prefere” (WHYNES & BOWLES, 1982:66). O problema é que uma 

minoria com grandes preferências em determinadas questões sentir-se-á sempre em 

desvantagem.  Além disso, em tal abordagem o Estado pode ter seus gastos muito 

aumentados. 

 Apesar disso, a democracia representativa generalizou-se como processo de 

decisão, sendo freqüentemente aceita como o mecanismo menos imperfeito para este 

fim, já que a democracia direta tornou-se impraticável nas amplas e complexas 

sociedades contemporâneas.  No processo eleitoral os candidatos supostamente 

apresentam plataformas que submetem à escolha dos eleitores, a fim de que manifestem 

suas preferências.  Os partidos seriam agrupamentos de candidatos com plataformas 

semelhantes.  Como “ofertantes”, eles funcionariam de maneira semelhante às firmas 

em oligopólio, cuja “maximização” consistiria em convencer o maior número possível 

de eleitores, procurando praticar a “diferenciação do produto” e às vezes fazendo 

“acordos de preços”.  Este mecanismo levaria a um “equilíbrio” que dependeria do 

intervalo entre as eleições, da indivisibilidade das plataformas e da ação da burocracia 

estatal. 
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 Há muito, porém, a aperfeiçoar na abordagem da democracia representativa 

como mecanismo de decisão para a produção de bens sociais.  É necessário considerar 

alguns pontos obscuros, como i) o fato de haver relação entre o que um partido 

governante faz e o apoio eleitoral resultante, ii) a constatação de que a propaganda 

política influencia a decisão, iii) a necessidade de as plataformas políticas serem 

preparadas levando em conta a satisfação dos votantes etc. Isso sem considerar críticas 

mais gerais, como as que afirmam a predominância do poder econômico sobre o poder 

político ou o caráter de parafernália superficial atribuído às eleições, sendo o Estado 

mero instrumento da classe dominante.  

 WHYNES & BOWLES (1982:80) terminam por concluir que  

 

...existem (...) tantos processos decisórios quantos são os Estados (...).   

Além disso, mostramos, principalmente no caso das democracias 

representativas ocidentais, que mudanças simples nas regras básicas de 

procedimento poderiam produzir uma série completamente diferente de 

resultados para os quais, estritamente falando, não temos critério algum 

que nos possibilite saber se são „bons‟ ou „maus‟.  Estamos, isto sim, 

apenas cientes das implicações de cada um deles.  Essa arbitrariedade 

no processo decisório deve ser sempre lembrada, pois a natureza das 

decisões sociais permeia todo o assunto referente ao Estado, e não 

menos os mecanismos destinados à produção de bens coletivos... 

 

 Enquanto que para WHYNES & BOWLES (1982) os problemas na utilização da 

democracia representativa como mecanismo de decisão parecem ser transitórios, uma 

vez que são atribuídos fundamentalmente à relativa novidade de sua adoção, 

MACPHERSON (1977) vê na democracia liberal do século XX um vício de origem.  

Para ele, o “modelo de equilíbrio elitista e pluralista”33, atualmente adotado, é 

                                                 
33  “É pluralista porque parte da pressuposição de que a sociedade a que se deve ajustar um sistema 

político democrático é uma sociedade plural, isto é, uma sociedade consistindo de indivíduos, cada um 

dos quais é impelido a muitas direções por seus muitos interesses, ora associado com um grupo de 

companheiros, ora com outro.  É elitista naquilo que atribui a principal função no processo político a 

grupos auto-escolhidos de dirigentes.  É um modelo de equilíbrio no que apresenta o processo 
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extremamente limitado no que diz respeito ao tipo de democracia que preconiza.  Este 

modelo parte de uma concepção de homem como agente econômico racional, cuja 

liberdade se expressa na possibilidade de fazer escolhas 1. no mercado, via sistema de 

preços e no 2. “mercado de bens políticos”, via sistema eleitoral.  A noção de soberania 

do consumidor, típica da teoria econômica marginalista, predominante no começo do 

século XX, é transposta para o “mercado de bens políticos”, em que se respeita a 

soberania do eleitor.  O problema reside em que 

 

Os principais conceitos desse modelo são: primeiro, que a democracia é 

simplesmente um mecanismo para escolher e autorizar governos, e não 

uma espécie de sociedade nem um conjunto de fins morais; segundo, que 

o mecanismo consiste de uma competição entre dois ou mais grupos 

escolhidos por si mesmos de políticos (elites), grupados em partidos 

políticos, para os votos que os qualificarão a governar até as eleições 

seguintes. A função dos votantes não é resolver problemas políticos e 

depois escolher representantes que executem as suas decisões; é, isto 

sim, escolher os homens que farão as decisões.  (MACPHERSON, 

1977:82) 

 

 O mérito que existe em adotar a democracia representativa como forma de tomar 

decisões acerca de tributação e oferta de bens públicos ou sociais está no fato de que 

desta maneira se respeita a vontade dos consumidores-eleitores, do mesmo modo que 

esta vontade é respeitada pelo mercado, onde a disposição em pagar uma quantia em 

dinheiro revela a vontade do indivíduo de adquirir certo bem ou serviço. 

MACPHERSON (1977:90), todavia, argumenta que  

 

o mercado político não é tão democrático como se fez crer: o equilíbrio 

que ele produz é um equilíbrio na desigualdade; a soberania do 

consumidor que ele proclama oferecer é em grande grau uma ilusão...  

                                                                                                                                               
democrático como um sistema que mantém certo equilíbrio entre a procura e a oferta de bens políticos.” 

(MACPHERSON, 1977:81) 
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(...)  No mercado político, o poder de compra é em grande grau, embora 

não inteiramente, o dinheiro — o dinheiro para financiar um partido ou 

um candidato numa campanha eleitoral, para organizar um grupo de 

pressão, ou comprar espaço ou tempo nos meios de comunicação de 

massa (ou mesmo para possuir os meios de massa).  Mas o poder 

aquisitivo político abrange também gasto direto de energia em 

campanhas, organização e participação de outros modos no processo 

político. Na medida que o poder aquisitivo político é dinheiro, 

dificilmente poderemos dizer que o processo equilibrador é democrático 

numa sociedade, como a nossa, em que há considerável desigualdade de 

riqueza e chances de adquirir riqueza. 
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4.5. CRÍTICAS AO PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO 

 

 

 

 

 Para MUSGRAVE (1959/1974:151), “...a abordagem da alocação de impostos 

segundo o sacrifício mínimo é contrabalançada por uma abordagem do benefício 

máximo para determinação das despesas públicas, em uma teoria geral de planejamento 

orçamentário.”, o que a faz superior às abordagens do benefício e da distribuição 

eqüitativa dos impostos. Ele próprio, no entanto, lembra que, do ponto de vista 

operacional, não se vai além de um lembrete de que o orçamento deve ser bem 

planejado, uma vez que não é possível determinar as curvas de utilidade marginal das 

quantias aplicadas em gastos públicos.  Para traçar tais curvas, seria necessário resolver 

o problema da aquilatação das preferências individuais, o qual tornou inviável a 

aplicação do princípio tributário do benefício.  Aliás, convém ressaltar que uma das 

causas da perda de hegemonia daquele princípio foi a constatação da impossibilidade 

prática de medir o benefício associado a uma despesa pública, enquanto que este se vê 

frente a dificuldade para medir o sacrifício.  Ora, tanto benefício quanto sacrifício são 

faces de uma mesma moeda.  Se nem sua frente nem seu verso anunciam seu peso, não é 

possível descobri-lo sem recorrer a instrumentos de medida.  Como, porém, a moeda de 

que estamos falando é fictícia, não é palpável, seu peso não pode de modo algum ser 

determinado. Com efeito, pelo ângulo do igual sacrifício, não há resposta operacional 

para o problema de como mensurar a capacidade de pagamento de um indivíduo.  

Vários conceitos de igual sacrifício são formulados: igual sacrifício absoluto, igual 

sacrifício proporcional e igual sacrifício marginal.  A escolha de um deles leva a 



Valdemir Pires                                                                     Estado, mercado e tributação 

 

 81 

diferentes critérios quanto à progressividade, regressividade ou proporcionalidade na 

tributação.  Nenhum é desprovido de ambigüidades e todos partem de pressupostos 

constantemente colocados sob suspeita:  

 1. o de que a utilidade marginal da renda decresce à medida em que a renda 

aumenta; 

 2. o de que é possível a comparação de utilidade interpessoal; e 

 3. o de que a mesma curva de utilidade marginal e total (conhecidas) se aplica a 

todos os contribuintes. 

 Em resumo, os autores que abandonaram o princípio do benefício e defenderam 

o princípio do igual sacrifício como critério para medir a capacidade contributiva do 

indivíduo — visando fugir aos obstáculos de difícil remoção para a mensuração do 

benefício individual proporcionado pela despesa pública — depararam com semelhantes 

barreiras também para medir a capacidade contributiva.  Sua fixação pela idéia de 

equilíbrio, respaldada pelo hedonismo e pelo marginalismo, os fez andar em círculos na 

busca da eficiência e justiça, supostamente proporcionadas pelo respeito aos 

mecanismos “naturais” do mercado.  

 Com isso volta-se ao ponto de origem: como determinar a despesa pública e a 

distribuição da carga tributária de modo eficiente e justo? 
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4.6.  CRÍTICAS AO PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE 

 

 

 

 

 O princípio fiscal da neutralidade está inserido num contexto teórico mais 

amplo, que é o da visão marginalista de equilíbrio.  Esta formulação, predominante no 

período de 1870 a 1930, pela força das obras dos autores neoclássicos, procura explicar 

o funcionamento do mercado a partir da ótica dos agentes econômicos individualmente 

considerados, concluindo que eles (firmas, famílias e indivíduos) agem de forma 

racional em busca da otimização dos recursos a que têm acesso.  O mercado — 

interação dos agentes atomísticos — dispõe de um mecanismo impessoal de 

organização, em que a relação entre produtores e consumidores conduz a uma posição 

de equilíbrio, que somente por vezes e por períodos curtos é perturbado.  A oferta cria 

sua própria procura e produção e consumo se equilibram ao sabor da “mão invisível”. 

 De forma indireta, todas as críticas que se dirigem à chamada teoria do 

equilíbrio34, colocam em questão o princípio fiscal da neutralidade35, uma vez que este é 

o alicerce da teoria fiscal ou de tributação que se origina da teoria econômica de cunho 

marginalista/neoclássico.  Pode-se dizer, com efeito, que o princípio da neutralidade, 

com sua conseqüente defesa do orçamento equilibrado, é o corolário da microeconomia 

                                                 
34  Todas as críticas que rechaçam o seu irrealismo por partir da concepção de concorrência perfeita, com 

agentes atomísticos, dotados de pleno conhecimento etc.; as críticas marxistas que denunciam a adoção de 

uma visão de mundo em que o essencial do mecanismo capitalista (a acumulação e seu mecanismo 

fundamental, a extração de mais-valia) é desconsiderado; as críticas internas feitas por Piero Sraffa em 

1926, apontando para a falácia da lei dos rendimentos físicos marginais decrescentes. 

 
35 Assim como os princípios fiscais/tributários da troca voluntária e do menor sacrifício, pois eles também 

se ancoram na teoria do equilíbrio.  
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convencional em termos de Economia do setor público.  A teoria do bem-estar social, 

que costuma ser apresentada nos manuais de ensino de microeconomia, pode ser 

considerada uma explicação a respeito do papel do Estado no processo econômico, a 

partir da noção de que ele é mais um dos agentes individuais que deve maximizar os 

recursos à sua disposição, da mesma forma que as firmas e consumidores individuais, 

com a diferença de que ele não tem opiniões próprias, devendo respeitar as opções dos 

contribuintes.  

 Para a teoria do equilíbrio, a racionalidade econômica do sistema como um todo 

se origina da racionalidade de que são portadores cada um dos indivíduos que agem em 

seu seio.  Estando em equilíbrio os consumidores individuais (ao maximizar o acesso às 

utilidades com sua renda monetária limitada) e os produtores individuais (ao operarem 

com custo mínimo e, portanto, lucro máximo), o mercado (oferta e procura) está em 

equilíbrio.  O governo, porém, é um ente que não é portador da racionalidade a priori, 

sendo necessário edificar mecanismos que façam com que respeite os desejos 

individuais dos consumidores, para não alterar a massa de utilidades que se pode obter 

com os recursos escassos e para não interferir na distribuição de renda, que é dada pela 

remuneração dos fatores de acordo com sua produtividade ou contribuição no processo 

produtivo.  Nesse mundo harmônico, a racionalidade do governo está em equilibrar seu 

orçamento, já que ele é “um mal necessário” diante de certas circunstâncias em que o 

mercado não funciona a contento (oferta de bens sociais, públicos ou meritórios e 

externalidades). 

 A racionalidade marginalista e hedonista que a teoria do equilíbrio atribui aos 

agentes econômicos é o elemento que permite homogeneizar indivíduos diferentes que, 

a seguir, comportam-se de maneira diferenciada, ao fazerem suas opções pessoais em 

função de tabelas específicas de preferência e indiferença diante dos atributos dos 
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variados bens e serviços ofertados no mercado.  Uma vez questionada a validade da 

generalização deste atributo, porém, complica-se toda a teoria, já que a existência de um 

número, mesmo relativamente pequeno, de agentes “irracionais” pode “desequilibar” 

todo o sistema, se se estiver considerando uma situação de equilíbrio geral, ou uma parte 

dele, se se estiver imaginando o equilíbrio parcial.  E é notável o fato de que o 

consumidor não pode ser considerado permanentemente um ser hedonista maximizante, 

seja porque nem sempre se pauta por critérios razoáveis para decidir suas compras, seja 

porque não tem acesso a todas as informações a respeito dos preços de todos os bens e 

da capacidade de cada um de satisfazer necessidades e desejos. 

 A proposição do orçamento equilibrado é feita também porque assegura que o 

governo, ente estranho à Economia (definida como a Ciência destinada a estudar a 

alocação de recursos escassos entre fins alternativos), não perturbe o seu funcionamento 

“natural”, baseado na livre iniciativa e na lei da oferta e da procura.  Todo esforço é 

feito a seguir, para internalizar este ente exógeno, de modo a enquadrá-lo no esquema 

matemático de otimização típico dos neoclássicos.  O governo, assim, tem que intervir 

na economia somente de modo a maximizar utilidades (medidas pela ótica dos 

consumidores) com os recursos escassos que os contribuintes estão dispostos a lhe 

repassar, abstendo-se de gastarem eles próprios parte de seus recursos, na aquisição de 

bens privados.   

 Inevitavelmente, todo o irrealismo das hipóteses da teoria do equilíbrio pesa 

sobre a teoria do bem-estar social marginalista, que fundamenta o princípio fiscal da 

neutralidade.  A começar pela concepção de que os agentes econômicos são atomísticos 

(ninguém é suficientemente grande para influenciar preços com sua oferta ou procura).  

A presença de monopólios e oligopólios coloca em xeque esta concepção, permitindo 
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afirmar que mesmo na ausência de maior intervenção governamental o mercado não está 

livre da intervenção de determinados grupos privados. 

 O modelo de equilíbrio dá pouca importância à variável moeda, fazendo coro 

com a afirmação de Say, de que o dinheiro é, e deve ser mantido como mero veículo das 

trocas.  Consegue fugir à exigência de uma explicação ao dilema de uma eventual 

política monetária expansionista sugerindo a manutenção de um volume de emissões 

compatível com o nível de atividade e nunca superior a ele (sob pena de gerar inflação).  

Este recurso permite eliminar a possibilidade de o governo sustentar despesas 

recorrendo a emissões desenfreadas, que perturbam a saúde do sistema de trocas, ao 

desvirtuar os preços relativos, que são os indicadores da valorização dos bens pela via 

da avaliação individual feita pelos indivíduos (teoria do valor utilidade).  Desde Marx 

(com um enfoque), com reforço em Keynes (com outro enfoque), este esquema 

explicativo sobre o papel da moeda é questionado, adquirindo esta características que 

colocam-na distante da condição de mero veículo das trocas. 
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4.7.  CRÍTICAS AO PRINCÍPIO DO MAIOR BENEFÍCIO SOCIAL 

 

 

 

 

 Desde que se concebeu teoricamente e se aceitou politicamente que a 

intervenção estatal poderia complementar o mercado em certos aspectos, visando maior 

eficiência macroeconômica (ampliação do nível geral de emprego, elevação da renda 

nacional e estabilidade de preços etc.), fala-se em política econômica.  Desde então, 

ganhou força a teoria da política fiscal, que consiste na incorporação à  tradicional teoria 

das finanças públicas da idéia de que os recursos de poder  (entre os quais a faculdade 

do governo de realizar despesas e de arrecadar tributos para bancá-las) podem e devem 

ser utilizados visando combater os desequilíbrios macroeconômicos e fazer frente ao 

caráter intrinsecamente cíclico da produção capitalista.  Além das críticas originadas da 

natural resistência político-ideológica dos liberais à ampliação do poder estatal36, 

reforçada pelo temor do fantasma da total estatização à época recém-implantada no 

Leste, muitas observações são feitas no sentido de questionar a validade do princípio do 

maior benefício social. 

                                                 
36 Uma crítica representativa desta corrente é,  por exemplo, a de FRIEDMAN (1962/1984:75-76), que 

afirma que “Desde o New Deal, a principal justificativa para a expansão da atividade do governo em nível 

federal tem sido a suposta necessidade de investimentos governamentais para eliminar o desemprego.  A 

alegação passou por diversos estágios.  Primeiramente, a intervenção do governo seria necessária para 

„dar a partida‟ — intervenções temporárias poriam a economia em movimento e o governo poderia então 

retirar-se do campo. (...) Mais recentemente, a ênfase deslocou-se da necessidade de „dar a partida‟ e 

evitar a „estagnação‟ para a necessidade de manter o equilíbrio.  (...)  Devido à ênfase posta na utilização 

do orçamento federal como umi nstrumento de equilíbrio ou como um balanceiro, é bastante irônico que o 

componente mais instável da renda nacional no período pós-guerra tenham sido os investimentos federais; 

e a instabilidade não se estabeleceu sempre em termos de contrabalançar o movimento de outros 

componentes do quadro.  Muito longe de ser balanceiro compensando a tendência de outras forças para a 

flutuação, o orçamento federal tem sido uma fonte importante de perturbação e instabilidade.” 

 



Valdemir Pires                                                                     Estado, mercado e tributação 

 

 87 

 1. Do ponto de vista neoclássico, os déficits orçamentários do governo provocam 

inflação, perturbação altamente nociva para o bom funcionamento do mercado. 

 2. Da Economia clássica nasce a crítica de que o orçamento deve ser, em todas as 

circunstâncias, mantido em equilíbrio, para que as despesas do governo 

(“improdutivas”) sejam limitadas e, assim, não ameacem a eficiência do sistema. 

 3. Quando se afirma que as despesas governamentais podem auxiliar no combate 

à queda do nível de renda e de emprego (por elevarem o nível geral de despesas), contra-

argumenta-se que não há certeza de que as transferências de recursos do setor privado 

para o governo são capazes de ampliar a demanda efetiva.  Pode ocorrer, por exemplo, 

que i) parte das transferências sejam utilizadas para o pagamento de dívidas, ii) que os 

valores transferidos caiam em mãos de setores com baixa propensão marginal a 

consumir, iii) que as despesas do governo com importação deslocam do país para o 

exterior o seu efeito benéfico sobre o volume de consumo, iv) que as despesas 

governamentais deslocam despesas privadas ou v) o crescimento das despesas 

governamentais abalam a confiança econômica. 

 4. Como a questão da incidência37 ainda não tem resposta satisfatória, não se 

sabe ao certo sobre quem de fato recaem os tributos, o que dificulta sobremaneira 

avaliar a eficácia de modificações no sistema tributário visando promover mudanças no 

perfil da propensão marginal a consumir. 

 5. O efeito dos déficits pode ser negativo, restringindo ao invés de ampliar a 

demanda efetiva.  Exemplifica ECKSTEIN (1966:152): 

Suponhamos que o governo esteja combatendo a recessão com o 

aumento de despesas e redução de impostos, criando com isso um déficit 

volumoso.  Esse déficit tem de ser financiado de alguma forma, já que o 

governo, como qualquer outra pessoa, tem de pagar suas contas.  Pode 

                                                 
37 Incidência se define como o ponto final do ônus do imposto. 
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conseguir dinheiro emitindo-o.  Mas um governo responsável recusa-se a 

essa manobra simples, embora tenha o poder legal para tanto.  Ou pode 

vender títulos, procurando o mercado de capital como qualquer outro 

tomador de empréstimo.  Quando o faz, compete com o investimento 

privado, dificultando os tomadores de empréstimos privados a obterem 

fundos investíveis.  Num período de restrição ao crédito, o empréstimo 

privado pode ser substancialmente reduzido com as tomadas de 

empréstimo pelo governo.  Os multiplicadores negativos sobre a redução 

do investimento privado podem compensar uma parte dos 

multiplicadores positivos provocados pela política tributária e de 

despesa do governo.  

 

  

 6. Segundo o mesmo ECKSTEIN (1966), há também dificuldades práticas para a 

adequada implementação do princípio.  Pode ocorrer demora em diagnosticar as 

recessões e inflações, levando a que as medidas de política fiscal não sejam adotadas  no 

tempo requerido para que efeitos nocivos se alastrem sobre a economia. O atraso pode 

se verificar tanto no reconhecimento do caráter recessivo da conjuntura quanto na 

decisão sobre medidas para combater a queda no nível de renda.  Além disso, é da 

natureza do processo econômico que as despesas levem um certo período para resultar 

no impacto esperado sobre o emprego e a renda.   

 Além de atrasadas, as políticas adotadas podem não ser necessariamente as 

corretas. As previsões, apesar do sofisticado aparato estatístico e dos numerosos 

modelos econométricos que são elaborados, ainda não se revelaram confiáveis, 

permanecendo no campo da incerteza. 

 

 7. A política fiscal enfrenta o dilema de combater ou o desemprego ou a 

instabilidade de preços.  A questão é: qual deve ser a política fiscal, quando o 

desemprego atinge níveis superiores ao normal e, apesar disso, os preços continuam a 

elevar-se?   Como a política fiscal não pode ao mesmo tempo combater a inflação e 
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promover  o pleno emprego, há que se tomar uma decisão por um ou por outro 

resultado. Esta escolha foge ao escopo da teoria econômica, estando no campo fora do 

âmbito da técnica e da ciência.  

 8. O próprio KEYNES (1936/1983:253-254)), depois de afirmar que “é 

naturalmente inegável que uma política fiscal de altos impostos sobre heranças faz 

aumentar a propensão da comunidade a consumir (...) [e] a abstinência dos ricos mais 

provavelmente tolhe do que favorece o crescimento da riqueza”38, alertou  que apesar do 

progresso que a tributação direta proporcionou na diminuição da desigual distribuição 

da renda, seu uso continuado pode tornar as “evasões bem urdidas demasiado 

vantajosas”, além de enfraquecer o incentivo a correr riscos. Apesar de sua defesa do 

imposto sobre heranças, Keynes não se revela, na Teoria Geral, um ardoroso defensor 

da tributação como mecanismo propulsor do aumento da renda agregada. Antes disso, 

afirma que 

 

 Há, contudo, um segundo aspecto do nosso argumento cujas 

conseqüências são muito mais importantes para o futuro das 

desigualdades de riqueza, a saber, a nossa teoria da taxa de juros.  A 

justificativa de uma taxa de juros moderadamente elevada foi 

encontrada, até aqui, na necessidade de proporcionar estímulo suficiente 

à poupança.  Demonstramos, porém, que a extensão da poupança efetiva 

é rigorosamente determinada pelo montante de investimento, e que este 

montante cresce por efeito de uma taxa de juros baixa, desde que não 

tentemos levá-lo por esse caminho além do nível que corresponde ao 

pleno emprego.  Assim sendo, o que mais nos convém é reduzir a taxa de 

juros até o nível em que, em relação à curva de eficiência marginal do 

capital, se realize o pleno emprego. (...) Na prática, portanto, o nosso 

objetivo deveria ser conseguir (...) um aumento no volume de capital até 

que ele deixe de ser escasso, de modo que o investidor sem função deixe 

de receber qualquer benefício, e depois criar um sistema de tributação 

direta que permita a inteligência, a determinação, a habilidade executiva 

do financista, do empresário (...) a dedicar-se ativamente à comunidade 

                                                 
38  Com esta afirmação, Keynes critica a concepção, então corrente, de que o imposto deve ser mínimo 

para evitar a queda no nível de poupança. Uma vez aceita sua argumentação, “Fica (...) invalidada uma 

das principais justificativas sociais da grande desigualdade da riqueza.” (KEYNES, 1936/1983:254) 
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em condições razoáveis de remuneração. (KEYNES, 1936/1983: 254-

255) 

 Pode-se argumentar, tomando por referência tais afirmações, que diferentemente 

do princípio da neutralidade, o princípio da máxima vantagem social não brota 

diretamente da teoria que lhe deu origem.  Enquanto que o princípio da neutralidade é o 

próprio desdobramento lógico da teoria marginalista do equilíbrio para a Economia do 

setor público (carregando toda a sua matematização de conceitos), o princípio do maior 

benefício social não pode ser considerado mais do que uma abordagem da Economia do 

setor público possível a partir da teoria keynesiana.   No primeiro, a determinação 

orçamentária é dada por leis.  No segundo, depende de circunstâncias e varia ao sabor da 

conjuntura. O problema passa a ser que: se o equilíbrio não é mais a meta (e sim o pleno 

emprego) e se a eficiência não se mede mais em termos marginais, o que justifica 

cientificamente, ou com base em teoria e não em visões de mundo, a intervenção do 

Estado?   Buscar o equilíbrio (e a eficiência a ele associada) é uma meta politicamente 

neutra. Todos se beneficiariam com ele (haveria a melhor alocação possível dos recursos 

e uma distribuição justa da renda).  Buscar, porém, o pleno emprego é uma meta 

ideológica, cuja justificativa se dá no campo do interesse em preservar o mercado e de 

legitimá-lo pela sua eficácia social.     
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4.8.  CRÍTICAS GERAIS AOS PRINCÍPIOS DE FINANÇAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 Existem algumas críticas que se dirigem aos princípios fiscais e de tributação 

como um todo, questionando-lhes a validade teórica ou a aplicabilidade, ou, ainda, 

apontando-os como meros argumentos de natureza ideológica.  MYRDAL 

(1938/1984:133), por exemplo, afirma que “Como qualquer doutrina de política 

econômica, a teoria das finanças públicas é uma tentativa de afirmar unidade onde há 

diversidade, recomendando uma série ideal de valores.  Esses postulados são explícitos 

nos chamados princípios de finanças públicas e implícitos na motivação da maioria das 

propostas fiscais.”  Para ele,  

 

Essas especulações [em torno de “economia” e “eqüidade” em 

tributação] impregnam mesmo a teoria da incidência ou da legislação 

fiscal, onde freqüentemente obstruem a formulação de questões 

significativas.  Isso é particularmente perigoso em vista do fato de que as 

questões significativas, que têm sido completamente obscurecidas ou 

evitadas por pseudo-soluções, tornaram-se cada vez mais importantes 

nas últimas décadas. (MYRDAL, 1938/1984:133)  

 

 

 Com efeito, a teoria das finanças públicas tenta compatibilizar as contradições 

entre o público e o privado (ou entre o individual e o coletivo), procurando mecanismos 

para assegurar que as decisões coletivas sobre produção, distribuição e alocação 

respeitem as vontades individuais presentes na sociedade.  Nesse empreendimento, 

sugere, sem conseguir provar, que é possível a existência de um aparato estatal neutro, 
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destinado a ser desinteressado guardião do bem-estar geral.  Enquanto isso, as questões 

relevantes vão sendo resolvidas no âmbito da luta política, levando à constatação de que 

no campo das finanças públicas (como de resto em tantos outros campos da vida 

econômica) “...é vão tentar isolar um problema puramente econômico do seu ambiente 

político.  Tal tentativa conduz à tautologia ou à pura arbitrariedade.  O fato é que é 

possível apresentar uma teoria altamente requintada, que parece ser coerente, 

significativa e convincente até que se experimentem seus principais conceitos e 

hipóteses...” (MYRDAL, 1938/1984:154) 

 MYRDAL (1938/1984:154-155), perguntando-se sobre como deveria se 

desenvolver uma teoria das finanças públicas, acredita que  

 

Mal pode haver dúvida de que ela deveria ser uma teoria da incidência 

no sentido mais amplo; um estudo dos efeitos de vários sistemas de 

tributação possíveis.  A teoria fiscal pode dar uma contribuição muito 

importante para as controvérsias práticas, suprindo um conhecimento 

completo das repercussões observáveis de propostas tributárias 

alternativas, seus efeitos sobre os preços, a taxa de juro, os valores de 

capital, salários e outras rendas, poupança e investimento, lucros e 

perdas, hábitos de consumo, técnicas de produção, localização de 

indústrias, grandeza do giro dos negócios, métodos de contabilidade e 

de amortização de capital etc.  Tudo isso pode ser examinado 

proveitosamente de maneira empírica, particularmente se as 

investigações recorrem aos conhecimentos psicológicos e sociológicos 

disponíveis, embora os elementos sejam ainda inadequados.  Mas uma 

discussão da teoria existente dos preços, cada vez mais realista, 

representaria um considerável passo à frente.  (...)  Até agora a teoria 

das finanças públicas não executou tão bem quanto podia ter feito a 

importante tarefa prática de examinar os efeitos de medidas alternativas, 

suprindo assim o conhecimento como base para decisões políticas.  

Embriagada pela procura de princípios fictícios, seu êxito se limita a 

pouco mais do que exposições eruditas e provas complexas de frases 

chamariz vazias. 
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 Myrdal, portanto, após considerar insuficientes ou inadequadas as bases teóricas 

das finanças públicas, propõe sua reconstrução a partir da compreensão empírica dos 

efeitos da tributação sobre as variáveis relevantes do mercado (preços, juros, lucros, 

salários, investimentos etc.).  Acha que ela tem que ser aperfeiçoada para melhor 

instrumentalizar a política fiscal, para dar base de conhecimento para as decisões 

políticas.  Não está ele preocupado em flagrar os próprios limites da política fiscal ou o 

fato de ser ela um dos alicerces para a manutenção do sistema mercantil como forma 

predominante de organização social e econômica.   

 O‟CONNOR (1973/1977), ao contrário, afirma que o Estado capitalista realiza 

receitas e despesas que têm o duplo caráter de propiciar condições39 adequadas para o 

processo de acumulação e de assegurar legitimação das características do ambiente 

sócio-político em que esta acumulação ocorre.  Para ele, Marx tinha razão quando 

afirmava que a tributação constitui-se na mais velha forma de exploração econômica, na 

mais velha forma de luta de classes.  Assim sendo, não concebe uma análise das 

finanças públicas que não seja uma análise de classe, pois sem isso dissimula-se a 

natureza não eqüitativa da estrutura dos tributos e a natureza essencialmente exploradora 

da estrutura classista da sociedade.  E é exatamente isso que a teoria das finanças 

públicas propicia: a dissimulação.  Pois “O Estado deve envolver-se no processo de 

acumulação, porém tem de fazê-lo mistificando sua política, denominando-a de algo que 

não é, ou tem de ocultá-la (por exemplo, transformando temas políticos em temas 

administrativos).” (O‟CONNOR, 1973/1977:19) 

 Assim concebendo o Estado e sua política tributária, O‟Connor toma os sistemas 

tributários como indicadores do equilíbrio das forças políticas e classistas, uma vez que 

                                                 
39  Condições estas que o autor identificará em sua obra como as causas da “crise fiscal” do Estado 

capitalista, objeto de sua pesquisa. 
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os tributos são criados ao sabor da correlação de forças e da oportunidade econômica 

(produtividade).  “Somente em ocasiões de crise nacional tem havido sérias tentativas de 

tributar realmente o capital” (O‟CONNOR, 1973/1977:207), recaindo o ônus dos 

impostos e taxas em geral sobre os consumidores, inquilinos e trabalhadores em geral.  

Estes não conseguem, como os capitalistas, encontrar “furos” no sistema tributário: 

  

As modificações nas taxas dos tributos e na estrutura tributária, as 

principais formas da moderna política fiscal, sempre favorecem os 

lucros e o crescimento empresarial.  E, com os „refúgios‟ e „furos‟ 

tributários à disposição do capitalista monopolista, todo o sistema fica 

baseado, realmente, na exploração da classe trabalhadora e do pequeno 

empresário, especialmente a dos trabalhadores do próprio setor 

monopolista, cujas rendas tributáveis são relativamente elevadas. 

(O‟CONNOR, 1973/1977:210) 

 

 

 Para O‟Connor, o caráter classista da tributação não se revela apenas porque são 

os trabalhadores a fonte da maior fatia de recursos do governo.  Mais que isso, é no 

âmbito das despesas que este caráter é reforçado.  O Estado, ao desempenhar suas duas 

funções básicas (acumulação e legitimação) pratica dois tipos de gastos:  

 1. em capital social: despesas exigidas para a acumulação privada lucrativa, que 

se desdobra em 

 1.1. em investimento social (capital social constante): despesas com projetos e 

serviços que aumentam a produtividade de um dado montante de força de trabalho (ex.: 

distritos industriais financiados pelo Estado) e 

 1.2. consumo social (capital social variável): despesas com projetos e serviços 

que rebaixam o custo de reprodução do trabalho (ex.: seguro social); e 
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 2. despesas sociais: com projetos e serviços para a manutenção da harmonia 

social (ex.: parte do sistema previdenciário). 

 Assim, todas as despesas estatais concorrem para a legitimação da forma 

capitalista de apropriação da riqueza, bem como contribuem no alavancamento das 

condições de acumulação de capital.  A ampliação dos gastos governamentais, ao invés 

de ser contraditória com o desenvolvimento capitalista, é tanto causa quanto efeito do 

crescimento do setor monopolista da economia e da produção total.   

 

...argumentamos que maiores gastos em investimento e consumo sociais 

geram maiores gastos em investimento e consumo privados, que dão 

origem a capital excedente (capacidade produtiva excedente e população 

excedente) e um maior volume de despesas sociais.  Em suma, a oferta de 

capital gera a demanda de gastos sociais (O‟CONNOR, 1973/1977:21). 

 

 Para O‟Connor, diferentemente do que pensam formuladores da teoria das 

finanças públicas tradicional, a função do Estado não é socorrer o consumidor naqueles 

momentos em que o sistema de mercado falha no aprovisionamento de bens e serviços, 

ou assegurar o funcionamento do livre mercado,  mas sim propiciar condições para a 

acumulação de capital sob sua forma monopolista.  Em tal formulação, nenhum 

princípio fiscal ou de tributação tem qualquer significado: equilíbrio, racionalidade, 

eqüitatividade etc. perdem completamente o sentido quando se concebe a tributação 

como uma forma especial de exploração.  Vendo desta forma,   

  

... a única solução permanente desta crise é o socialismo.  Entretanto, o 

Estado poderá conseguir amenizar a crise fiscal acelerando o 

crescimento do complexo sócio-industrial.  Politicamente, o complexo 

consiste na lenta evolução da aliança entre seções do capital 

monopolista e a população excedente, juntamente com os trabalhadores 

mal pagos do setor competitivo.  Economicamente, o complexo é a 

transformação das despesas sociais em capital social graças à 

implantação de programas sócio-econômicos tanto para prover novas 
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oportunidades de investimentos subsidiados para o capital monopolista 

quanto para amenizar a pauperização material da população excedente. 

Sociologicamente, o complexo consiste na criação de uma nova camada 

de trabalhadores indiretamente produtivos — o pequeno exército de 

tecnocratas, de administradores, de paraprofissionais (liberais), de 

trabalhadores industriais e burocratas e outros dedicados a planejar, a 

implementar e controlar os novos programas educacionais, de saúde, de 

habitação, científicos e de outras esferas alcanças pelo capital sócio-

industrial. 

O esperado efeito de longo prazo do desenvolvimento mais rápido do 

complexo sócio-industrial é o aumento da produtividade de toda a 

economia.  Tal crescimento poderá ajudar a aliviar a crise fiscal, porque 

cada dólar da despesa governamental poderá ser mais „eficiente‟, no 

sentido de acrescentar algo à capacidade de produção econômica a 

longo prazo, assim ampliando a renda total e a base tributária e 

facilitando a tarefa de carregar o fardo de financiar o orçamento.  Em 

outras palavras, o propósito fundamental do complexo será o de 

engendrar, mais intimamente, os setores estatal e monopolista — os 

setores dinâmicos em termos de crescimento da produção.  

(O‟CONNOR, 1973/1977: 221) 

 

 Nota-se que enquanto O‟Connor dirige seus argumentos contra o caráter para ele 

claramente ideológico dos princípios40, Myrdal ataca-os devido à sua insuficiência como 

base para as decisões políticas.  Ou seja, em O‟Connor, não há possibilidade nem 

interesse em construir uma teoria normativa de finanças públicas, pois essa teoria 

necessariamente haveria de esconder o verdadeiro caráter classista da tributação.  Em 

Myrdal, é aventada a possibilidade de fazê-lo, só que com base em observação empírica 

e recorrendo-se aos conhecimentos de sociologia e de psicologia.   

 A teoria da crise fiscal, formulada por O‟Connor, procura revelar que Estado e 

mercado coexistem na perseguição do objetivo de assegurar a manutenção do processo 

de acumulação de capital, e que o cada vez mais profundo desencontro entre receita e 

despesa do governo é a face visível de uma contradição essencial do capitalismo, 

                                                 
40 Os princípios de tributação escondem a real intenção do governo.  Por exemplo: o objetivo da 

tributação é assegurar a existência do governo que, por sua vez, age em defesa do processo de 

acumulação, em benefício principalmente do setor monopolista.  Todavia, insiste em  afirmar que a 

tributação procura ser eqüitativa e neutra, através da suposta adoção dos princípios da eqüidade e da 

neutralidade no processo tributário. 
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expressa no irreconciliável conflito existente entre propiciar a acumulação (com 

crescente concentração) e amenizar ou esconder a exploração em que ela implica.  Toda 

a parafernália tributária e da política fiscal existe e se sofistica constantemente para, 

através de mudanças institucionais, tornar possível a administração de conflitos 

originados da natureza intrinsecamente contraditória do processo de acumulação de 

capital e da ação governamental sobre o processo econômico. 

 A visão de Myrdal, que não desemboca numa teoria da crise fiscal, mas sim 

numa constatação de que a teoria que orienta a política fiscal carece de bases teóricas 

mais sólidas, aponta para a necessidade de uma ação governamental mais eficiente e 

menos ideológica.  O autor propõe a substituição de palavras de ordem liberais por uma 

teoria realista como base para as decisões políticas de natureza financeira e tributária.  

Ou seja, todo o problema consiste em politizar (ao invés de esconder a natureza política) 

da ação governamental, o que em última instância significa “desideologizar” a discussão 

em torno do tema, afastando a noção idílica do mercado presente nos princípios de 

finanças públicas através  da concepção de governo sempre neutra e freqüentemente 

ineficiente. 

 Num dos autores (O‟Connor) há uma crítica radical ao mercado como forma de 

organização social, crítica esta que atinge o governo como ente que facilita a 

sobrevivência do mercado através da sua ação econômica e ideológica.  Noutro 

(Myrdal), a visão negativa acerca do mercado não é a tônica da discussão. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 Os princípios de finanças públicas podem ser agrupados em: 

 1. princípios fiscais,  destinados a explicar ambos os lados financeiros da ação 

governamental: receita e despesa; voltam-se para os aspectos da economia ou eficiência 

das atividades do governo; 

 2. princípios de tributação, utilizados para dar suporte teórico à prática da 

tributação; voltam-se para o problema da eqüidade ou justiça dos sistemas tributários; 

 3. princípios de administração tributária, que consistem em máximas objetivando 

eficiência e eficácia dos sistemas arrecadatórios.  Seu estudo cabe mais adequadamente 

no campo da Administração Pública do que da Economia.  Por isso, não são objeto de 

estudo no presente trabalho. 

 Os princípios fiscais são dois:  

 1. princípio da neutralidade, que é o corolário da teoria microeconômica 

marginalista para a Economia do setor público/finanças públicas; 

 2. princípio do maior benefício social, resultante da nova forma de ver o 

funcionamento do mercado desde o surgimento da macroeconomia keynesiana. 

 Podem ser considerados três se se toma o princípio da neutralidade desdobrado 

nos princípios da troca voluntária e do menor sacrifício, conforme apresentados no final 

da seção 3.4. 
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 O que diferencia um princípio fiscal do outro é a facilidade com que cada um se 

encaixa no arcabouço teórico ou marginalista ou keynesiano41, que dão explicações 

distintas a respeito das possibilidades equilibradoras do mercado e para a 

aceitabilidade/desejabilidade ou não da intervenção do governo.  De acordo com o 

princípio da neutralidade, o mercado possui mecanismos auto-reguladores, cuja 

funcionalidade é atrapalhada pela intervenção governamental.  Em oposição, o princípio 

do maior benefício social parte da concepção de que o mercado por si só tende a 

produzir situações econômico-sociais que tornam desejáveis medidas corretivas, via 

política econômica.  Os fundamentos de um e de outro princípio são os mesmos 

fundamentos do pensamento econômico de que são desdobramentos no tocante às 

receitas e despesas governamentais. Eles partem de diferentes concepções a respeito de 

qual deva ser o papel do Estado e do orçamento público na economia.  Sendo o 

orçamento o meio pelo qual o Estado atua, a base financeira da sua presença na vida 

social, e sendo a teoria das finanças públicas o conjunto dos conceitos e diretrizes que 

dão suporte à política fiscal, é fácil ver que toda a polêmica em torno do papel do Estado 

atravessa a formulação e a implementação da política de gastos e de arrecadação do 

governo. 

 Nesta polêmica, por um lado, é fato que há muito não se coloca em dúvida a 

necessidade de existir um aparato institucional, politicamente legitimado, dotado de 

certos instrumentos e recursos, para assegurar o aprovisionamento de determinados bens 

e serviços e para definir e garantir o cumprimento de regras destinadas a permitir o 

                                                 
41  Tal afirmação não deve conduzir à conclusão de que uma escola de pensamento formulou um e outra 

escola formulou outro dos princípios.  A afirmação é apenas de que um princípio (o da neutralidade) se 

encaixa melhor na construção teórica marginalista que na keynesiana, e o outro (princípio do maior 

benefício social) se insere mais facilmente no aparato teórico keynesiano, sem violar sua lógica.  É 

conveniente que se enfatize isto, porque é sabido que todos os princípios de finanças públicas foram 

formulados muito cedo na história do pensamento econômico, e aparecem na maioria dos autores que 

tratam do assunto. 
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desenrolar — tanto quanto possível sem sobressaltos — da atividade econômica e da 

vida em sociedade42.  Há também um certo grau de concordância na leitura de que o 

Estado tem crescido e se sofisticado em resposta à complexificação da vida social, 

econômica, política e cultural ocorrida em todas as sociedades, especialmente a partir do 

momento da consolidação do capitalismo e dos chamados Estados nacionais.  Por outro 

lado, porém, a definição de quais devem ser as atividades desenvolvidas pelo Estado não 

se faz sem que se instaure forte polêmica entre os defensores das múltiplas e variadas 

concepções a respeito do seu papel na economia.  O debate vai de um extremo — em 

que a evolução das atividades econômicas do governo são vistas como desdobramento 

necessário, exigência histórica do desenrolar do processo econômico — a outro, em que 

se detectam uma série de atividades estatais atribuídas a abusos de poder e/ou 

desrespeito (e empecilho) ao mecanismo de mercado (tido como o mais eficaz meio de 

alocação dos recursos escassos e concebido como um dado a-histórico da realidade).  

Entre estes pólos opostos, há ainda avaliações que tomam o mercado como o melhor 

mecanismo conhecido de organização da produção/circulação/distribuição de bens e 

serviços, não lhe atribuindo, porém, a perfeição e vendo no Estado não um ingrediente 

patológico, mas o elemento capaz de lidar adequadamente com as imperfeição do 

sistema de trocas.  Embora no mais das vezes não pareça, toda a discussão sobre 

tributação, toda a teoria das finanças públicas, tem por pressupostos estas concepções 

acerca do Estado e seu papel na economia.  Neste campo, o que de início se apresenta 

como princípio neutro, resultante da lógica intrínseca Economia, revela-se, mais adiante, 

como face de uma postura previamente assumida em função de preferências políticas e 

                                                                                                                                               
  
42 A política econômica, aqui entendida como o uso de recursos de poder para interferir no rumo e no 

ritmo da atividade econômica, é uma fato empiricamente verificável com facilidade e teoricamente 

admitido e explicado, embora as explicações dêem margem a muita disputa.  
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ideológicas, lastreadas em diferentes avaliações acerca dos limites e potencialidades do 

sistema mercantil capitalista de produção e do caráter positivo ou negativo da atuação 

governamental sobre os seus resultados “naturais”.  Assim, os formuladores e 

seguidores da teoria do equilíbrio, alinham-se na formulação e defesa do princípio da 

neutralidade, argumentando que ele assegura o melhor aproveitamento possível dos 

recursos disponíveis e uma distribuição da renda justa, baseada na contribuição de cada 

um à geração do produto.  De outro lado, adeptos do keynesianismo cerram fileiras na 

defesa do princípio do maior benefício social ou da maximização da renda nacional, 

cujo fundamento (o princípio da demanda efetiva) entra em rota de colisão com a idéia 

de equilíbrio automático do mercado.  A conseqüência, a importância e a desejabilidade 

da intervenção estatal são bastante distintas entre os teóricos destas duas correntes, uma 

vez que cada uma define à sua maneira o que seja e quais os caminhos para se atingir a 

eficiência na alocação de recursos.  

 Diante da necessidade de responder quanto o Estado deve despender para 

sustentar suas atividades, e como deve agir para abastecer-se dos recursos necessários, o 

procedimento normal tem sido definir a priori quais as atividades que deve desenvolver.  

Os princípios teóricos de tributação — um dos instrumentos que os economistas 

desenvolveram para lidar, na teoria e na prática, com as receitas e despesas do governo 

— foram sendo formulados tomando por base este procedimento.  Os liberais viam a 

necessidade de garantir que o Estado operasse, como as empresas e consumidores 

individuais, numa situação ótima do ponto de vista da sociedade como um todo, 

concluindo que isto poderia ser feito com a mínima intervenção possível e com o 

orçamento público equilibrado.  A partir de Keynes, porém, ganha espaço a defesa de 

um certo tipo de intervenção estatal — reguladora, mantenedora do nível de emprego e 

da atividade.  Desde então, a noção de orçamento equilibrado passou a ser questionada 
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como fundamento maior da política fiscal43, na medida que o déficit público passou a 

ser admitido como um dos instrumentos existentes para combater o desemprego e a 

queda no nível de atividade.  

 Os dois princípios — da neutralidade, que redunda na proposição de orçamento 

equilibrado; e do maior benefício social, no qual o orçamento deficitário é um dos 

instrumentos de combate à queda do produto — são conflitantes entre si, da mesma 

forma que o corolário macroeconômico da teoria do equilíbrio (ou microeconomia 

tradicional, neoclássica)  e a teoria macroeconômica keynesiana. São opostos entre si 

tanto quanto a lei de Say (ou lei dos mercados, segundo a qual a oferta cria sua própria 

procura) e o princípio da demanda efetiva (que não estabelece a mesma relação de 

causalidade entre oferta e demanda). 

 Historicamente, o predomínio de um ou de outro princípio fiscal tem dependido 

de circunstâncias que variam cronológica e geograficamente.  Assim, em períodos e 

locais em que o mecanismo de mercado possibilita a crescente inclusão de indivíduos ao 

processo econômico, ele se legitima mais facilmente e os argumentos anti-

intervencionistas prosperam, apesar de ficarem facilitadas também as ações estatais, já 

que podem financiar-se mais facilmente.  Já em períodos e locais em que a exclusão 

torna-se uma conseqüência da operação do livre-mercado, o intervencionismo é atacado 

por uns (anti-intervencionistas) como a causa da exclusão e apontado por outros 

(intervencionistas) como a solução para os problemas criados pelo mercado.  Apesar 

disso, a economia mista evoluiu constantemente, dando indícios da interdependência 

necessária entre Estado e mercado. 

                                                 
43  Jesse BURKHEAD, em “El Presupuesto nivelado”, afirma que “En un mundo en el que predomina el 

keynesianismo se podría razonablemente esperar que la nivelación del presupuesto público se considerase 

como un fin político pasado de moda.” (SMITHIES & BUTTERS,1955: 3) 
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 Dado esse quadro, a escolha de um princípio fiscal ou de outro, para balizar as 

políticas de gastos e de receitas do governo, torna-se extremamente difícil.  Como as 

decisões têm que ser tomadas, elas se produzem ao sabor da correlação de forças entre 

os atores intervencionistas e anti-intervencionistas que militam em defesa de seus 

interesses concretos.  As teorias, em tal situação, tornam-se argumentos que cada 

contendor utiliza em defesa de suas propostas e para atacar as propostas alheias.  Nessa 

disputa, cada um dos princípios apresenta vantagens e desvantagens. Sob o princípio 

fiscal da neutralidade, a tributação recebe tratamento simultâneo ao das despesas.  Os 

princípios tributários são incorporados ao tratamento oferecido pelo princípio fiscal: os 

gastos devem ser feitos somente até o nível em que os contribuintes estiverem dispostos 

a substituir despesas privadas por despesas públicas ou até o ponto em que haja 

consumidores que se disponham a pagar mais que outros a fim de que todos desfrutem 

igualmente dos bens públicos.  Graças à utilização das idéia marginalistas este princípio 

é apresentado com grande consistência lógica. 

 O mesmo não ocorre com o princípio fiscal do maior benefício social. Ele não 

embute nenhum princípio de tributação, tendo, portanto, que associar-se a um dos 

existentes.  Dado, dentro da visão keynesiana,  o caráter benéfico da melhor distribuição 

da renda sobre a propensão marginal  a consumir da sociedade e dado o impulso que ela 

pode imprimir ao nível de atividade, renda e emprego, é mais fácil relacionar o princípio 

fiscal do maior benefício social ao princípio tributário da capacidade de pagamento.  

Mas a associação não pode ser feita com um grau de consistência que a torne imune a 

questionamentos. 

 Em suma, no caso do princípio fiscal da neutralidade/troca voluntária/menor 

sacrifício, observa-se uma construção teórica bastante consistente e elegante do ponto de 

vista lógico, apesar do irrealismo das hipóteses adotadas.  Com o princípio do maior 
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benefício social ocorre o contrário: apesar de mais realista, não contém formulação tão 

consistente.  Em outras palavras, há uma teoria altamente sofisticada para demonstrar 

que o orçamento público deve ser equilibrado, ao mesmo tempo que generalizaram-se as 

políticas fiscais lastreadas na idéia de que o déficit público pode ser uma opção razoável 

para lidar com a natureza cíclica do mercado capitalista, apesar de a teoria que explicita 

esta idéia não ser portadora de elegância lógica tão elevada quanto a teoria que dá lastro 

à noção contrária.  O fato é que partindo-se de uma concepção de concorrência perfeita 

(como os marginalistas, adeptos do princípio da neutralidade) torna-se possível trabalhar 

com variáveis que se “encaixam” perfeitamente, aumentando a possibilidade de definir 

leis de causa-efeito de largo alcance, enquanto que admitindo-se a possibilidade de 

desequilíbrio e/ou não concebendo-o como sempre simultâneo ao pleno emprego, não 

há como fugir à formulação de recomendações equilibradoras fundamentadas em 

elementos exógenos à estrita lógica mercantil utilitarista e marginalista. 

 Quanto aos princípios de tributação são também dois:   

 1. princípio do benefício, e  

 2. princípio da capacidade de pagamento. 

 Na tentativa de reformulá-los, agregando-lhes, além de considerações de 

eqüidade, também elementos de economia/eficiência, os adeptos do marginalismo 

desenvolveram as teorias da troca voluntária e do menor sacrifício agregado, que aqui 

foram tomadas como princípios de finanças públicas, mais adequadamente localizados 

no grupo dos princípios fiscais, uma vez que apesar de partirem de preocupações com a 

tributação, acabam preconizando um tratamento a ela de modo a levar em conta a 

despesa.  Uma vez trazidos para o campo dos princípios de finanças públicas, como aqui 

se fez, passa-se a falar em princípio fiscal da troca voluntária e princípio fiscal do menor 

sacrifício.  Aparentemente chega-se, então, a um conjunto de quatro e não de apenas 
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dois princípios fiscais.  Isso, porém, não ocorre, porque estes últimos são apenas 

maneiras distintas de apresentar a mesma leitura de funcionamento do mercado e de 

papel do governo na economia, mas que terminam caindo no mesmo procedimento do 

princípio da neutralidade.   

 A exemplo do que ocorre no caso dos princípios fiscais, uma disputa ideológica 

permeia o debate acerca de qual dos princípios de tributação é o mais adequado para 

assegurar eqüidade nas decisões sobre tributação.  De um lado, os apreciadores da lógica 

mercantil pura defendem que as relações econômicas, para serem eficientes e justas ao 

mesmo tempo, devem produzir uma relação custo-benefício equilibrada: cada qual deve 

receber, em troca do que dá, algo que, ao ser recebido produza satisfação suficiente para 

compensar a cessão de algo de que se dispunha originalmente. Por esse caminho, cada 

cidadão deve pagar pelo que recebe em decorrência dos gastos públicos, pois se alguém 

recebe sem dar igual contrapartida, estará levando vantagem sobre todos os demais. E o 

governo deve tratar a todos como iguais, abstendo-se de premiar a inoperância e, até 

pelo contrário, incentivando a diligência.   

 Por seu turno, os que compreendem que há atividades governamentais cujas 

características impedem que sejam sustentadas através de receitas auferidas com base no 

toma-lá-dá-cá defendem o princípio da capacidade de pagar.  Sendo estas atividades 

necessárias, e havendo, pois, necessidade de prover receita para bancá-las, optam por 

obter recursos junto dos que dele dispõem com mais abundância.  Para demonstrar que o 

governo não estará discriminando alguns cidadãos, ou seja, estará mantendo sua 

necessária neutralidade, argumentam que a perda de renda por um indivíduo mais rico 

implica perda de bem-estar menor que a mesma perda por um indivíduo pobre (utilidade 

marginal decrescente da renda). 
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 Na prática, a disputa termina sendo escamoteada pela adoção de sistemas 

tributários mistos, em que parte das receitas são auferidas com base no princípio do 

benefício, e parte com base no princípio da capacidade de pagar.  O peso maior de um 

princípio ou de outro na definição do sistema tributário variará de acordo com a 

correlação de forças que se estabeleça entre os prejudicados ou beneficiados pela opção 

feita. 

  Como se vê, as finanças públicas constituem um campo de aplicação da 

Economia em que, do ponto de vista da teoria pura, chegou-se a um estágio em que o 

conflito entre duas leituras distintas acerca de como funciona o mercado, e de qual o 

papel que o governo nele deve exercer, leva a um impasse que não se resolve senão num 

âmbito em que juízos de valor precisam comparecer: já que nenhum dos pólos pode ser 

tomado como verdade amplamente aceita, constantemente se faz a escolha em função de 

conveniências.  

 Por trás de toda a disputa pela hegemonia de um princípio fiscal/tributário ou de 

outro, estão visões de mundo que se opõem no campo político-ideológico.  As propostas 

marginalistas escolhem o indivíduo como unidade fundamental de decisão.  É de acordo 

com a utilidade (psicologicamente considerada) que se obtém a definição de quanto o 

indivíduo desejará de um determinado bem público.  As propostas keynesianas 

embutem uma visão em que o Estado, agente coletivo, pode e deve tomar e efetivar 

decisões que afetam as posições individuais.  Não têm como alicerce o estrito valor-

utilidade.  Um balanço desse confronto teórico revela que não existe uma explicação 

para a receita e despesa públicas que não parta de um juízo de valor, pois na raiz de 

qualquer escolha que possa ser feita acerca dos princípios fiscais e de tributação está o 

julgamento que se faz do papel do individual e do coletivo no processo político e 

econômico.  Aqueles que julgam conveniente que as decisões respeitem totalmente as 
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vontades individuais rejeitarão os mecanismos decisórios que embutam pactos políticos.  

Por sua vez, os que admitem a interveniência do poder como elemento determinante das 

decisões coletivas, desaprovam totalmente qualquer proposta que parta da concepção de 

que é possível tomar decisões sob o império exclusivo das vontades individuais, 

manifestas através dos mecanismos de preços. 

 Pelo ângulo da teoria normativa, é forte a suspeita de que os princípios fiscais e 

de tributação não passam de mera parafernália sofisticada dos princípios fiscais e de 

tributação, pois na medida que nenhum deles se presta à operacionalização vão sendo 

substituídos por decisões e medidas pactuadas ou impostas unilateralmente, justificadas 

pela racionalidade subjacente às teorias dentro das quais os princípios fiscais e de 

tributação emergem. É neste contexto que surgem e permanecem as críticas 

(resumidamente apresentadas no capítulo 4) a cada um dos princípios e as críticas gerais 

dirigidas a todos eles indistintamente.  

 As críticas que se dirigem aos princípios de finanças públicas vão atingi-los de 

diferentes maneiras, conforme sejam críticas de cunho teórico-técnico ou de cunho 

político-ideológico.  As primeiras produzem um efeito revisionista, reformista, enquanto 

que as últimas vão além, propondo a superação do sistema que produz a tributação 

como uma “forma especial de luta de classes”.  

 As críticas teórico-técnicas  procuram flagrar inconsistências na explicação do 

fenômeno orçamentário (teoria pura) e/ou dificuldades na operacionalização do 

instrumental existente (teoria normativa).  Não colocam em questão os limites que o 

capitalismo impõe para a atuação do governo. Estão destinadas a produzir reações que 

resultem num aparato conceitual mais realista para explicar as finanças públicas, o qual, 

dado o seu realismo, possa desdobrar-se em orientações operacionais para a prática 

orçamentária. Elas partem da aceitação do mercado como a forma de organização social 
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por excelência.  A noção de eficiência que lhe serve de suporte é estritamente mercantil 

nos autores clássicos e neoclássicos e apenas fundamentalmente mercantil a partir de 

Keynes.  A diferença reside no fato de clássicos e neoclássicos vislumbrarem um 

mercado perfeito (concorrencial e propiciador do emprego a todos), ao contrário de 

Keynes, que faz ver a incapacidade do mercado livre em assegurar a manutenção do 

nível de emprego e da estabilidade do sistema.  Na essência, a mudança que se processa 

na passagem de clássicos e neoclássicos para Keynes consiste na aceitação do Estado 

como um ente complementar ao mercado, destinado a assegurar a eficiência 

macroeconômica, exatamente por ter lógica e mecanismos de funcionamento distintos 

dos que propiciam a eficiência microeconômica. Dito de outra maneira, enquanto 

clássicos e neoclássicos interpretam a eficiência macroeconômica como a somatória de 

eficiências microeconômicas (produzidas a nível dos indivíduos consumidores e das 

firmas produtoras), Keynes constata a existência de lógicas macroeconômicas  que 

operam principalmente a partir do lado monetário da economia.  O dinheiro, para ele, ao 

contrário do que para Say, não é apenas veículo das trocas. Ele também determina 

comportamentos, nem sempre coerentes com o processo de manutenção dos sistema 

mercantil em operação.  A possibilidade de poupar e de especular com papéis pode 

promover a diminuição da oferta de emprego e a queda na demanda efetiva, fazendo cair 

a renda nacional.  Esta possibilidade, por seu turno, está ligada a uma propensão 

marginal a consumir menor que um (ou seja, nem toda renda adicional é gasta em 

consumo).  Deste modo, há sempre o risco de desemprego involuntário, o qual tira 

algumas pessoas a possibilidade de sobrevivência via mecanismo de mercado, uma vez 

que não obtendo renda, ficam sem condições de transformar suas necessidades em 

demandas.  



Valdemir Pires                                                                     Estado, mercado e tributação 

 

 109 

 Diferentemente, as críticas político-ideológicas concentram-se na tentativa de 

quebrar a legitimidade do orçamento público como instrumento destinado a promover o 

bem-comum.  Todo gasto do governo é apontado como propiciador de 

mascaramento/legitimação de uma realidade de exclusão de numerosos setores sociais e 

de melhorias nas condições econômicas e institucionais de acumulação para os 

segmentos mais concentrados do capital. 

 Em síntese, toda a discussão sobre os princípios de finanças públicas tem por 

referências três posturas básicas em relação ao papel do Estado (e ao orçamento público 

e aos sistemas tributários, por decorrência): 

 1. o Estado não deve interferir na dinâmica “natural” do mercado ou deve, 

quando muito, atuar nos interstícios deixados pelas “falhas” do mercado; 

 2. o Estado é um ente complementar ao mercado na busca de eficiência 

macroeconômica e social; 

 3. o Estado capitalista, de cunho burguês, deve ser superado, assim como todo o 

sistema mercantil, baseado na exploração dos trabalhadores. 

 A escolha de uma ou outra visão está no campo das opções ideológicas, o que 

insere o debate sobre finanças públicas num âmbito em que Economia e Política se 

encontram e se misturam.  Destarte, as questões de finanças públicas não podem ser 

vistas nem somente como questões econômicas, nem somente como questões políticas.  

Decisões e poder estão envolvidos, assim como a racionalidade econômica, sendo esta 

última limitada pelas configurações reais que os pactos políticos tornam possíveis e 

sendo aquelas de alguma forma balizadas pela lógica da maximização (mas não a 

maximização marginalista, utilitarista estricto sensu). 

 Por último, mas não menos importante, é conveniente salientar que o efeito 

desagregador das críticas ideológicas sobre o aparato conceitual elaborado para explicar 
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as finanças públicas se origina da amplitude de visão de que partem.  A estas críticas, 

diferentemente do que ocorre no caso das críticas técnicas, não subjaz a aceitação do 

sistema mercantil capitalista como dado imutável.  Assim sendo, colocam em questão 

não só a validade dos princípios de finanças públicas, mas a própria existência da 

tributação.  Afinal, toda a teoria das finanças públicas está marcada pela tentativa de 

compatibilizar a contradição entre o público e o privado (ou entre o individual e o 

coletivo), de forma a assegurar a permanência do privado, que desapareceria, juntamente 

com a necessidade de arrecadação do Estado, numa sociedade, teoricamente concebível, 

em que este último fosse o único proprietário, não tendo porque, nem de quem arrecadar 

tributos.  Mas esta é outra longa discussão... 
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