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RESUMO 

 

 

  A questão da excessiva carga tributária incidente sobre a economia brasileira 

tem estado no foco das discussões no cenário político e social, e por sua vez, não deixa 

de ser objeto de pesquisa na área acadêmica, sendo a Teoria da Tributação Ótima, um 

tema recorrente nos mais diversos cenários, especialmente, entre economistas, juristas e 

cientistas políticos. 

 

  A teoria da tributação ótima tem como base teórica, o estudo do delineamento 

de um sistema tributário ideal (tax design), objetivando a análise de como determinada 

receita tributária pode ser arrecadada pelo governo ao menor custo para a sociedade, em 

termos de perda de eficiência.  

 

  Entretanto, a Teoria da Tributação Ótima apresenta como o seu desafio, a 

compatibilização entre o critério da eficiência e o da capacidade contributiva, e 

consciente da importância do tema para a instituição de políticas tributárias, 

emergimos-nos nesta pesquisa que deu nascimento a presente dissertação. 

 

 

Palavras chaves: Teoria da Tributação Ótima, Política Tributária, Política 

Fiscal, eficiência, igualdade. 
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Abstract 

 

 

  The excessive tax burden’s issue incident on the Brazilian economy has been 

the focus of discussion in the political and social scene, and it is still subject of research 

in the academic area, being the Optimal Tax Theory, a recurring theme in various 

scenarios, especially among economists, lawyers and political scientists. 

 

     The tax authorities represented by the government, undeniably has the need to 

raise taxes to achieve your social objectives, however, the tax collection activity can 

lead to distortions in the economy, particularly on the economic decisions of agents, 

making mister find a better solution to mitigate such undesired effects on the productive 

economy, through the design of an ideal tax system is emerging - thus the Optimal Tax 

Theory. 

 

 

  The Optimal Tax Theory has as its theoretical basis, the study of the design of 

an optimal tax system (tax design) , aiming at the analysis of how certain tax revenue 

can be collected by the government at minimum cost to society, reaching certain 

distributional goals a lower cost in terms of loss of efficiency. 

 

 

     However, the Theory of Taxation Great features as its challenge to reconcile 

the efficiency criterion and the ability to pay, and we are aware of the economic and 

political "mainstream" that is the theme symbolizes for imposition of tax policies, we 

emerge in this study - that gave birth to this thesis. 

 

Key-words: Optimal Tax Theory, Tax Law, Tax Policy, Fiscal Policy, efficiency, 

equity. 
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Introdução 

 

 

 A arrecadação de tributos, inegavelmente, constitui um instrumento 

indispensável ao Estado para que este possa atender as mais diversas necessidades 

sociais, cuja satisfação foi por ele assumida.  

 

 Entretanto, o impacto da atividade arrecadatória pode impactar as decisões 

econômicas dos agentes, fazendo-se mister encontrar uma melhor solução, a fim de 

amenizar os efeitos indesejados da incidência do tributo sobre a economia produtiva, 

ou seja, buscando-se, o delineamento de um sistema tributário ideal capaz de corrigir 

as externalidades e deficiências provocadas pelo efeito do tributo na economia. Surge 

aqui o objeto de estudo do presente trabalho: a Teoria da Tributação Ótima. 

 

 A Teoria da Tributação Ótima tem como base teórica o delineamento de um 

sistema tributário ideal, objetivando a análise de como determinada receita tributária 

pode ser arrecadada pelo governo com o mínimo de custo para a sociedade. 

 

 Em “A Riqueza das Nações”, Adam Smith1 estabeleceu quatro princípios 

gerais que deveriam nortear um sistema tributário ótimo, sendo eles: 

 

1) Os indivíduos devem contribuir para a arrecadação do estado na proporção de sua 

capacidade contributiva, ou seja, em proporção de seus rendimentos; 

2) O tributo deve ser certo e não arbitrário; 

3)Todo tributo deve ser arrecadado pela maneira menos gravosa ao contribuinte e 

4) Todo tributo deve ser arrecadado ao menor custo possível para o contribuinte e para 

o fisco 2. 
                                                 
1 SMITH. Adam. The wealth of nations. Book V. Chapter II, 2º Part. 1776.  
2 Esta premissa refere-se à minimização da perda de peso morto (ou custo irrecuperável) associada à 

arrecadação do tributo, já que o autor reconhecia que a exigência de determinado tributo, gera para os 

cofres fazendários gastos adicionais a serem suportados pelo corpo social, o que chama de excesso de 

gravame, fazendo, que o tributo cause distorção nos preços de mercado dos bens, e contribua 

negativamente para com desenvolvimento de níveis eficientes de produção e consumo na economia. 
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 A Teoria da Tributação Ótima criada, por estudiosos da área econômica, 

representa um “mainstream”, relacionado diretamente à primeira e à quarta das 

premissas apresentadas por Adam Smith. Ela objetiva delinear um sistema tributário 

ideal, que possa, habilmente, arrecadar e gerenciar as receitas tributárias, de forma a 

atingir, primeiramente, os objetivos da eficiência econômica, ou seja, de causar 

menos impacto nas decisões dos indivíduos. 

 

 Os sistemas tributários de todos os países são, essencialmente, compostos dos 

indivíduos que acabam por gerar algumas distorções na economia. Entre esses 

instrumentos, os mais utilizados são os tributos sobre a renda e os tributos sobre 

venda de bens, mercadorias ou serviços.  

 

 A tributação como fato econômico pode modificar os comportamentos dos 

agentes, os fatores de produção e a acumulação de riqueza. Enquanto que, o Direito 

focar-se-á no estudo das obrigações de caráter normativo e compulsório decorrentes 

das relações de poder, previamente institucionalizadas. 

 

 A convergência do objeto de estudos destas ciências (Finanças Públicas e 

Direito), em última, ratio, dá-se especialmente, num importante aspecto: o estudo do 

comportamento humano. A Economia estuda a alocação de recursos, de modo a 

satisfazer necessidades humanas limitadas, ocupando-se, assim, do comportamento 

dos agentes econômicos, quando da tomada de decisões em um cenário, onde as 

escolhas são consideradas limitadas3. O direito, por sua vez, “é, um instrumento para 

a obtenção de finalidades e objetivos, que só podem ser alcançados mediante 

comportamentos humanos”4.  

 

 Entretanto, não propomos o caráter substitutivo da hermenêutica jurídica pela 

análise econômica, pelo contrário, a análise econômica refere-se à aplicação de 

                                                 
3 BESANKO, David; BRAEUTIGAM, Ronald. Microeconomia: uma abordagem completa. Trad. 

Flavia Dias Rangel. Rio de Janeiro: LTC, 2002, p. 14.   
4 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 27. 
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métodos e teorias próprias destinadas à ciência econômica. Não cabendo ao operador 

do direito interpretar fatos, valores e normas com métodos puramente econômicas5. 

 

 Ademais, o critério econômico não é nenhum método especial de Direito 

Tributário, porém faz parte da interpretação teleológica da lei, haja vista que, as leis 

tributárias servem a fins da oneração de acontecimentos e condições econômicas6.  

  

 Por isso, entendemos que o diálogo entre Economia e Direito, além de 

possível pela convergência de seus objetos (comportamentos humanos), é justificado 

como um fenômeno interdisciplinar, desde que respeitado o âmbito de incidência da 

hermenêutica jurídica.  

 

 Com base numa concepção sociológica, entendemos que os sistemas jurídicos 

e econômicos se interpenetram, se conciliam e se comunicam, preservando, contudo, a 

autonomia dessas ciências, o que justifica uma análise bifocal da tributação como um 

fenômeno intersistêmico que envolve a Economia e o Direito.  

 

 O objetivo do presente trabalho é expor os fundamentos teóricos da Teoria da 

Tributação Ótima de seus desafios para a compatibilização entre o critério 

econômico da eficiência e o da capacidade contributiva erigida constitucionalmente.  

 

 Neste plano, o presente trabalho divide-se em 06 capítulos. O primeiro 

capítulo traz a presente introdução. O segundo introduz a análise da atuação do 

Estado na economia, assumindo a classificação clássica de Musgrave das funções do 

setor público: função de afetação de recursos na correção de falhas do mercado; 

função distributiva na correção de desigualdades socialmente indesejáveis, que 

                                                 
5 ANDRADE, José Maria Arruda de. Planejamento tributário, consideração econômica da norma e 

aspectos de hermenêutica jurídica. In: José Maria Arruda de Andrade; Marcelo Magalhães Peixoto. 

(Org.). Planejamento Tributário. São Paulo: MP Editora, 2007, p. 391-415.   

 
6 TIPKE, Klaus. Direito Tributário (Steuerrecht), Volume I, São Paulo: Sérgio Antônio Fabris Editor, 

18ª edição, 2008, p. 323.  
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resultam do mau funcionamento do mercado; função de estabilização das variáveis 

macroeconômicas e consolidação de políticas de crescimento econômico. Ainda, 

dissertamos sobre a tensão existente entre gasto e arrecadação, bem como sobre a 

questão da competição fiscal decorrente da má alocação de receitas nas unidades 

federativas. 

 

 Nos capítulos 3 e 4, dissertaremos aspectos teóricos da tributação, suas bases 

para implementação de uma estrutura tributária ótima e dos princípios para uma 

política fiscal ideal.  

 

 No capítulo 5, faremos uma análise comparativa entre os modelos de 

tributação compostos pela teoria da tributação ótima e a sua influência na 

implantação de políticas fiscais tributárias. 

 

 Por fim, no último capítulo comporá as premissas de conclusão sobre o 

estudo. 
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VI- Considerações finais 

 

 O tema desta pesquisa foi a avaliação da contribuição que a literatura sob 

tributação ótima pode fazer para a formulação da política fiscal prática. Por isso, é 

adequado concluir resumindo que um sistema fiscal ideal merece ser analisado por 

dois ângulos: o da eficiência e o da equidade. Primeiro, o tributo eficiente não pode 

gerar incentivos para que as pessoas modifiquem suas decisões quanto as suas 

participações no mercado de trabalho e o número de horas trabalhadas (efeito-renda), 

bem como, não pode distorcer as escolhas dos consumidores (efeito-substituição), 

gerando ineficiências e reduzindo o bem-estar da sociedade. Segundo, a carga 

tributária deve ser distribuída de forma equânime, na medida da capacidade de 

pagamento do indivíduo como ótimo de justiça fiscal.  

 

 A esse propósito chocam-se dois princípios considerados bases da tributação: 

o princípio do benefício e o princípio da capacidade de pagamento. 

 

           Segundo o princípio do benefício, cada um deve ser tributado consoante o 

benefício que recebe do poder público, ou seja, cada um estaria apto a pagar o preço 

correspondente ao uso de cada um dos bens públicos. 

 

 Entretanto, é muito dificultoso mensurar individualmente, o grau de 

retribuição destinado a cada indivíduo, dando baixa praticabilidade ao princípio do 

benefício. Ademais, se assim fosse possível, seria inevitável que os mais pobres 

teriam que arcar com maior carga tributária, já que usualmente, são os menos 

favorecidos economicamente que têm maior necessidade de utilizar os serviços 

públicos prestados pelo Estado. 

 

 Por mais sedutor que pareça o princípio do benefício, ele não é capaz de 

constituir uma base geral de tributação, por existir um grande número de serviços 

públicos, no entanto, não poderão ser mensuradas individualmente as despesas com a 

produção e o funcionamento desses bens, tais como: os beneficiados por programas 

assistenciais do governo.  
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 Sendo assim, o princípio do benefício vale apenas como um conceito teórico 

que demonstra não poder realizar-se com base nele a equidade.  Por isso, o cerne 

da questão repousa no desafio à efetivação da justiça tributária e faz surgir as 

seguintes questões: Como mensurar a capacidade contributiva? O que tributar? E 

como tributar? 

 

 Mensurar a capacidade contributiva é apontada por muitos teóricos como uma 

difícil tarefa por representar um conceito genérico, uma “carta branca” dada ao 

aplicador da lei. 

 

 A teoria eqüitativa reconhece a renda pessoal como um indicador de aferição 

da capacidade de pagamento individual, ou seja, um indicador da capacidade 

econômica do indivíduo. 

 

 Porém, existe um ponto controvertido recorrente na teoria da tributação ótima 

relativo à justiça horizontal que constitui uma dúvida. Se, além da renda, deveria ser 

considerada a utilidade, ou seja, a observação das preferências individuais do 

indivíduo baseadas nos seus comportamentos, por ser um critério de difícil 

factibilidade. Daí a teoria eqüitativa escolher por razões práticas, a renda como o 

critério para mensurar a capacidade contributiva, bem como, o de preservar a justiça 

horizontal. Todavia, não se pode olvidar, que o patrimônio e o consumo podem 

completar o quadro dos indicadores. 

 

 Por sua vez, equidade na tributação depende da realização da igualdade 

horizontal que exige tratamento igualitário às pessoas que se encontrem em 

condições econômicas semelhantes por pressupor-se que fazem semelhante 

sacrifício. A igualdade vertical, por sua vez, postula por tratamento diverso às 

pessoas que se encontram em situação econômica desigual, como forma de equalizar 

as desigualdades existentes entre elas. Entretanto, a dificuldade repousa em 

identificar quem são indivíduos e quais são as condições semelhantes a que eles estão 

submetidos, bem como, quem são indivíduos e quais são as condições diferentes 

próprias a cada um ou a cada grupo. 
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 Mas, se os indivíduos nas mesmas condições devem arcar com a mesma carga 

tributária, não é forçoso concluir que, sendo eles iguais antes da tributação, têm de 

continuar iguais depois desta.  

 

 Como se resolver o problema da igualdade horizontal: se os indivíduos com o 

mesmo rendimento devem pagar mesmo tributo? Pergunta-se: que tributo deve pagar 

os indivíduos com rendimento diferente? É exatamente neste ponto que entra em 

cena a igualdade vertical, com a resposta: devem pagar diferentes tributos, mas de 

modo que, os que detenham maior rendimento arquem com a maior carga. 

 

 Ainda, encontra-se implícita aqui uma terceira premissa: a distribuição da 

carga tributária como instrumento para diminuir a desigualdade, é necessário que os 

que têm maior renda arquem com o maior peso do tributo. Todavia, como isto se 

efetiva? 

 

 Se a distribuição da carga é proporcional, onde a alíquota efetiva do tributo 

aumenta proporcionalmente em cada faixa de renda, tão somente pode-se dizer ser o 

sistema fiscal proporcional e não progressivo. Todavia, se a alíquota efetiva diminui 

à medida que o rendimento aumenta, o sistema deve ser considerado regressivo. 

Todavia, se a distribuição da carga se dá mais que proporcionalmente, onde a 

alíquota efetiva aumenta conforme o rendimento, sendo ela diferente em todas as 

faixas de renda, então sim existe um sistema progressivo e justo.  

 

 Por isso, não basta aceitar que o grau de bem-estar aumente com a 

distribuição da carga tributária, é imprescindível mensurar em que medida ela é 

distribuída, a fim de que, a progressividade na tributação não fique vinculada a uma 

ideia de igualdade suposta, imaginada e longe de ser real e concreta. 

 

 Enquanto a equidade postula a aplicação do critério da progressividade na 

tributação, é exatamente neste ponto que se torna praticamente impossível a 

harmonização entre o critério da equidade e da eficiência na tributação, 
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simplesmente, porque atender a equidade como justiça fiscal exige uma dinâmica 

complexa e custosa para o ente arrecadador, implicando o aumento da carga 

tributária. 

 

 Sendo assim, é exatamente por estas razões, que os diversos modelos teóricos 

formulados pela Teoria da Tributação Ótima não foram capazes de solucionar o 

conflito e desafiada a encontrar a resposta deste enigma, a teoria continuará correndo 

perdidamente atrás de algo, como uma criança que corre atrás de um balão. 

 

 Todavia, ante a realidade da complexa harmonização entre equidade e 

eficiência, concluímos que parece ser mais factível, os sistemas tributários tão 

somente optarem pela proporcionalidade, capaz de satisfazer algum anseio por 

equidade sem demandar grandes custos em termos de eficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANDERSON, James. Public finance. Lincoln, Nebraska: Houghton Mifflin 

Company, 2003.      

ALM, James. What is an “optimal” tax system? National Tax Journal, v. XLlX, n. 1, 

1996. Disponível em: 

<http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/0/7163f9ee52a5158985256863004b1f3c/$FILE/v

49n1117.pdf>  Acesso em 01 set.2011. 

ARGOS, Gregório. A capacidade contributiva. São Paulo, Editora Quartier Latin, 

2011. 

ATKINSON, Anthony Barnes; SANDMO, Agnar. Lectures on public economics. 

London: McGraw-Hill, 1980. 

ATKINSON, Anthony Barnes; STIGLITZ, Joseph Eugene. The structure of indirect 

taxation and economic efficiency. Journal of Public Economics, Amsterdam, North-

Holland, vol. 1, n. 1, 1972. 

ATKINSON, Anthony Barnes; STIGLITZ, Joseph Eugene. The design of tax 

structure: direct versus indirect taxation. Journal of Public Economics, Amsterdam, 

North-Holland, v. 6, n. 1/2, July/Aug 1976. 

ATKINSON, Anthony Barnes; STIGLITZ, Joseph Eugene. Lectures on public 

economics. London: McGraw-Hill, 1980. 

AUERBACH, Alan Jackson. The theory of excess burden and optimal taxation. In: 

AUERBACH, Alan Jackson; FELDSTEIN, M. (Ed.). Handbook of public 

economics. Amsterdam: Elsevier; North Holland, 1985. v. 1.  

ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros Editores 

Ltda, 2008. 

AVI-YONAH, Reuven S. Os três objetivos da tributação. Revista Direito Tributário 

Atual, São Paulo, n. 22, 2008. 

BANKMAN, Joseph; GRIFFITH, Thomas. Social Welfare and the Rate Structure: A 

New Look at progressive Taxation. 75, University of California, California, Law 

Review. 1905, 1987, p. 1905-1967. Disponível em: 

<http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1911&context=cali

fornialawreview>. Acesso em 17.Jul. 2014 



 
 

17 
 

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 4. ed. São Paulo: 

Noeses, 2007. 

BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: 

Max Limonad, 2003. 

BLUM, Walter J.; KALVEN, Harry. The Uneasy Case for Progressive Taxation, 

Chicago, The University of Chicago Press, Law Review nº 417, 1952, p. 445-486. 

Disponível em: 

<http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=oc

casional_papers> Acesso em 17.Jul. 2014 

BUCHANAN, James. e TULLOCK, Gordon. The calculus of consent. Logical 

foundations of constitutional democracy. Michigan, The University of Michigan 

Press, 1965 

BUCHANAN, James. M.; WAGNER, R. E. Democracy in deficit: the political 

legacy of Lord Keynes. New York: Academic Press, 1977.          

BUCHANAN, James. Public debt and capital formation. In: BUCHANAN, J. M. 

Liberty, Market and State. New York University Press, 1986. 

COOTER, Robert. Optimal tax schedules and rates: Mirrlees and Ramsey. The 

American Economic Review, Nashville, Tenn., US, American Economic 

Association, v. 68, n. 5, Dec 1978, p. 756-768. 

CORLETT, W. J., HAGUE, D. C. Complementarity and the excess burden of 

taxation. Review of Economic Studies, v. 21, 1953. 

DEATON, Angus e STERN, Nicholas Herberth. “Optimally uniform commodity 

taxes, taste differences, and lump-sum grants”. Economics Letters, 20, 263-266, 

1986. 

DEVEREUX, M. (ed.) The economics of tax policy. Oxford University Press, 1996. 

DIAMOND, Peter. Optimal Income Taxation: An example with a U-shaped pattern 

of optimal marginal tax rates. American Economic Review 88:83-95, 1998. 

DIAMOND, Peter; e MIRRLEES, James. Optimal Taxation and public production, 

I: production efficiency. American Economic Review 61:8-27. 1971. 

DIXIT, Avinash; SANDMO, Agnar. Some simplified formula for optimal income 

taxation. The Scandinavian Journal of Economics, Oxford, Basil Blackwell, v. 79, 

1977. 



 
 

18 
 

DULCI, Otávio Soares. Guerra fiscal, desenvolvimento desigual e relações 

federativas no Brasil. Rev. Sociol. Polit. [online]. 2002, n.18, pp. 95-107. ISSN 

0104-4478. Acessado em 08/03/2014. Disponível em:  

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-44782002000100007>. 

FAIR, Ray C. The optimal distribution of income. The Quarterly Journal of 

Economics, Cambridge, Mass., US, Harvard University, v. 85, n. 4, Nov 1971. 

FELDSTEIN, Martin. On the theory of tax reform. Journal of Public Economics, 

Amsterdam, North-Holland v. 6, n. 1/2, July/Aug 1976. 

FERNANDEZ. José Carrera. Curso Básico de Microeconomia. Edufba, Salvador, 

2009. 

GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas: teoria e prática no 

Brasil. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

GERLOFF, Wilhelm e NEUMARK, Fritz. Tratado de Finanzas. Buenos Aires, 

Editora El Ateneo, 2ª edição, 1956. 

GOETZ, Michael L. Tax avoidance, horizontal equity and tax reform: a proposed 

synthesis. Southern Economic Journal, Chapel Hill, N. C., Southern Economic 

Association,  v. 44. Disponível em 

<http://www.jstor.org/discover/10.2307/1057730?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4

&sid=21103636324487>  Acesso em: 05 jan 2014 

GRUBER, Jon and SAEZ, Emmanuel. "The Elasticity Of Taxable Income: Evidence 

And Implications," Journal of Public Economics, 2002, v. 84 (1, Apr) 

HABERGER. A. C. Taxation, resource allocation and welfare: the role of direct and 

indirect taxes in the Federal Revenue System. Princeton, Princeton University Press, 

1964. 

HEADY, Christopher. Optimal taxation as guide to tax police: a survey. Fiscal 

Studies, vol. 14, nº 01, 1993. Disponível em:  

<http://www.ifs.org.uk/publications/1428> Acesso em 12 jan.2014 

HUGON, Paul. O imposto - teoria moderna e principais sistemas – O sistema 

tributário brasileiro. Rio de Janeiro, Edições Financeiras SA, 1951. 

HETTICH, Walter; WINER, Stanley. Blueprints and pathways: the shifting 

foundations of tax reform. National Tax Journal, Columbus, Ohio, National Tax 

Association; Tax Institute of America, v. 38, n. 4, 1985. Disponível em: 



 
 

19 
 

<http://www.jstor.org/discover/10.2307/41792105?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=

4&sid=21103636324487>. Acesso em 05 jan 2014 

HYMAN, David. Public finance: a contemporary application of the theory to policy. 

7th ed. Mason, Ohio: South Western, 2002.    

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contas Regionais. Rio de 

Janeiro, 2014, Acesso em 09 mar. 2014, Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2010/default_xl

s_2002_2010_zip.shtm> 

KANBUR, Ravi e KEEN, Michael. Jeux sans frontières: tax competition and tax 

coordination when countries differ in size, The American Economic Review 83, 877-

892, 1993. Disponível em 21 mar. 2014, Acesso em: 

<http://darp.lse.ac.uk/PapersDB/Kanbur-Keen_(AER_93).pdf> 

KENDRICK, M. S. The Ability-to-Pay Theory of Taxation. The American Economic 

Review, Nashville, v. 29, n. 1, Mar., 1939. 

LAGEMANN, Eugênio. Tributação ótima. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 25, n. 2,  

2004.    Disponível em:    

<http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/2064/2446> 

Acesso em:   01 set. 2012. 

LAEVEN, Luc e VALENCIA, Fabian. Systemic Banking Crisis: a new database. 

International Monetary Fund. IMF Working Paper. Washington D.C. 2008. 

Disponível em : <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08224.pdf> 

Acesso em 28 jul. 2014 

LE BLANC, David. Economic Evaluation of Housing Subsidy Systems. World Bank 

Policy Research Working Paper 3529, February 2005, p. 12. Disponível em:  

<http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-3529>. Acesso em: 02 

jan. 2014. 

LEIBFRITZ, W.; THORNTON, J.; BIBBEE, A. Taxation and Economic 

Perfomance Economics Department Working Papers. Organisation for Economic 

Co-operation and Development – OECD. Paris, n. 176, 1997. Disponível em: 

<http://www.ecn.ulaval.ca/~sgor/cit/leibfritz_oecd_1997/leibfritz_oecd_1997.pdf> 

Acesso em 20 fev.2014 



 
 

20 
 

LEMBRUGER. Andréa. A competição tributária em economias federativas: 

aspectos teóricos, constatações empíricas e uma análise do caso brasileiro, 1999. 

(Dissertação. Mestrado em Economia). Universidade de Brasília- UNB, Brasília, 

1999. Disponível em:  

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquiv

os/bf_bancos/e0001040.pdf> Acesso em: 16 mar. 2014. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 

2009. 

MACIEL, Pedro Jucá. Finanças públicas no Brasil: uma abordagem orientada para 

políticas públicas. Disponível em: 

 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

76122013000500007&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 04.mar.2014 

MANKIW, N. Gregory; WEINZIERL, Matthew & YAGAN, Danny. Optimal 

taxation in theory and practice. National Bureau of Economic Research, Nber 

Working Paper Series nº 15071. Harvard University. Massachussets, 2009. 

MINTZ, Jack; TULKENS, Henry. Commodity tax competition between member 

states of a federation: equilibrium and efficiency. Journal of Public Economics, nº 

29, 1986, 133-172. 

MIRRLEES, James. An exploration in the theory of optimal income taxation. Review 

of Economic Studies 38: 1971. 

MUSGRAVE, Richard A. The Theory of Public Finance: A Study in Public 

Economy. Nova York: Mcgraw-Hill, 1959 

MUSGRAVE, Richard e MUSGRAVE, Peggy. Public Finance in Theory and 

Practice. 5ª edição, Nova York: Mcgraw-Hill, 1973.  

____________________ Una breve historia de la doctrina fiscal. Hacienda Pública 

Española, nr. 115. Madrid, 1990. 

____________________ Hacienda pública teórica y aplicada. McGraw-Hill. 

Madrid, 1992 

MYLES, Gareth Donald. Public Economics. Cambridge University Press, 1995. 

NEUMARK, Fritz. Principios de la imposición. Obras Básicas de Hacienda Pública. 

Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1974 



 
 

21 
 

NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. Introdução ao Direito Econômico, São Paulo. 

RT 

      _________ Da política econômica ao direito econômico, São Paulo, 1977.  

      _________ Fundamentos para uma Codificação do Direito Econômico, Revista 

dos Tribunais, 1995. 

OATES. Wallace E. Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc. 

Press, 1972 

OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 

v. 37, nº. 3, p. 1120-1149, set. 1999. Disponível em: 

<http://econweb.umd.edu/~oates/research/FiscalFederalism.pdf> Acesso em: 19 mar. 

2014 

OECD. Taxing wages. 2012. Disponível em <http://www.oecd.org/tax/tax-

policy/50131824.pdf> Acesso em 20 jul. 2014. 

OKUN. Arthur M. Equality and Efficiency: The Big Trade-off. The brookings 

institution. Washington D.C., 1975, p. 88. 

OLIVEIRA, Roberson e GENNARI, Adilson M. “As leis naturais‟ da vida 

econômica: os fisiocratas e Adam Smith. In: História do Pensamento Econômico. 

São Paulo: Saraiva, 2009 

ORDOVER. J. A e PHELPS, E. S. On the concept of optimal taxation in a 

overlapping-generations model of efficient growth, 79-09. New York University. 

1979. Disponível: <http://econ.as.nyu.edu/docs/IO/9404/RR79-09.pdf> Acesso em 

27 fev. 2014. 

PAES, Nelson Leitão  and  SIQUEIRA, Marcelo Lettieri. Desenvolvimento regional 

e federalismo fiscal no Brasil: em busca da igualdade na distribuição de receitas. 

Econ. Apl. [online]. 2008, vol.12, n.4, pp. 707-742. Available from: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

80502008000400008&lng=en&nrm=iso>  

PORTO. Manuel Carlos Lopes. Economia, um texto introdutório. Almedina. 

Coimbra, 2004. 

PORSSE, Alexandre Alves. Competição tributária regional, externalidades  fiscais  e   

federalismo no Brasil: uma abordagem de equilíbrio geral computável. Tese 



 
 

22 
 

(Doutorado em  Economia) – Programa de Pós-Graduação de Economia, 

Universidade Federal do Rio  Grande do Sul, 2005. Disponível em:  

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6696/000533 

602.pdf?sequence=1>. Acesso: 01.set.2012. 

OLSON, Mancur Lloyd. A Lógica da ação coletiva: os benefícios públicos e uma 

teoria dos grupos sociais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. 

RAMSEY, Frank P. A contribution to the theory of taxation. Economic Journal 37: 

1927. 

REUVEN. Avi-Yonah. Why Tax the Rich?: Efficiency, Equity, and Progressive 

Taxation. University of Michigan Law School. Yale Law Journal, Vol. 111. 

Disponível em: 

<http://www.yalelawjournal.org/review/why-tax-the-rich-efficiency-equity-and-

progressive-taxation>. Acesso em 10.Jan.2014 

REZENDE, Fernando. Finanças públicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

RIANI, Flávio. Economia do setor público: uma abordagem introdutória. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 1997. 

ROSEN, Harvey S. Public Finance. 6ª edição, McGraw-Hill, 2002 

SADKA, Efraim. On income distribution, incentive effects and optimal income 

taxation. The Review of Economic Studies, Bristol, Inglaterra, GB, Tieto, v. 43, n. 2, 

1976, p. 261-267. 

SAMPAIO de Souza, Maria da Conceição. Reforma tributária no Brasil: equidade 

versus eficiência. Anais da ANPEC, vol. 1, 1992 

SAMPAIO de Souza, Maria da Conceição. Tributação indireta no Brasil: equidade 

versus eficiência. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/viewFile/666/8024> 

Acesso em 01.mar.2014 

SAMUELSON, Paul A. Theory of optimal taxation. Journal of Public Economics, 

Amsterdam, NL, Elsevier, v. 30, v. 2, Jul 1986.  

SANDFORD Cedric, GODWIN Michael, HARDWICK Peter. Administrative and 

Compliance Costs of Taxation. Bath, UK: Fiscal Publications, 1989.          



 
 

23 
 

SANDFORD, Cedric. Administrative and Compliance Costs of Taxation. In: 

ASSOCIATION FISCALE INTERNATIONALE. Cahiers de Droit Fiscal 

International. Roterdam, Holanda: Kluwer Law, 1989.         

SANDFORD Cedric et alii. Tax Compliance Costs Measurement and Policy. Bath, 

UK: Fiscal Publications, 1995.          

SEADE, J. K. On the shape of optimal tax schedules. Journal of Public Economics, 

Amsterdam, NL, Elsevier, v. 7, n. 2, Apr 1977, p. 203-235. 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Transferências Constitucionais. 

Brasília: 2014. Disponível em:  

<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/component/content/article/48-prefeituras-

governos-estaduais/766-transferencias-constitucionais-e-legais#Dadosconsolidados> 

Acesso em: 14 mar. 2014 

SELIGMAN, Edwin. L’impôt Progressif. Théorie et en pratique. 5ª édition , Paris: 

V. Giard & E. Briere. 1909 

SIMÕES, José Martinho. Finanças. Coimbra: Livraria Neves Editora, 1920 

SIQUEIRA, Rozane Bezerra. Modern tax analysis: an overview of the literature. 

Pimes/UFPE, 1995 

—————. Redistributive effects of alternative indirect tax reforms for Brazil. 

Economia Aplicada, FEA/USP, v. 1, n. 3, p. 349-371, 1997. 

—————. Optimal indirect taxes for Brazil: combining equity and efficiency. 

Revista Brasileira de Economia, v. 52, n. 1, p. 39-52, 1998.  

SIQUEIRA. Rozane Bezerra e BARBOSA, Ana Luiza Holanda Neves, Ana Luiza. 

Imposto Ótimo Sobre O Consumo: Resenha da teoria e uma aplicação ao caso 

brasileiro.  IPEA, 2001 

SIQUEIRA, Rozane Bezerra e NOGUEIRA, Jose Ricardo e SOUZA, Evaldo Santana 

de. Os impostos sobre consumo no Brasil são regressivos? Economia Aplicada, 

Departamento de Economia da FEA /USP, 2000.  

SLEMROD, Joel B. "Taxation and Inequality: A Time-Exposure Perspective," NBER 

Chapters, in: Tax Policy and the Economy, Volume 6, National Bureau of Economic 

Research, Inc. 1992, Disponível em: <http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/3999.html> 

Acesso em 05 jan.2014 



 
 

24 
 

SLEMROD, Joel & BAKIJA, Jon. Does Growing Inequality Reduce Tax 

Progressivity? Should It?," NBER Working Papers 7576, National Bureau of 

Economic Research, Inc. 2000. Disponível em: 

<http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/3999.html> Acesso em 05 jan.2014 

SMITH. Adam. The wealth of nations. Book V, Chapter II, 2º Part. 1776. Disponível em: 

<http://www.econlib.org/library/Smith/smWN21.html#B.V> Acesso em 27 jun. 

2014 

STERN. Nicholas Herberth. On the specification of models of optimum income 

taxation. Journal of Public Economics. Amsterdam, NL, Elsevier, v. 6, 1/2, p. 123-

162, 1976 

STERN, Nicholas Herberth. Optimum taxation and tax policy. Washington, DC: IMF, 

1984. International Monetary Fund Staff Papers, p. 339-378. 

STIGLITZ. Joseph E. Economics of public sector. Norton & Company. Third Edition, 

New York: 2000 

SZKLAROWSKY, Leon Fredja. A reforma tributária para um novo século. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: Revista do Tribunais. ano 11, n. 53, 

novembro e dezembro de 2003. 

TIEBOUT. Charles. A Pure Theory of Local Expenditures. The Journal of Political 

Economy, Vol. 64, No. 5. The University of Chicago Press. 1956. Disponível em: 

<http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall08/tiebout_1956.pdf> Acesso 

em 19 mar. 2014. 

TIPKE. Klaus. Direito Tributário (Steuerrecht). 18ª edição, São Paulo: Sérgio 

Antônio Fabris Editor. Volume 1, 2008. 

TIPKE, Klaus e YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade 

contributiva. São Paulo, Editora Malheiros Ltda, 2002. 

VARGAS. Neide César. Finanças públicas e evolução recente da noção de disciplina 

fiscal. Econ. Soc.,  Campinas ,  v. 21, n. 3, Dec.  2012 . Consultado em 05/03/2014 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

06182012000300007&lng=en&nrm=iso> 

ZELENAK, Lawrence e MORELAND, Kemper. Can the Graduated Income Tax 

Survive Optimal Tax Analysis? 53 Tax Law Review 51-59, New York, University of 

New York Press. 1999, p. 60-62. Disponível em: 



 
 

25 
 

<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1526&context=faculty_s

cholarship> Acesso em 17.Jul.2014 

ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de Direito Tributário e a capacidade 

contributiva. São Paulo, Editora Quartier Latim do Brasil, 2004. 

WIDALSIN. Wilson E. Nash Equilibria in Models of Fiscal Competition. Journal of 

Public Economics 35, North-Holland Press, Bloomington, Indiana-USA, 1987.  

http://davidwildasin.us/pub/Wildasin-Nash-Equilibria-Models-Fiscal-Competition.pdf 

 

 

 


