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RESUMO 

Esta dissertação entende o sistema tributário como parte importante da 
configuração da autoridade pública. O tributo é, ao mesmo tempo, um ato político e 
econômico, e, enquanto tal, também é objeto fundamental da discussão sobre justiça 
social e distributiva. Mas, sob quais critérios normativos estão fundamentadas 
diferentes concepções do que é uma tributação justa? Esta dissertação visa 
responder a essa questão a partir de uma discussão do ponto de vista da teoria 
política da justiça, enfocando os fundamentos de moralidade política na tributação. 
Nossa argumentação geral é que esses fundamentos passam, necessariamente, pela 
disputa entre valores de liberdade, equidade e eficiência em distintas abordagens 
teóricas que matizam o tema da justiça tributária. Para investigar esse ponto, 
apresentaremos uma leitura do que estamos chamando aqui de tradição do 
igualitarismo tributário, por um lado, e de libertarianismo tributário, de outro. No 
caso do primeiro, partimos das contribuições de John Stuart Mill, de John Rawls e de 
Thomas Piketty, demonstrando como esses autores seriam expoentes de uma 
abordagem normativa igualitária da justiça tributária que enfoca a interpretação da 
função social e distributiva dos impostos. De outra parte, a tradição chamada de 
libertarianismo tributário, cujos expoentes analisados são Friedrich Hayek, Robert 
Nozick e James Buchanan, enfocam uma função mínima de arrecadação fiscal, 
recusando a dimensão distributiva dos tributos. No centro deste debate está a 
questão da existência de um trade-off inescapável entre eficiência e equidade na 
tributação. Visamos demonstrar como a elaboração de critérios de justiça tributária 
passa por uma controversa discussão acerca da pertinência e da extensão desse 
trade-off na qual a noção de eficiência não pode ser considerada normativamente 
neutra. O libertarianismo tributário colapsa a justificação da concepção de eficiência 
na ideia de não interferência estatal nos direitos de propriedade em nome da 
primazia do valor de liberdade. No entanto, esta posição, contra formas de 
tributação distributiva, em sua dimensão teórica, cai em uma falácia ao considerar 
que os direitos de propriedade existem a priori, independentemente do Estado. Por 
outro lado, outro conjunto de argumentos, que denominamos como igualitarismo 
tributário, buscam formular uma solução de compromisso a partir de uma 
concepção que chamamos aqui de eficiência equitativa, na qual a equidade é tanto 
precondição para pensar a eficiência quanto valor fundamental de justificação da 
função distributiva da tributação.  

 

 

Palavras-chave: Justiça Tributária; Teorias da Justiça; Desigualdade; Eficiência; 

Equidade. 

 

  



ABSTRACT 

 

The tax system is an essential part of the public authority configuration. Taxation is 

both a political and economic activity, and, as such, it is also a fundamental matter of 

social and distributive justice. However, on what normative criteria are the different 

conceptions of fair taxation based? This dissertation aims to answer this question 

from the point of view of the political theory of justice. It focuses on the foundations 

of political morality in taxation. Our general argument is that these principles 

necessarily involve the dispute between values of freedom, fairness, and efficiency 

involving different theoretical approaches of tax justice. To investigate this point, we 

will present, on the one hand, an interpretation of what we call "tax egalitarianism" 

and, on the other hand, and interpretation of the "tax libertarianism." We start from 

the contributions of John Stuart Mill, John Rawls, and Thomas Piketty, 

demonstrating that these authors are exponents of a normative egalitarian approach 

to tax justice that emphasizes the interpretation of taxes as having a social and 

distributive function. The tax libertarianism (whose exponents are Friedrich Hayek, 

Robert Nozick, and James Buchanan), on the other side, emphasizes the minimalist 

function of tax collection, rejecting its distributive dimension. At the core of this 

debate lies the question of whether there is an inescapable trade-off between 

efficiency and fairness. We aim to demonstrate that the elaboration of tax justice 

criteria involves a controversy about the relevance and extension that trade-off -- 

and that the notion of efficiency cannot be considered normatively neutral. Tax 

libertarianism entangles the justification of the conception of efficiency and the idea 

of non-state interference in property rights in the name of the primacy of the value 

of freedom. However, this position incurs in a fallacy when it considers property 

rights as existing a priori, regardless of the State.  The set of arguments associated 

with the tax egalitarianism, by its turn, seeks a compromise solution based on a 

conception we call equitable efficiency, according to which equity is both a 

precondition for thinking efficiency and a fundamental justification value for the 

distributive function of taxation. 

 

Keywords: Tax Justice; Theories of Justice; Inequality, Efficiency, Equality 
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Introdução: 

 Moralidade Política na Tributação 

 

I. Apresentação do problema: 

 

Uma reflexão teórica normativa e política sobre o tema da tributação envolve 

necessariamente a mobilização de considerações de justiça.  O tributo é ao mesmo 

tempo um ato político e econômico, e, enquanto tal, também é objeto fundamental 

da discussão sobre justiça, especialmente – porém não somente – em sua dimensão 

distributiva. A afirmação de que o debate sobre a tributação mobiliza uma reflexão 

de justiça não é o ponto controverso desta discussão, afinal, nem aqueles mais 

avessos à ideia da justiça social se furtaram a reconhecer que a reflexão sobre a 

tributação incorpora considerações substantivas de justiça1.  

No entanto, a reivindicação sobre o que é a justiça e sobre quais valores 

políticos e morais a justifica, – igualdade, liberdade, eficiência, solidariedade e 

fraternidade, por exemplo – bem como o quanto determinado valor tem prioridade 

sobre outro na definição do alcance da justiça, seu objetivo e objeto, é um ponto de 

séculos de controvérsias. Tais controvérsias não se restringem à ideia da justiça 

enquanto virtude política, mas dizem respeito também aos temas nos quais ela se 

aplica: a tributação é um destes casos.  

                                                           
1
 Hayek (2005, p. 379), por exemplo, para quem a ideia de justiça diz respeito a um dever moral que somente 

pode ser imputado à avaliação da conduta individual, e que, portanto, agentes coletivos – tais como as 
instituições políticas e econômicas – não agem moralmente e não têm deveres de justiça, embora negue a 
dimensão distributiva e social da justiça, ao mesmo tempo realiza uma argumentação moral para criticar efeitos 
de um imposto progressivo que acaba por mobilizar a ideia de justiça tributária. Nesse sentido, do ponto de vista 
de Hayek, uma tributação progressiva – no caso, da renda – corresponderia a uma violação de princípios 
fundamentais, pelos seguintes motivos: pois seria uma tentativa de impor à sociedade um padrão distributivo 
determinado pela maioria em detrimento da minoria (2013, p. 437) e esta violação seria uma violação arbitrária 
de princípios: “[...] a democracy has yet to learn that, in order to be just, it must be guided in its action by general 
principles. What is true of individual action is equally true of collective action, except that a majority is perhaps 
even less likely to consider explicitly the long- term significance  of its decision and therefore is even more in 
need of guidance by principles (Hayek: 2013, p. 441). 
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Nosso objetivo mais geral nesta dissertação será o de apresentar as 

justificativas normativas segundo as quais certas concepções sobre a finalidade da 

tributação e, de maneira mais ampla, de justiça tributária, são construídas na 

literatura.  Quais são as bases normativas dessas concepções? Quais seriam os 

valores políticos e morais sob os quais são justificadas a escolha de certas estruturas 

tributárias? Nesse sentido, sob quais fundamentos normativos estão embasados os 

critérios pelos quais é possível justificar se a tributação deve ser progressiva, 

proporcional ou regressiva em relação à sua base de incidência?  

A área de reflexão sobre tributos também é, evidentemente, composta por 

estudos empíricos que buscam descrever arranjos tributários existentes ou explicar 

suas causas e consequências. No entanto, quando estudos empíricos mostram 

evidências de que a tributação regressiva aumenta as desigualdades e que uma 

tributação progressiva seria a mais adequadamente justa, poderíamos dizer que tais 

estudos estariam, na verdade, mobilizando razões implícitas de moralidade política 

para justificar posições que são normativas. Isto é, a explicação do fato (empírico) da 

existência da desigualdade não contém nela mesma a resposta para a questão: por 

que a desigualdade é injusta? Esta resposta é moral. Assim, as ferramentas 

metodológicas e analíticas mais avançadas para medir e explicar a estrutura das 

desigualdades – e, especial para nós aqui, as das desigualdades resultantes de 

arranjos tributários –, não vão nos oferecer respostas para avaliação moral sobre a 

justiça ou a injustiça de determinada distribuição. Isso ocorre porque, e nas palavras 

de Gaisbauer et al, em seu “Philosophical Explorations of Justice and Taxation” 

(2015, p. 2): “Such disputes cannot be settled based on “empirical facts” alone but 

demand normative reasoning and also political debate”. Os impostos entendidos 

nesse sentido não são, como salienta Piketty, “uma questão apenas técnica, mas 
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eminentemente política e filosófica, e sem dúvida uma das mais importante de 

todas.”( 2014, p. 480). 

 Então, podemos nos questionar: o que torna a defesa de um tributo 

progressivo (de renda, por exemplo) mais justificável publicamente do que um 

tributo regressivo, dado que ambos podem desempenhar o mesmo potencial de 

arrecadação, senão nossos compromissos morais com a justiça? Tal discussão, 

portanto, passa por mobilizar nosso senso de justiça em relação ao que, enquanto 

cidadãos de uma sociedade democrática, consideramos desigualdades moralmente 

injustificadas. Buscaremos demonstrar durante nossas discussões nesse trabalho 

que a arena fiscal é um campo perpassado por conflitos de moralidade política e de 

reivindicações distributivas normativamente orientadas.  

Desse modo, o fio condutor da construção de nosso argumento deve passar 

por discutir que critérios de moralidade política podemos mobilizar para 

argumentar que determinada reivindicação da ideia de justiça na tributação é moral, 

política e normativamente mais razoável que outra. Este é o problema normativo de 

fundo que embasa o questionamento central desta dissertação, que pode ser 

resumida da seguinte maneira: qual seria o fundamento de moralidade política de um 

sistema tributário justo? Tal questionamento mostra-se relevante, pois acreditamos 

que uma discussão do ponto de vista da teoria política e preocupada com o 

horizonte da justiça não poderia ser alheia ao debate sobre desigualdades e 

tributação.  
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II. Apresentação geral dos pressupostos normativos e fatos de fundo: 

 

a. Os três fatos de fundo 

 

(i) Função pública: o sistema tributário é uma das funções mais 

importantes da autoridade pública e estatal2;  

(ii) O trade-off: a tributação, na sua função distributiva, está diante 

de um trade-off entre considerações de eficiência e equidade;  

(iii) Impacto social: o modo como se organiza o sistema tributário 

impacta imensamente a distribuição dos encargos, recursos e 

deveres da cooperação social; 

 

b. Dados os fatos de fundo mencionados acima, partimos da estruturação 

dos seguintes pressupostos teórico-normativos: 

 

(i) Pressuposto geral da exigência de legitimidade: toda ação da 

autoridade pública e estatal precisa de um fundamento de 

legitimidade justificável publicamente perante aquela(e)s aos 

quais a autoridade é aplicada. Sendo a tributação uma função da 

autoridade pública, é necessário que a tributação seja 

legitimamente justificável; 

(ii) Pressuposto geral da responsabilidade da justiça: a 

responsabilidade pela produção de desigualdades e injustiças, 

que podem decorrer ou ser intensificadas por uma determinada 

                                                           
2
 (Musgrave, 1980) 
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composição do sistema tributário, deve ser tomada como uma 

responsabilidade pública coletiva;  

(iii) Pressuposto geral do objeto da justiça: dado (i) e (ii), temos o 

pressuposto de que as exigências de justiça fazem parte do 

objeto do dever ser das instituições, e, em especial, as 

reivindicações sobre a questão tributária dizem respeito à 

justiça das instituições políticas e econômicas; 

(iv) Pressuposto geral da moralidade política institucional: o 

conjunto das instituições da sociedade do qual a tributação é 

parte indispensável, i.e. a estrutura básica da sociedade em uma 

linguagem rawlsiana, diz respeito, portanto, a uma questão de 

moralidade política que deve ser sensível à justiça.  

 

III.  Justiça Tributária e Funções Fiscais: Limites e alcances da distribuição 

 

Quais são os objetivos da autoridade pública em relação à tributação, isto é, o 

que almejam os governos quando tributam?  Musgrave (1980 [1959], p. 6), em seu 

clássico Public Finance: Theory and Pratice, define as três funções do sistema 

tributário em relação aos objetivos da autoridade pública da seguinte maneira: (i) 

função alocativa; (ii) a função estabilizadora; e, (iii) a função distributiva3.  

Os objetivos relativos à função alocativa dizem respeito à arrecadação fiscal 

para provisão de bens públicos4 e, com isso, referem-se também ao controle e 

alocação do orçamento público em relação a esta provisão. A função de estabilização 

                                                           
3
 Musgrave não oferece justificativas de prioridades entre as três funções mencionadas. A ordenação 

é analítica.  
4
  Neste modelo não estariam incluídas políticas de regulação, ver: Musgrave, 1980, p. 6. 



22 
 

relaciona-se, para Musgrave, à escolha de política macroeconômica dos governos, 

que, em síntese, diz respeito à política orçamentária do governo para manter o nível 

de emprego, o grau estável dos níveis de preços (inflação), a taxa de crescimento da 

economia e o equilíbrio da balança de pagamentos (Musgrave, 1980, p. 11). 

Já os objetivos da tributação em sua função distributiva seriam o de realizar 

ajustes na distribuição que ocorre no mercado via política fiscal redistributiva de 

renda e riqueza, observado um dado parâmetro de justiça: 

“Ajustes na distribuição de renda e riqueza para assegurar 
uma adequação àquilo que a sociedade considera como um 
estado “justo” ou adequado de distribuição. Este ajuste será 
conhecido como a função distributiva”. (Musgrave, 1980, p. 
6)5 

 

 É importante notar que nessa definição de Musgrave sobre a função fiscal 

distributiva não há nenhuma menção sobre o conteúdo substantivo do padrão de 

justiça que deve ser considerado. Na verdade o que Musgrave faz menção são as 

preferências da sociedade em relação à justiça. Mas isto ainda não nos diz nada a 

respeito de um conteúdo substantivo das preferências sociais de justiça. O problema 

do critério (normativo) para definir a justiça distributiva na tributação permanece, 

portanto, ainda em aberto.  

Além disso, e mais importante para nosso ponto de vista normativo, é 

considerar que a vinculação do fundamento da moralidade da justiça somente às 

preferências é uma questão bastante controversa. Em primeiro lugar, as 

preferências sociais são variáveis e não parece haver razão para supor que estas 

seriam, necessariamente, preferências razoáveis. Isso porque as preferências sociais 

                                                           
5 No original: Adjustment of the distribution of income and wealth to ensure conformance with what 
society considers a “fair” or “just” state of distribution, here referred as the distribution function” 
(MUSGRAVE: 1959: 6) 



23 
 

podem também favorecer entendimentos anti-igualitários da justiça. Por exemplo, 

se o critério de definição do padrão de um estado distributivo justo for somente as 

preferências sociais, como sugeriu Musgrave, podemos incorrer em um cenário no 

qual tais preferências indicam uma predileção pelo padrão comutativo de justiça. 

Isto é, trata-se de uma visão de que os indivíduos são motivados somente pelo auto-

interesse e, assim, os que não têm nada a contribuir, e, por conseguinte, nenhum 

poder de barganha, também não podem esperar receber coisa alguma, exceto das 

instituições de caridade (Elster, 1999, p.30). 

Desse modo, a nossa questão a respeito da necessidade de articulação de 

critérios normativos – e aqui vale complementar, de critérios que seriam discutidos 

no âmbito de princípios de moralidade política e não no âmbito das preferências, 

sejam estas individuais ou sociais –, para avaliar as proposições sobre como deve 

ser o fundamento da justiça tributária justifica-se como uma questão válida e 

pertinente.  

Para finalizar a discussão sobre as três funções da tributação definidas por 

Musgrave, é preciso salientar que a divisão entre as funções fiscais é uma separação 

analítica. Assim, a especificação de uma função exclusiva para a questão distributiva 

na tributação não implica supor que o impacto distributivo do arranjo tributário se 

realiza somente quando há política fiscal distributiva via imposto de renda e riqueza 

– tal como pode ser deduzido da definição da função distributiva acima citada. Na 

verdade, as funções fiscais alocativa e estabilizadora têm também efeitos relevantes 

para composição em geral das políticas distributivas. Sendo, portanto, razoável 

supor que o modo como se organiza o sistema tributário como um todo, isto é, em 
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suas funções alocativa, distributiva e estabilizadora, importa para a distribuição dos 

encargos, recursos e deveres da cooperação social6.  

A especificação de Musgrave, de que é na função fiscal distributiva que um 

princípio de justiça se aplica, poderia gerar interpretações de que a questão 

tributária, vista da ótica da justiça, diz respeito somente à redução das 

desigualdades em termos de renda e riqueza.  

Do nosso ponto de vista, a justiça social não se esgota na justiça econômica, 

isto é, aquela não se refere somente à distribuição equitativa de recursos, tais como 

renda e riqueza7. Tão importante quanto uma distribuição mais igualitária de renda 

e riqueza é a garantia do valor equitativo das liberdades políticas de toda(o)s, bem 

como a existência de oportunidades equitativas para todas as cidadãs e os cidadãos. 

Sendo assim, quando Murphy e Nagel em O Mito da Propriedade: os impostos e a 

justiça (2005: 6), um dos livros mais importantes para o debate recente sobre 

tributação na teoria política, afirmam que “[...] a estrutura tributária é também o 

instrumento mais importante por meio do qual o sistema político põe em prática 

                                                           
6
 Nesse sentido, a literatura empírica traz evidências para o caso brasileiro da associação positiva 

entre o acesso a serviços públicos – que, vale lembrar, são custeados pelo orçamento público devido à 
arrecadação fiscal – com a queda das desigualdades. A política de valorização do salário mínimo – 
com implicações para a dinâmica de índice de emprego e inflação, que é parte da função 
estabilizadora da tributação, como vimos em Musgrave –, também teria contribuído para a queda das 
desigualdades. Além disso, há evidências de que o desenho global do sistema tributário – em suas 
diversas funções – impacta substantivamente a produção de desigualdades. Um exemplo sobre este 
ponto, pode ser visto em Pintos-Payeras (2010) em sua  pesquisa  sobre  a  progressividade  da carga  
tributária  sobre  população  brasileira,  na  qual  o  autor  analisa  a  decomposição  da carga 
tributária indireta e direta em cada região do país, que aponta que as famílias de baixa renda  
destinam  uma  parcela  maior  da  sua  renda  para  o  consumo  de  subsistência que, grosso  modo,  
se  refere  ao  gasto  com  alimentação,  o  que,  por  sua  vez,  indica  que  o padrão de consumo das 
famílias mais pobres está sendo mais tributado do que o padrão de  consumo  das  famílias  mais  
ricas  (2010,  p  168-170).  Neste sentido, Pintos-Payeras (2010) explicita  que  as  taxas  dos  
impostos  estaduais  sobre  consumo  (ICMS)  são mais elevadas para os produtos que fazem parte da 
alimentação básica e, consequentemente, oneram uma parcela maior da renda dos mais pobres. Além 
disso, o autor indica outro fator que  aprofunda este cenário de iniquidade, a saber, o fato de que nas 
regiões com menor PIB per capita do país (Norte e Nordeste) os produtos de alimentação básica são 
ainda  mais  tributados  em comparação  à  taxa  de  tributação  dos  mesmos  produtos  em outras  
regiões  do  país,  como  a  Sudeste.  Fato este que  agrava  a  desigualdade  de  renda global entre a 
população, bem como a desigualdade territorial entre as regiões do país.  
7 Este ponto será melhor discutido nos capítulos 1 e 3. 
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uma determinada concepção de justiça econômica”, devemos discordar destes 

autores neste ponto e afirmar que não é somente uma concepção de justiça 

econômica que o sistema político põe em prática, mas uma concepção de justiça 

social que inclui a econômica, porém que não se esgota nela. 

Nesse sentido, poderíamos dizer que os direitos civis e políticos só existem 

enquanto liberdades efetivas, dentro de uma estrutura básica conformada por leis e 

políticas públicas que são, direta ou indiretamente, sustentadas pelos impostos. O 

"custo dos direitos" e, mais ainda, de direitos com valor equitativo, é alto e exige 

tributação. Isso vincula a tributação à justiça como um todo e não apenas à justiça 

econômica. A justiça econômica (que depende de justiça tributária e de gastos 

públicos justamente distribuídos) é, portanto, um importante mecanismo de 

mediação entre a justiça tributária e a justiça política, distributiva e social em geral. 

Como discutem Holmes e Sustein em The Cost of Rigths: Why Liberty 

Dependes on Taxes (2000, p. 14-15), com um argumento simples e persuasivo: 

direitos e liberdades, desde os mais básicos aos mais extensos, demandam custos: 

 “To the obvious truth that rights depend on government 

must be added a logical corollary, once rich with 

implications: rights cost money. Rights cannot be 

protected or enforced without public funding and support. 

This is just as true of old rights as of new rights [...] Both the 

right to welfare and the right to private property have  

public costs. The right to freedom of contract has public 

costs no less than the right to health care, the right to  

freedom of speech no less than the right to decent housing. 

All rights make claims upon the public treasury” 

(Holmes, S.; C., Sustein, 2000, p. 15. Ênfase nossa) 

Contudo, dizer somente que direitos e liberdades demandam custos não nos 

diz nada ainda sobre a justiça no sentido de que pode haver arrecadação tributária 
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injusta. Isto é, mesmo aceitando o argumento de Holmes e Sustein, a questão que 

colocamos nesta dissertação, isto é, “que sistema tributário é justo”, vai além.  

A ideia de justiça na tributação não diz respeito apenas ao uso arrecadatório 

do fisco – mas, ao modo como o sistema tributário, em seu conjunto, distribui 

encargos e benefícios ao fim de cada período. Imagine um sistema tributário no qual 

o desenho do imposto de renda é progressivo, isto é, a alíquota efetiva do imposto 

aumenta à medida que aumenta a faixa de renda. Nesse caso, conclui-se que àqueles 

com mais renda pagam mais impostos. Mas, imagine também que nesse mesmo 

sistema tributário, a maior parte da arrecadação fiscal (carga tributária) é coletada 

de modo que onera mais os menos favorecidos por meio de tributos regressivos – 

aqui, como o exemplo se refere à renda, consideram-se os menos favorecidos como 

aqueles que estariam nas primeiras faixas de uma distribuição funcional de renda.  

Então, estaríamos diante de um cenário controverso: a função distributiva da 

tributação está desenhada de maneira equitativa, porém, em seu desenho global, a 

estrutura do sistema tributário impõe ônus tributários que não são equitativos. 

Visto isso, não podemos concluir que o sistema fiscal em questão é justo, a despeito 

de aplicar uma política tributária distributiva com imposto progressivo. O fato é que 

importantes injustiças tributárias podem ser incorridas sob qualquer regime de 

imposto de renda progressivo. Sendo assim, é importante olharmos também para a 

carga tributária a fim de avaliar a justiça tributária. Esta ideia pode parecer bastante 

trivial e óbvia. Mas não é tão óbvia e consensual assim.  

Vejamos as diferentes concepções de justiça tributária que já foram pensadas 

na literatura, vamos buscar fazer um esforço analítico de compara-las e esclarecer 

suas bases normativas de moralidade política, bem como identificar a quais 
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concepções de justiça social elas se associam. Além disso, um ponto importante 

nessa discussão diz respeito a como as interpretações sobre justiça tributária lidam 

com a questão da eficiência.  Após este escrutínio analítico, podemos avançar no 

sentido de refletir teórica e normativamente sobre critérios mais equitativos 

possíveis para o que seria uma tributação justa.  

Apresentação geral das interpretações sobre justiça e eficiência na tributação 

(a)  Justiça e equidade fiscal: 

 

A seguir apresentamos uma lista das definições gerais8 que, implícita ou 

explicitamente, são reivindicadas na literatura sobre justiça tributária: 

(i) é justo que todos os membros da sociedade sejam igualmente tributados, 

visto que todos se beneficiam dos bens públicos – princípio do benefício; 

(ii) é justo isentar um determinado mínimo de renda da tributação9. Assim 

aqueles que estão dentro da faixa do mínimo não seriam tributados, ao 

passo que os demais seriam tributados sobre a renda adicional que 

excede tal mínimo. O mínimo existencial é preservado – princípio do 

mínimo existencial; 

(iii) é justo que a tributação que recai sobre as pessoas nas diversas posições 

da estrutura básica da sociedade (que financia os bens/políticas estatais) 

                                                           
8 Como disse são definições gerais e, no momento, ainda não discriminam a magnitude da tributação 

e sobre qual fonte devem arrecadar. Essa organização funciona como uma apresentação de tipos 
ideais. Então, nos sistemas tributários concretos eles podem se apresentar misturados. Por exemplo, 
a noção de capacidade contributiva pode ser progressiva para uma base e proporcional para outra, 
sendo o exemplo um sistema tributário com imposto de renda que é progressivo, mas com imposto 
sobre consumo sendo proporcional ou até mesmo regressivo. Outro exemplo seria um desenho de 
imposto de renda que é progressivo até certo nível da distribuição das faixas de renda, sendo 
regressivo deste nível em diante. No caso deste último exemplo, os “mais produtivos” não são 
penalizados ao mesmo tempo em que o tributo é, até certo ponto, progressivo dada a capacidade de 
pagar. 

9
 Aqui, a definição de mais desfavorecidos seria baseada na renda: em uma distribuição funcional da 

renda, corresponderiam ao setor com a menor renda. 
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seja proporcional à capacidade de pagar – princípio da capacidade 

contributiva proporcional; 

(iv) é justo que aqueles com maior capacidade de pagar sejam 

progressivamente mais tributados e, em relação a isso, financiem mais os 

bens e políticas fornecidos pelos Estado – princípio da progressividade da 

capacidade contributiva; 

(v) é justo que o sistema de tributos seja tal que não onere demasiadamente 

os mais produtivos – princípio da não penalização dos produtivos; 

(vi) é justo que o sistema de tributos seja tal que garanta justiça de fundo e 

impeça a acumulação de riquezas intergeracionalmente – princípio 

rawlsiano e pikettiano. 

 

(b)  Noções gerais de eficiência na tributação: 

 

A seguir apresentamos definições de um sistema tributário eficiente. Tais 

definições são construídas no bojo das três versões da eficiência (produtiva, 

alocativa e distributiva, respectivamente)10:  

 

(i) Um sistema tributário é eficiente se é capaz de coletar um 

determinado montante de receita a um custo menor para os 

contribuintes; 

(ii) Um sistema tributário eficiente é o que impõe o menor peso morto 

e o menor custo administrativo possíveis; 

                                                           
10 Esse tópico será discutido em detalhe no cap. 1. 
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(iii) Um sistema tributário ótimo (i.e., eficiente) é aquele capaz de 

aumentar o bem-estar social ao menor custo de eficiência em 

termos dos efeitos distorcivos que tributos ensejam. 

Discutir algumas das interpretações de eficiência, bem como as suas bases 

normativas mais gerais, será um dos objetivos principais do capítulo 1 desta 

dissertação. Neste capítulo, vamos apresentar por que, quando se trata de refletir 

sobre a tributação enquanto mecanismo distributivo, a questão do trade-off entre 

eficiência e equidade aparece como premente na literatura. Para tanto, buscaremos 

fazer uma apresentação e uma organização da discussão, já bastante desenvolvida 

em outras disciplinas como a economia política, do ponto de vista de suas 

implicações para um debate normativo.  

A partir do capítulo 2, vamos entrar no debate sobre teorias da justiça. Nesse 

capítulo, discutiremos o que é o libertarianismo tributário, e como esta perspectiva 

responde à questão da eficiência e, sobretudo, à da equidade. Argumentaremos que 

o libertarianismo tributário, enquanto uma expressão de concepções normativas de 

justiça em relação ao alcance da tributação, tem como núcleo normativo a defesa de 

direitos morais de propriedade contra formas de tributação distributiva. Nesse 

capítulo iremos discutir as posições libertarianas de James Buchanan, Friedrich 

Hayek e Robert Nozick acerca da tributação.  

No capítulo 3, discutiremos a posição do igualitarismo tributário como a 

defesa da tributação enquanto mecanismo para desconcentração da riqueza. Nesse 

caso, não se trata apenas da garantia de um mínimo social existencial aos menos 

favorecidos, mas, trata-se, em linhas gerais, da responsabilidade que a autoridade 

pública tem em assegurar as condições de fundo ao longo de tempo para que os 
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cidadãos tenham além de (i) acesso igual a direitos e liberdades básicas, que o (ii) o 

poder econômico não se sobreponha à política e (iii) que todos cidadãos e cidadãs 

tenham oportunidades equitativas. Nesse capítulo discutiremos as posições 

igualitárias a respeito da tributação de John Stuart Mill, John Rawls e, 

contemporaneamente, de Thomas Piketty.   
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Capítulo 1. 

Justiça tributária: eficiência ou equidade? 

 

O trade-off entre considerações de equidade e de eficiência é uma questão 

central nas discussões em torno da tributação. Que todo imposto produz peso-

morto11 é um corolário presente nas discussões das teorias da tributação. De 

maneira geral, o cerne deste trade-off diz respeito a suposição de um dilema 

inescapável entre, por um lado, distribuição e, por outro lado, a manutenção da 

eficiência econômica12. O conflito entre os objetivos da eficiência e da equidade, 

portanto, estariam no centro de toda questão tributária13. 

“How much of economic pie must be sacrificed in order to divide it more 

equally?” Esta questão exposta por Samuelson (2010, p. 323) é emblemática para 

apresentar como parte da literatura compreende esse trade-off, a saber, sob um 

ponto de vista que é restritivo às considerações de equidade na medida em que 

avalia o trade-off pela ótica de quais seriam os custos aceitáveis da distribuição 

(Wilkinson 2000, p. 39; Musgrave: 1996, 11; Ulrich: 2011, p. 164). Dito de outro 

modo, e em consonância com a frase de Samuelson: o quanto de eficiência 

econômica teríamos que abrir mão em nome da equidade?  

Tal tese do trade-off configurou-se como uma questão axiomática, sobretudo 

na teoria econômica ortodoxa, e uma discussão sobre justiça tributária e justiça 

                                                           
11 Originalmente peso morto se refere a deadweight losses.  O peso morto pode “ocorrer porque o 
trabalho é desestimulado pela taxação ou por causa de subsídios ao lazer. Mas também podem 
ocorrer porque os consumidores responderiam à taxação poupando menos ou as firmas investindo 
menos” (Przeworsky, 1995, p. 20). 
12 O pressuposto geral destas teorias é o de que políticas tributárias distributivas geram dois tipos de 
efeitos: (i) efeito renda e o (ii) efeito substituição. Dado tais efeitos, o melhor tributo – na linguagem 
desta literatura seria a solução ótima first best, o imposto lump sum – é aquele capaz de produzir 
distribuição sem gerar custos em eficiência. No entanto, seria impossível praticar um tributo deste 
tipo. A solução de second best desta literatura passa por discutir, então, qual seria o tipo de tributo 
capaz de produzir distribuição ao menor custo possível em eficiência.  
13

 Birdeman, 2005, p. 174. 
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distributiva dificilmente poderia ignorá-la.  O que é importante para nossos 

propósitos é discutir as bases normativas e as implicações desse trade-off quando 

pensamos questões de justiça social. 

Nesse sentido, vale destacar que a ideia de um trade-off entre eficiência e 

equidade está ancorada em suposições teóricas acerca de pressupostos (i) 

comportamentais em relação aos indivíduos enquanto agentes econômicos, e, 

também,  de pressupostos (ii) normativos sobre o valor político da equidade e da 

eficiência.  De acordo com isso, a adoção de diferentes pressupostos para cada um 

destes dois pontos mencionados acima implica distintas respostas para o trade-off 

em, pelo menos, três sentidos: 1) sobre a prioridade da eficiência ou da equidade 

neste trade-off; 2) ao próprio alcance (tamanho admissível) deste trade-off; e 3) 

sobre a pertinência de enquadrar as considerações de eficiência e equidade, 

necessariamente, enquanto um trade-off inescapável.   

Dito isso, vale destacar que nossa perspectiva é a de discutir os pressupostos 

normativos de diferentes respostas ao trade-off, e não do próprio trade-off. Vale 

lembrar a passagem de Rawls (2008, p. 329), na qual o autor adverte que “É 

essencial ter em mente que o nosso tema é a teoria da justiça, e não a economia, por 

mais elementar que seja. Somente estamos interessados em certos problemas 

morais da economia”. 

O mote geral deste capítulo será, portanto, o de demonstrar como a análise 

dos fundamentos morais e dos pressupostos do trade-off, em primeiro lugar, diz 

respeito também a uma reflexão teórica-normativa preocupada com a justiça, e, em 

segundo lugar, tem implicações substantivas para a construção de princípios de 

justiça distributiva, especialmente do ponto de vista da questão a respeito da justiça 
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tributária. Em suma, o ponto é o seguinte: qual papel que a eficiência deve ter nas 

formulações normativas sobre questões distributivas? Ou devemos valorizar a 

equidade a despeito das implicações de eficiência? Caso contrário, por que razões 

que apelam à eficiência devem ter espaço na justificação de princípios distributivos? 

Eis questões normativas controversas para as quais a discussão teórica do trade-off 

é central.  

Inicialmente, precisamos ter bem esclarecidos alguns conceitos fundamentais 

para prosseguirmos: o que, afinal, é eficiência e o que é equidade? Há diferentes 

definições de eficiência e equidade em jogo quando se trata da discussão desse 

trade-off?  Depois de definir tais conceitos neste capítulo, nosso objetivo será 

discuti-los em perspectiva comparada nos próximos capítulos com algumas versões 

das teorias da justiça (libertárias e igualitárias), sempre tomando como horizonte 

principal de nossa discussão a questão da moralidade política da justiça na 

tributação.  

Eficiência e Equidade:  

 

O que é eficiência? 

 

Eficiência é um termo bastante utilizado, seja na literatura acadêmica 

especializada, no debate político público ou no senso comum. Embora haja diversas 

interpretações para o que é a eficiência, todas interpretações precisam responder ao 

problema: eficiência de quê ou em relação ao quê?  Nesta seção apresentarei três 

versões da eficiência e em relação ao quê elas se referem: a eficiência produtiva; a 

eficiência alocativa; e, a eficiência distributiva. 
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Em termos gerais, eficiência produtiva diz respeito à produtividade. Nesta 

primeira definição, a eficiência produtiva corresponderia à capacidade de 

maximizar um determinado resultado ao menor custo possível de recursos 

disponíveis para a sua produção (Samuelson & Nordhaus, 2009, p. 13)14. A 

interpretação produtivista da eficiência também está associada à noção de 

crescimento econômico enquanto resultado do aumento de capacidade produtiva 

agregada. Neste sentido, e falando em termos teóricos gerais, a produção é eficiente 

se um acréscimo na capacidade produtiva em A não implicar um decréscimo na 

capacidade produtiva em B. 

Para além da redução de custos para aumento de produtividade, uma 

segunda definição de eficiência, a eficiência alocativa, refere-se à eliminação de 

desperdícios que ocorrem no processo alocativo, devido aos recursos que seriam 

ociosamente alocados. Neste sentido, a ideia é que o processo alocativo em si mesmo 

enseja desperdícios (Okun, 2015, p. 93-98; Congleton et al: 2008: 2). Associada a esta 

interpretação estaria a definição de eficiência enquanto a redução de deadweight 

losses (Gruber, 2009, p. 594-595), também conhecida como  excess burden 

(Granqvist & Lind, 2010, p. 63).  

Nessa acepção, desperdícios ocorrem devido às distorções de incentivos 

econômicos provocados por medidas alocativas e também distributivas estatais – 

sobretudo, quando se trata de tributação15. Assim, em termos gerais de modelo 

                                                           
14 Esta discussão teórica diz respeito à noção de fronteira de possibilidade de produção (FPP) que, em 
síntese, seria a fronteira máxima de produção de uma sociedade. Ela mostra as possibilidades de 
produção da economia, pressupondo a eficiência máxima. Nessa fronteira, a sociedade não pode 
empregar recursos para produzir mais de bem A sem, com isso, necessariamente, produzir menos de 
um bem B. Contudo, não temos condições, e nem a intenção, de desenvolver este ponto aqui, para 
uma discussão detalhada deste assunto, ver: Samuelson, 2009, cap.  1.  
15

 Como discute Hakes (2008, p. 133): “Taxes cause deadweight losses because taxes prevent buyers 
and sellers from realizing some of the gains from trade. That is, taxes distort incentives because taxes 
raise the price paid by buyers, which reduces the quantity demanded and lowers the price received 
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teórico, podemos dizer que uma alocação é eficiente se é capaz de distribuir recursos 

de C para D sem produzir desperdícios. Esta discussão nos leva a terceira 

interpretação listada no início desta seção: a eficiência distributiva. Vejamos a 

seguir. 

Por fim, a terceira definição, sobre eficiência distributiva, mobiliza a 

linguagem do bem-estar como parâmetro central neste debate. Dado isso, a questão 

óbvia subsequente, então, seria: o que é bem-estar? A resposta para este 

questionamento é bastante controversa e teoricamente densa e não é o objetivo 

desta seção discutir essa controvérsia. Por ora, o que é importante destacar sobre a 

noção de bem-estar em relação à eficiência distributiva é que, de modo geral, a noção 

de bem-estar assenta-se em variações de um critério de utilidade individual16. O 

ponto principal seria o seguinte: uma solução distributiva é eficiente apenas se 

melhora o bem estar, enquanto aumento da utilidade, de indivíduo E sem piorar o bem 

estar, i.e. a utilidade, de indivíduo F. Vale destacar que a distribuição eficiente é 

considerada uma distribuição Pareto-ótima na tradição da literatura de bem-estar 

ou “welfarista”, para usar a denominação de Sen – discutirei melhor o conceito de 

otimilidade paretiana adiante. 

*** 

O que há em comum nessas três definições de eficiência? Em primeiro lugar, é 

importante salientar que todas as definições de eficiência apresentadas partem da 

premissa do fato da escassez.  Assim, a busca pela eficiência só faz sentido na medida 

                                                                                                                                                                             
by sellers, which reduces the quantity supplied. The size of the market is reduced below its optimum, 
and sellers fail to produce and sell goods for which the benefits to buyers exceed the costs of the 
producers. Deadweight loss is a loss of potential gains from trade” 
16 “O ‘welfarismo’ define ‘bem’ em função somente da utilidade. Na welfare economics, há três 
interpretações tradicionais da utilidade: prazer (ou algum tipo genérico de satisfação de desejos, que 
é como se define felicidade), satisfação de preferências, ou ainda, representação numérica da escolha 
(preferência revelada)” (Sen, 2001,p.19).  
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em que há um limite para a produção, para a alocação e a distribuição. O segundo 

ponto em comum que perpassa as três definições diz respeito a algum apelo à 

otimilidade de Pareto para representar o ponto máximo de eficiência. Sendo assim, 

poderíamos dizer que a busca pela eficiência é a busca pelo resultado ótimo na 

produção, na alocação ou na distribuição.  Por tal razão, na seção seguinte discutirei 

o conceito de eficiência a partir de Pareto, uma vez que este conceito faz parte do 

terreno comum no qual em distintas versões de eficiência são desenvolvidas. 

A otimidade paretiana como critério de eficiência: 

O critério mais comumente mobilizado para fundamentar uma definição de 

eficiência é o ótimo de Pareto. Pode-se dizer que a robustez teórica17 do ótimo de 

Pareto está em oferecer um raciocínio generalizável para distintos entendimentos 

sobre o objeto da eficiência. Isto é, é possível falar em termos de otimilidade 

paretiana para definir a eficiência em relação à produção de bens, à alocação de 

recursos, ao bem-estar, à distribuição de renda, à competição de mercados, etc. Nas 

discussões sobre tributação, por exemplo, o critério paretiano pode balizar tanto a 

noção de eficiência tributária, ao fundamentar o conceito de peso morto, quanto à de 

equidade, ao ser incorporado como axioma nas funções de bem estar social.  

Esse entendimento ocorre pois o ótimo de Pareto corresponde a uma 

situação de equilíbrio, na qual, em termos gerais, nenhuma melhoria na situação de 

pelo menos um indivíduo pode ser realizada sem piore a situação de pelo menos um 

indivíduo, por exemplo. Esta melhoria pode ser em termos produtivos, alocativos ou 

                                                           
17 É um critério tão robusto que mesmo sendo construído no bojo da recusa sobre a possibilidade de 
fazer comparações interpessoais de bem-estar, o ótimo de Pareto é reivindicado por diversos autores 
welfaristas que adotam as comparações interpessoais de bem-estar. Sen (2001, p. 33) esclarece que 
“[...] com o desenvolvimento da tendência antiética, quando as comparações interpessoais de 
utilidade passaram a ser evitadas na economia do bem-estar, o critério sobrevivente foi a otimalidade 
de Pareto.” Esse tema envolve um debate bastante técnico e especializado e não tenho intenção, e 
nem condições, de expô-lo aqui. Mas vale ver a discussão feita por Brue (2006, p. 393-409). 
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distributivos, como ressaltado acima. A seguir exponho algumas versões de 

definição do conceito que são bastante utilizadas. 

Nas palavras de Stiglitz (1999, p. 99): “O ótimo de Pareto enuncia que 

devemos preferir aquela distribuição em que pelo menos um indivíduo ficará em 

uma posição distributiva melhor desde que nenhum indivíduo fique em uma posição 

distributiva pior”18. Musgrave (1996: 10) tem uma interpretação similar: “Diz-se que 

uma mudança nas condições econômicas é eficiente (ou seja, para melhorar o bem-

estar) se, e somente se, a posição de alguma pessoa, digamos A, for melhorada sem a 

de qualquer outra pessoa, incluindo B e C, seja piorada”19. Já, para Samuelson (2009, 

p. 160): “A eficiência de Pareto (ou às vezes apenas a eficiência) ocorre quando 

nenhuma possível reorganização de produção ou distribuição pode melhorar a 

situação de qualquer um sem prejudicar alguém. Em condições de eficiência 

alocativa, a satisfação ou utilidade de uma pessoa só pode ser aumentada 

diminuindo-se a utilidade de outra pessoa” 20.  Em síntese, pode-se dizer que 

qualquer definição de eficiência que faz apelo ao ótimo de Pareto estará entendendo 

que: 

 “O bem-estar máximo, disse Pareto, ocorre quando já não há 
mudanças capazes de deixar uma pessoa em melhor situação, sem 
deixar outras em situação pior. Isso implica que a sociedade não 
pode reorganizar a alocação de recursos ou a distribuição de bens e 
serviços de modo a ajudar uma pessoa sem prejudicar outra”. 
(Pareto apud Brue, 2005, 394) 

 

                                                           
18 No original: The Pareto principle says that we should prefer those allocations in which at least 
some individuals are better off and no one is worse off” (Stiglitz: 1999, p. 99). 
19 No original: A change in economic conditions is said to be efficiente (i.e., to improve welfare) if and 
only if the position of some person, say A, is improved without that of anyone else, including B and C, 
being worsened” (Musgrave: 1996: 10). 
20 No original: “Pareto effciency (or sometimes just effciency) occurs when no possible reorganization 
of production or distribution can make anyone better off without making someone else worse off. 
Under conditions of allocative effciency, one person’s satisfaction or utility can be increased only by 
lowering someone else’s utility.” 
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Nesse sentido, quando se afirma que o ótimo de Pareto diz respeito a uma 

situação de equilíbrio, a ideia é que isso se refere a uma situação de máxima 

eficiência. A eficiência máxima, por ser um equilíbrio, não permite que rearranjos 

alocativos, produtivos ou distributivos sejam feitos sem comprometer tal equilíbrio. 

Sendo assim, o modelo do ótimo de Pareto estipula uma fronteira de eficiência. 

Vejamos a representação gráfica abaixo: 

 

Gráfico 1. Eficiência de Pareto e equidade distributiva 

 

(Rawls, 2008, p. 84) 

Onde: 

X1: Indivíduo Representativo 1 

X2: Indivíduo Representativo 2 

BA: Fronteira de Eficiência Paretiana 

C: Ponto de Eficiência (Ótimo de Pareto) menos equitativo 

D: Ponto de Eficiência (Ótimo de Pareto) mais equitativo 

E: Ponto de Ineficiência 

F: Ponto de Ineficiência 
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Críticas à eficiência de Pareto:  

  Para esclarecer qual é o dilema envolvido, vamos ao gráfico 1. Na fronteira 

de eficiência BA todos os pontos são eficientes. Logo, a representação gráfica implica 

que os pontos C e D, que estão dentro desta fronteira, são igualmente eficientes. Por 

conseguinte, os pontos E e F são ineficientes dado que estão fora de tal fronteira. No 

entanto, mesmo que os pontos C e D sejam igualmente eficientes, estes são muito 

distintos no que diz respeito ao alcance da equidade distributiva. Explico: em um 

arranjo distributivo tal como expresso pelo ponto C o indivíduo representativo X2  

detém um quinhão muito maior de recursos em comparação a X1, portanto, este 

seria um arranjo distributivo altamente desigual. Por outro lado, no arranjo 

distributivo tal como expresso no ponto D, os quinhões distribuídos entre X1 e X2 

são equitativos. 

No modelo analítico da eficiência de Pareto, como nos lembra Dahl (1992, p. 

2), “uma alocação de recursos que é maximamente eficiente (um ótimo de Pareto) é 

perfeitamente consistente com um número indefinido de distribuições de renda 

diferentes, que vão desde a igualdade perfeita até a desigualdade mais extrema”.  Ou 

como nos bem lembra Sen (2001, p. 33): “Um estado pode estar no ótimo de Pareto 

havendo algumas pessoas na miséria extrema e outras nadando em luxo, desde que 

os miseráveis não possam melhorar suas condições sem reduzir o luxo dos ricos”. 

Nesse sentido, podemos concordar que a regra do ótimo de Pareto não contém nada 

nela mesma que seja capaz de indicar a escolha da situação distributiva preferível, da 

igualdade perfeita até a desigualdade mais extrema – ou, em termos técnicos: a regra 

de Pareto não estabelece nada acerca de qual seria o ponto ótimo preferível dentro 

da fronteira de eficiência.  
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Ora, se o critério da eficiência (de Pareto) não contém nada em si mesmo capaz 

de arbitrar entre a escolha dos variados estados distributivos, então, precisamos 

lançar mão de um critério substantivo de justiça que permita responder a questão: que 

estado distributivo é preferível e por quê? Em termos de uma avaliação normativa 

geral dessa questão, pode-se argumentar que, enquanto cidadãos e cidadãs de uma 

sociedade democrática, nosso senso moral sobre a justiça se conforma com um 

arranjo distributivo que permita a menor desigualdade econômica possível dentro 

de um arranjo que seja eficiente – digo eficiente para permanecer ainda dentro do 

modelo analítico paretiano.  

Sob este raciocínio, as razões mobilizadas para justificar a escolha de certos 

estados distributivos em detrimento de outros são de natureza moral. Afinal, é 

possível responder ao problema de por que a desigualdade é injusta sem recorremos a 

padrões de moralidade política? Certamente não.  

Nesse sentido, enquanto cidadãs de uma sociedade democrática, teríamos 

razões para preferir uma situação distributiva mais equitativa (representada pelo 

ponto D no gráfico) àquela situação distributiva permeada por iniquidades 

(referente ao ponto C). Esta escolha, contudo, não se deduz a partir do critério de 

eficiência de Pareto. Como dito: não há nenhum elemento pressuposto neste critério 

que seja capaz de arbitrar entre, por um lado, a situação que seja eficiente, porém 

extremamente desigual (referente ao ponto C, no gráfico 1) e, por outro, a situação 

que seja eficiente e igualitária (referente ao ponto D, no gráfico 1).  E o raciocínio 

seria o mesmo para as variações possíveis de rearranjos distributivos (pontos 

intermediários entre C e D) dentro da fronteira de eficiência. 
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A otimilidade paretiana, ou simplesmente eficiência como é comumente 

conhecida na literatura, é, portanto, indiferente à existência de desigualdades. Uma 

distribuição que seja não-igualitária e uma distribuição igualitária só podem ser 

avaliadas, pela regra do ótimo paretiano, por considerações de eficiência, 

considerações de justiça, portanto, não entram nessa avaliação. Eis o problema. É por 

conta desta miopia que diversos críticos apontaram as limitações da eficiência de 

Pareto, principalmente quando considerado como um critério distributivo.  

A despeito de suas limitações – multiplicidade de soluções, não incorporação 

da questão distributiva – Pareto permanece sendo um dos principais critérios de 

alocação de recursos quando da utilização do conceito enquanto sinônimo de 

eficiência21. Formulado para ser um critério objetivo de escolha entre alocações 

alternativas do sistema econômico, o ótimo de Pareto tem, entretanto, diversas 

limitações.  

Brue (2005, p. 397) argumenta que “[...] os julgamentos morais que o critério 

de Pareto propositadamente exclui são geralmente fatores legítimos e dominantes 

na formulação política”. Esse autor discute como diversas transações privadas que 

seriam consideradas eficientes se julgadas a partir do critério de Pareto entram em 

conflito com valores da moralidade política de uma sociedade democrática.  

Para Sen (1970) o critério de Pareto seria negligente não somente em relação 

a questões morais distributivas: a eficiência paretiana não seria compatível com a 

liberdade individual. O argumento que Sen constrói em “The Impossibility of a 

Paretian Liberal" ficou conhecido como o paradoxo liberal paretiano. A ideia geral da 

crítica de Sen é a de que o critério da eficiência não é compatível nem mesmo como 

                                                           
21

 Maia, 2005, p. 23. 
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uma noção mínima de liberdade individual (poderíamos dizer, uma concepção 

negativa de liberdade) e, por conseguinte, também não seria compatível com 

quaisquer noções de liberdade individuais mais amplas.  

Além disso, Brue também salienta que a eficiência paretiana “[...] não trata da 

importante questão da justiça distributiva, ou da distribuição justa da renda na 

sociedade. Em vez disso ele apenas estabelece as condições de eficiência para 

qualquer distribuição já existente”.  Sobre este ponto a posição de Rawls (2008, p. 

82-87) é esclarecedora. Para este autor, “[...] o princípio de eficiência [de Pareto] não 

pode servir sozinho como critério de justiça. Portanto deve ter algum tipo de 

complementação [a esse princípio de eficiência de Pareto]” (Ibid., p. 86).   Vamos 

debater melhor a posição rawlsiana a esse respeito quando retomarmos esta crítica 

a eficiência, na seção “Levando as arbitrariedades morais a sério”, no capítulo 3. 

Por ora, é importante ter em mente que discutir as implicações distributivas 

da noção de eficiência paretiana passa por um debate a respeito do tão 

frequentemente mencionado trade-off entre eficiência e equidade. Como já dito, uma 

reflexão de justiça distributiva, especialmente quando enfoca a questão tributária, 

não poderia se esquivar de discutir os dilemas de justificação normativa que o 

problema do trade-off coloca ao horizonte da justiça. Por isso, na próxima seção, 

vamos nos debruçar sobre distintas interpretações da literatura a respeito desse 

trade-off  na tributação.  

  

O Trade-off: 

Nessa subseção iremos discutir brevemente três interpretações salientes 

na literatura e que apresentam distintas matizes de compreensão do trade-off: a 
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interpretação descritiva de Okun; a perspectiva crítica à distribuição, 

desenvolvida pela literatura de “rent-seeking”; e a interpretação da tributação 

ótima, que almeja uma resposta de conciliação praticável entre os objetivos da 

eficiência e da equidade.  

O trade-off e a metáfora de Okun: 

Okun formulou a célebre metáfora da representação do trade-off a partir de 

um “leaky bucket”. A ideia dessa metáfora seria a seguinte: considere que ao 

elaborar políticas de redistribuição de renda dos ricos para os pobres por meio de 

tributação progressiva, os governos podem comprometer, em diferentes graus, a 

eficiência econômica e, com isso, reduzir o rendimento nacional disponível para 

realizar políticas redistributivas no longo prazo. Mas, se a igualdade é um bem social 

que a sociedade considera relevante, então, essa questão diz respeito a quanto 

estamos dispostos a abrir mão em termos de custos de eficiência. E onde entra o 

“leaky bucket”, então? 

Para demonstrar os dilemas envolvidos na questão acima descrita, Okun 

elabora um experimento mental no qual o trade-off é representado pela figura de 

um balde afunilado dentro do qual será depositado um montante X com finalidade 

distributiva. Digamos, por exemplo, que este montante é de 4 reais. Agora, suponha 

que este balde afunilado contenha vazamentos e o montante inicial de 4 reais 

depositados tornam-se, ao final, apenas 2 reais. Isso ocorre, pois durante o 

processamento desse montante até a sua distribuição ocorreram vazamentos no 

balde, esses vazamentos correspondem a uma analogia aos efeitos dos (i) custos 

administrativos do aparato estatal público responsável por gerenciar a distribuição; 

aos desincentivos que impostos progressivos geram ao (ii) trabalho e à 
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produtividade; à (iii) poupança e aos investimentos (fuga de capitais); e, por fim, ao 

(iv) crescimento econômico (Okun: 2015: p. 93-98).   

Desse modo, com a noção de “leaky bucket”22, Okun conseguiu incorporar as 

diversas, e complementares, definições de eficiência econômica, bem como 

demonstrar o problemático resultado da interação destas com as medidas 

distributivas: a saber, custos em eficiência. 

Contudo, se aceitarmos tais diagnósticos sobre os efeitos nocivos que a ação 

pública em favor de políticas redistributivas tem sobre a dinâmica econômica, 

certamente, a visão que teremos do tamanho do leaky bucket produzido pelas 

demandas conflitantes entre eficiência e equidade será amplo o bastante, de modo 

que consideraremos que os custos em eficiência não ser aceitáveis. Mas, que razão 

teríamos para aceitar o diagnóstico, baseado em uma cadeia de suposições 

comportamentais, de que mais tributação se transforma em menos incentivos 

econômicos (de produtividade e poupança) e isso, por sua vez, implica em menos 

investimentos e crescimento econômico?23? E mais, mesmo se aceitássemos o 

diagnóstico, qual seria o limite aceitável para o tamanho do leaky bucket? Vamos 

                                                           
22

O processo de leaky bucket descrito por Okun assemelha-se ao do deadweight losses. Este conceito 

chama a atenção para que, em situações nas qual preferimos equidade à eficiência, os ganhos 
advindos dos benefícios sociais e da tributação redistributiva (bens públicos, que são entendidos de 
modo geral por essa literatura como “rendas”) são sempre menores que os custos sofridos por 
aqueles que financiaram estas transferências. 

23 Przeworsky (1995) discute a relação entre a alocação eficiente de recursos no mercado e a 

alocação por meio de governos democráticos, “uma política não é ineficiente” mesmo que do ponto 
de vista econômico, como defendido pela literatura debatida aqui, haja ineficiência. A questão é que 
“[...] a menos que uma alternativa [aqui pensada em termos das possibilidades paretianas] deixe cada 
um igual ou melhor que antes, uma política não é ineficiente” (Przeworsky: 1995:33). O autor 
argumenta que a utilidade, isto é, a eficiência, não pode ser medida em dinheiro (recursos 
desperdiçados), então, Przeworsky prossegue a sua argumentação afirmando que: “Assim, mesmo 
que seja verdade que as intervenções governamentais necessariamente diminuem a renda agregada, 
as inferências relativas a perdas de bem-estar, a partir de perdas de renda, não podem ser 
sustentadas” (Ibid). 
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apresentar outras definições do trade-off e, posteriormente, voltaremos a essas 

questões. 

O trade-off como expressão de rent seeking 

Análogo a tais definições de custo em eficiência está a concepção de rent-

seeking, que pode ser resumida da seguinte forma: ao interferir na economia coletando 

tributos e transferindo recursos, o Estado incentiva a formação de grupos  que buscam 

rendas estatais, os renters seekers (ou os “caçadores de renda”).  Estas rendas, por sua 

vez, não geram investimentos e ativos na dinâmica econômica, pois correspondem a 

atividades improdutivas que não agregam valor por meio da competição e da alocação 

de preços, como ocorre no mercado, uma vez que a concorrência entre os grupos rent-

seeking se configuraria a partir de um jogo de soma zero. Portanto, sob a lógica do rent-

seeking, políticas tributárias distributivas criariam distorções na competição do 

mercado e, como decorrência, gerariam ineficiência. A proposição geral destas teorias é 

a de que “[...] o mercado aloca recursos para todos os usos mais eficientemente do que 

as instituições políticas”24. 

Pode-se dizer que grupos rent-seeking equivalem, portanto, a grupos 

predatórios das atividades públicas que dissipam o valor das rendas e produzem 

custos sociais (desperdício de recursos e custos em eficiência) no próprio processo 

de disputa pelos recursos oferecidos pelo Estado (Tullock, 1967; Tollison: 1982; 

Buchanan: 1980)25. Uma definição precisa do conceito de rent-seeking foi elaborada 

                                                           
24

 Przeworsky: 1995, p. 26. 
25

 Segundo Congleton, Hilman e Konrad (2008, p.4), “In the second half of the twentieth century, 
there were a variety of efforts to place the  normative analysis of public policy on firmer analytical 
ground”. Estas análises correspondem a literatura sobre rent-seeking. O artigo de Gordon Tullock 
(1967) é considerado o evento fundador da teoria do rent-seeking (Tollison: 2011: 75. Tradução 
minha). Como também indica Congleton et all (2008), “Tullock focused on the efficiency 
consequences of income transfers [...] Tullock reasoned that the resources used in activities of 
persuasion should be counted as a cost to society” (CONGLETON et all: 2008: 2). Ainda Congleton et 
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por Tollison (1982, p.77), para quem: “Rent-seeking is the expenditure of scarce 

resources to capture an artificially created transfer”. A referência à captura dos 

recursos num quadro criado artificialmente é um ponto central desta abordagem, 

dado que a atividade de rent seeking existiria apenas em decorrência da regulação 

econômica do mercado pelo Estado.  Em vista disso tudo, podemos pensar o quanto 

que as teorias do rent seeking estão construídas sob uma série de pressupostos que 

são normativos.  

 

O trade-off no centro da tributação ótima 

A premissa de partida das teorias de tributação ótima é a de que sistemas 

tributários introduzem distorções na economia. Isto é, os tributos são distorcivos 

pois influenciam e modificam o comportamento dos agentes econômicos. Esta é a 

posição segunda a qual todo tributo produz um peso morto, ou, grosso modo, produz 

perdas em eficiência.  Nesse sentido, uma teoria que parte da premissa de que todo 

tributo produz ineficiência poderia, por conseguinte, ter como conclusão decorrente 

de tal premissa a recomendação de que quanto menos tributos, melhor (tal como 

ocorre com a abordagem do rent-seeking), não é verdade?  

No entanto, não é essa exatamente a conclusão das teorias da tributação 

ótima. Aliada à premissa de que todo tributo produz, em algum grau, ineficiência em 

                                                                                                                                                                             
all argumentam que o foco teórico da literatura sobre rent-seeking “is the computation of social loss 
through the value of the resources unproductively used because of the presence of the rents or prizes 
that are assigned by the personal discretion of others, as when political decision makers determine 
public policies [...] The social loss from rent seeking similarly occurs ex ante, through unproductively 
used resources and initiative before policy decisions are made” (CONGLETON et all: 2008: 2-3). 
James Buchanan é considerado também um dos principais expoentes desta literatura. Segundo 
Tollison (2011, p. 74), Buchanan publicou um volume de artigos sobre rent seeking que 
influenciaram de forma salutar o desenvolvimento posterior do campo. Em 1980 foi publicado um 
livro composto por uma coletânea de artigos de autores dedicados a esta literatura, Toward a theory 
of rent seeking society foi organizado por Buchanan, Tollison e Tullock e é considerado a principal 
obra de referência desta literatura.  
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termos de peso morto, estaria também a premissa de que a sociedade compartilha, 

em algum grau, aversão à desigualdade. Sendo assim, as teorias da tributação ótima 

consideram tanto a eficiência quanto a igualdade simultaneamente como objetivos 

sociais relevantes.  

Nesse sentido, o problema de identificar o desenho tributário ótimo é um 

problema sobre como encontrar a melhor combinação possível entre os objetivos da 

eficiência e da equidade.  Portanto, podemos dizer que no cerne dos objetivos das 

teorias de tributação ótima está o de oferecer uma resposta para o trade-off entre 

eficiência e equidade. A seguir buscarei expor brevemente as principais discussões 

dentro dessa perspectiva teórica e, ao final, buscarei defender o ponto de vista de 

que, a despeito de considerar também a equidade como objetivo social relevante, as 

teorias da tributação ótima26 acabam por priorizar os objetivos da eficiência. 

O pressuposto comportamental central da tributação ótima diz respeito a 

como os indivíduos enquanto agentes econômicos reagem às alterações na dinâmica 

econômica em relação à disposição a consumir, poupar, investir e ser produtivo(a) 

quando diante da introdução de tributos, sobretudo quando se trata de imposto de 

renda e consumo. Sendo assim, tal pressuposto nos diz que as políticas tributárias, 

principalmente aquelas com objetivos distributivos (em geral, de tributação 

progressiva), geram dois tipos de efeitos: o efeito renda e o efeito substituição. 

 O efeito renda é “[...] definido como a retirada de uma parcela do poder 

aquisitivo” (Lagemann, 2004, p.406). Isto é, o efeito renda implica que quando a 

tributação incide sobre a renda – e, do ponto de vista da tributação ótima, trata-se 

da renda que provém do trabalho, não a renda do capital ou de patrimônio –, a 

                                                           
26

 Aqui estaria pensando nas contribuições de Sandmo (1976) e Mirrles (1986). 
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disposição das pessoas de aumentar sua produtividade diminui uma vez que a 

tributação distorce a cadeia de incentivos relativa ao aumento da renda em função 

do aumento da produtividade.  É neste sentido que a literatura de tributação ótima 

indica que a relação entre trabalho e lazer torna-se menos elástica27 (Lagemann, 

2004, p. 406; Birdeman, 2005, p. 181).  

Já o segundo, o efeito substituição, “origina-se da reação do contribuinte, que 

procura se evadir da carga do tributo” (Lagemann, 2004, p.406), ou seja, quando 

determinado bem é tributado a reação dos contribuintes é, grosso modo, substituir a 

demanda desse bem por algum equivalente28. Tanto o efeito renda quanto o efeito 

substituição produzem peso morto, ou seja, geram ineficiência em termos 

econômicos.  

Dado tais efeitos inevitáveis da tributação, especialmente no caso da 

tributação de renda e consumo, o melhor tributo seria o imposto lump sum.  

Teoricamente, tributos de tipo lump sum correspondem a uma solução first best na 

medida em que não geram custos em eficiência por não serem distorcivos em 

relação ao comportamento de agentes econômicos (Birdeman, 2005, p. 175). E isso 

quer dizer que os tributos de tipo lump sum são não distorcivos pois se referem aos 

tipos de impostos com bases tributárias que não afetam as decisões 

comportamentais econômicas dos contribuintes, tais como um imposto fixo per 

capita, um imposto sobre determinas características físicas dos contribuintes ou  um 

imposto com base na capacidade produtiva potencial. 

                                                           
27 Isto é, a disposição de abrir mão do lazer para trabalhar diminui, pois o retorno de renda do 
trabalho diminui com a tributação da renda do trabalho. 
28 “No caso dos bens, ele se apresenta através da alteração na estrutura de preços relativos 
ocasionada pela tributação, fazendo com que o bem tributado fique mais caro, e afeta também a 
alocação de recursos, na medida em que a quantidade procurada do bem encarecido cai” (Lagemann, 
2004, p.406). 
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No entanto, tributos lump sum não são factíveis de implementação devido ao 

seu déficit informacional inerente. Sendo assim o principal ponto de discussão na 

tributação ótima passa a ser, na verdade, o de encontrar uma solução “second best”, 

dado a não exequibilidade de solução lump sum. 

Do ponto de vista de considerações normativas de justiça, o problema da 

abordagem da tributação ótima, é que, a despeito de buscar uma solução de 

compromisso entre eficiência e equidade, a perspectiva de avaliação do trade-off 

continua sendo, no final das contas,  eficientista. Explico. Em primeiro lugar, ao 

centralizar a discussão tendo a renda do trabalho e o consumo como base tributária, 

a abordagem da tributação ótima deixa fora a discussão a tributação da renda de 

capital, riquezas, herança, propriedade e patrimônio. E isso tem enormes 

implicações para o entendimento e o alcance da justiça tributária. Em segundo lugar, 

as recomendações correntes advindas da abordagem da tributação ótima, grosso 

modo, estão mais preocupadas em tornar os sistemas tributários menos distorcivos 

do que torná-los mais equitativos. Parece, portanto, que há uma ordem de 

prioridades nessa agenda. 

Além disso, mais importante do que incluir as considerações de equidade na 

discussão, é ter bem esclarecido que interpretação da equidade tributária é 

defendida. Afinal, faz muita diferença se for uma concepção da equidade tributária 

que entende que é justo que todos paguem a mesma quantia de tributos em 

comparação a uma concepção de equidade que entende que a justiça tributária 

estipula a cobrança de tributos em função da capacidade de pagar, de modo que 

onera mais aqueles com maior capacidade contributiva. No entanto, na literatura 

sobre tributação ótima não há uma definição consensual sobre o que deve ser 
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entendido como sendo objetivos de equidade tributária, embora haja um 

entendimento comum e bem circunscrito sobre o que é eficiência. 

Na próxima subseção, vamos discutir um pouco acerca do que significa 

equidade tributária, pois, como visto pelo exemplo da abordagem da tributação 

ótima, não basta somente incluir a equidade como um objetivo social relevante na 

discussão sobre sistemas tributários, é de suma importante saber de que tipo de 

equidade estamos falando.  

 

Noções gerais de Equidade tributária:  

Nesta seção pretendemos desenvolver brevemente algumas considerações 

sobre concepções de equidade tributária que foram desenvolvidas na literatura. 

Vale ressalvar que nosso intuito não será o de discutir em detalhes cada concepção, 

bem como as suas variantes, mas o de apresentar as definições e desenvolvimentos 

centrais das duas principais interpretações da equidade tributária: o princípio do 

benefício e o princípio da capacidade contributiva. 

  

Princípio do Benefício: 

A formulação clássica do princípio do benefício concebia a equidade 

tributária como o preço pago pelos serviços prestados pela autoridade pública. A 

retomada desse princípio, por meio da interpretação de Lindahl, permitiu atualizá-lo 

de acordo com as considerações de eficiência de uma economia de mercado. Não 

vamos nos estender nos meandros da abordagem das “trocas voluntárias baseada 

na suposição de um equilíbrio geral de mercado” de Lindahl, pois não é nosso 

objetivo fazer uma exposição detalhada.  No momento, importa para nossa 
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discussão a informação de que Lindahl conectou o princípio do benefício com as 

considerações de eficiência ao pensar o pagamento de tributos como uma analogia 

com o processo de formação de preços no mercado. O modelo de Lindhal, grosso 

modo, indica que: 

“Cada contribuinte deve registrar sua procura para cada serviço. O 

governo deve resolver o problema da produção de equilíbrio de cada 

bem social e tributar cada cidadão de acordo com sua proposta de 

preços e demanda para estas produções de equilíbrio” (Musgrave: 

1959 p. 77) 

 

O raciocínio do modelo de Lindahl está orientado pela suposição de que os 

indivíduos demandam serviços públicos mediante cálculos de utilidade. Assim, o 

imposto deve ser estabelecido tal como um preço destinado a maximizar a 

satisfação que o “consumidor” aufere com seus pagamentos por serviços públicos 

utilizados. Qual é o problema dessa solução de Lindahl para o princípio do benefício 

sob a ótica da equidade? Poderíamos dizer que o modelo de Lindahl não leva em 

consideração a demanda por serviços públicos daqueles com menos condições de 

pagar tributos. Isto é, a procura por serviços públicos é inversamente proporcional à 

capacidade de pagar pelos mesmos. O modelo de Lindahl seria adequado se, e 

apenas se, a distribuição de renda e riquezas fosse equitativa. Nas palavras de 

Musgrave: “Lindahl supõe que todo o processo ocorre em um ambiente com um 

dado estado de distribuição apropriada [...] Dada uma distribuição apropriada de 

renda, Lindahl supõe que o equilíbrio resultante é um solução ótima” (Musgrave: 

1976, p. 108). 

Por fim, concluímos que o princípio do benefício, do ponto de vista da 

moralidade política da justiça, é incompatível com qualquer interpretação da justiça 

social segundo a qual o governo tem o dever de oferecer aos pobres um tipo de 

complementação de renda ou serviços de bem-estar (Murphy & Nagel: 2005, p. 27). 
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Isso sem falar em um critério de equidade mais robusto normativamente, que leve 

em consideração não só a posição dos mais pobres, mas a estrutura de 

desigualdades per se. 

 

Princípio da Capacidade Contributiva: 

O princípio da capacidade contributiva – ou capacidade de pagar – surgiu 

como uma alternativa ao princípio do benefício, sendo proposto por Stuart Mill 

(1848)29. Em linhas gerais, essa abordagem nega a possibilidade de tributar de 

acordo com o usufruto dos bens públicos pelos indivíduos. Dessa forma, substitui a 

solução quid pro quo da abordagem do benefício. 

Contudo, a noção de capacidade contributiva é muito vaga e há diversas 

formas de interpretá-la. No desenvolvimento da literatura sobre essa abordagem, 

três interpretações se destacam: (i) a capacidade de pagamento em vista da situação 

econômica (renda e riqueza atual); (ii) a capacidade de pagamento futura  (imposto 

sobre o talento); e, (iii) a capacidade de pagamento de acordo com uma  

interpretação do igual sacrifício (esta interpretação exige que a tributação imponha 

a cada contribuinte a mesma perda real de bem-estar30). 

A despeito das variações interpretativas da abordagem da capacidade 

contributiva, um ponto em comum a todas elas seria a distinção entre dois tipos 

equidade, e este ponto é o mais importante (Cf. Murphy e Nagel, 2005, p. 18; Cf. 

Maslove, 1993, p. 89): 

 

                                                           
29

 Vamos discutir isso em mais detalhes no capítulo 3 dessa dissertação, quando trataremos da 
concepção do igualitarismo tributário de Mill.  
30

 Seriam sacrifícios absolutos, proporcionais e equitativos de bem-estar. 
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 Equidade vertical: são as exigências de justiça quanto ao tratamento 

tributário de pessoas com níveis diversos de renda;  

 Equidade horizontal: são as exigências de justiça quanto ao tratamento de 

pessoas com rendas iguais. 

 

A abordagem da capacidade contributiva apresenta compromissos maiores 

com a equidade tributária se a compararmos com a abordagem (tradicional) do 

benefício. Isso porque, no caso da interpretação do princípio da capacidade 

contributiva, entende-se, de modo geral, que (i) as diferenças de rendas devem 

determinar a distribuição das cargas tributárias, e que (ii) cobrar os mesmos 

impostos de todos é injusto porque quem tem mais renda tem, consequentemente, 

mais capacidade de pagar e, por isso, deve pagar mais. 

 

Considerações finais sobre o trade-off: 

A literatura discutida olha para o trade-off a partir da métrica da eficiência. O 

enfoque eficientista é interpretado pela literatura a partir de diversas, e 

complementares, definições: como um conflito irredutível entre, por um lado, 

distribuição e, por outro, crescimento econômico, produtividade, nível de 

investimento e inovação, incentivos ao trabalho e à poupança, ou, de uma maneira 

geral, entre distribuição e custos em termos de rent-seeking e  leaky bucket. Sob este 

ponto de vista, a existência de tal trade-off implica em limitações ao alcance que a 

tributação desempenharia em sua função distributiva, bem como em limitações 

sobre o entendimento da justiça tributária.  Sendo assim, desse ponto de vista 

“eficientista”, a questão relevante de fundo e que define a agenda de problemas, é: 

quais os custos aceitáveis da distribuição? Contudo, por que não nos perguntamos se 
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são aceitáveis os custos que a escolha pela eficiência nos impõe aos objetivos de 

equidade ou, dito de outra forma, o quanto de equidade teremos que abrir mão para 

aumentar a eficiência?  

Nesse sentido, o tom dessas interpretações nos conduz a um dilema: é 

necessário fazer escolhas normativas sobre o que entendemos por eficiência e por 

equidade. Quando se trata do debate sobre a relação dilemática entre elas no que 

tange à tributação, não há uma resposta peremptória em prol de um destes lados. 

Uma solução responsável não poderia ser colocada em termos de “mais equidade” 

ou “mais eficiência” isoladamente. Não seria razoável, portanto, superar a míope 

abordagem eficientista endossando uma perspectiva da “igualdade estrita” que 

incorre no mesmo problema de miopia.  O ponto que precisamos ter em mente é que  

nossa sentença não precisaria ser necessariamente interrogativa (eficiência ou 

equidade?), mas, poderia ser aditiva, eficiência e equidade importam – embora não 

importem da mesma forma.  

Neste primeiro capítulo pudemos discutir as questões mais gerais sobre as 

tensões que envolvem a relação entre tributação, especialmente em sua função 

distributiva, e a eficiência.  Nos próximos capítulos vamos entrar, mais 

especificamente, no debate normativo. Discutindo as posições de autores de 

diferentes vertentes para entender como concebem a questão tributária, quais seus 

fundamentos, como entendem o papel da eficiência e da equidade, e, sobretudo, 

quais são os entendimentos de moralidade política que embasam a defesa de um 

sistema tributário justo. 
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Capítulo 2.  Libertarianismo Tributário 

 

Nosso objetivo neste capítulo será o de discutir a interpretação dada à 

tributação nas concepções de justiça libertárias. Do ponto de vista de um(a) 

libertariano(a), haveria algum tipo de tributo justo? Ou, por outro lado, sobre quais 

fundamentos de moralidade política libertária podemos justificar os limites do 

sistema tributário?  

Pretendemos responder a estas questões a partir da análise da teoria política 

libertariana de James Buchanan, Friedrich Hayek e, principalmente, de Robert 

Nozick – que, dentre os autores citados, é aquele que constrói uma teoria 

libertariana da justiça.  Argumentaremos que as teorias políticas libertarianas aqui 

analisadas oferecem uma resposta à questão tributária cujo núcleo normativo 

assenta-se na defensa moral de direitos de propriedade, e não, como se costuma 

supor quando se trata da discussão sobre libertarianismo, no valor fundamental da 

liberdade individual.  Neste sentido, o que importa para o que estamos chamando 

aqui de “libertarianismo tributário” é, em primeiro lugar, como a tributação pode 

implicar em uma interferência arbitrária nestes direitos morais a titularidades.  

Do ponto de vista de teorias libertarianas, haveria razões de justiça para 

preferir a distribuição produzida por arranjos de mercados competitivos a 

quaisquer distribuições que resultem de intervenções da autoridade política 

pública31.  As teorias libertarianas da justiça estão, grosso modo, preocupadas em 

                                                           
31

 Nesse sentido, são teorias que adotam uma concepção procedimental de justiça, em oposição às 
teorias que Nozick (1974: 155-160) denomina “padronizadas”, isto é, que recomendam (estas 
últimas) que a autoridade política intervenha para garantir um padrão distributivo específico na 
sociedade. A crítica de Nozick às concepções “padronizadas” de justiça será examinada adiante. Em 
Justiça como equidade: uma reformulação, Rawls (2003: § 15) contrasta a noção de justiça 
procedimental do libertarianismo e aquela de sua própria teoria, aplicada à “estrutura básica” e à 
definição da “justiça de background”. 
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oferecer uma justificação moral para a distribuição que resulta de um arranjo de 

mercado, em geral, análogo a um modelo capitalista de laissez-faire. 

A moralidade política que embasa esta postura normativa é a suposição de 

que a liberdade individual somente é garantida em sua plena forma por instituições 

que respeitem o direito de propriedade e o valor moral do mérito e esforço 

individuais32. Para tanto, muito da argumentação moral que vertentes do 

libertarianismo adotam está baseada na suposição de que a configuração de um 

Estado mínimo acrescido de um sistema de mercado não regulado corresponde à 

expressão do único arranjo institucional condizente com a justiça libertariana. Como 

diz Nozick: “O Estado mínimo é o mais extenso que se pode justificar. Qualquer 

outro mais amplo viola direitos dos indivíduos”.  

Nesse sentido, para um(a) libertário(a) a única justificativa para interferência 

seria a proteção desses direitos individuais, tal como o direito moral à propriedade, 

no qual cada pessoa tem o direito inviolável a acumular bens resultantes de trocas 

voluntárias (cf. Murphy e Nagel, 2005, p. 45). Parece haver uma transposição no 

raciocínio libertariano entre a existência do direito de propriedade e a garantia das 

liberdades individuais, de modo que o valor da liberdade individual acaba sendo 

derivativo do valor moral da propriedade, tal como argumenta Vita (2007, p. 59):  

“A tese central da filosofia libertariana não diz respeito, 

diretamente, à liberdade, e sim à propriedade. Seu propósito 

primeiro consiste em evidenciar a legitimidade moral de um 

                                                           
32 Murphy e Nagel (2005, p. 45) fazem uma distinção analítica entre o que chamam de (i) 

libertarianismo de direito e (ii) libertarianismo de merecimento. O primeiro corresponderia à 
expressão da ideia de um direito moral à propriedade, no qual cada pessoa tem o direito moral 
inviolável a acumular bens resultantes de trocas voluntárias. Já o segundo tipo de libertarianismo 
entende que “[...] o mercado dá as pessoas o que elas merecem, recompensando suas contribuições 
produtivas e o valor que elas têm para os outros” (Ibid, p. 45). 
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sistema de titularidades semelhante àquele que seria produzido por 

um capitalismo laissez-faire”.  

Assim, para o que estamos chamando aqui de libertarianismo tributário, o 

mais importante é justamente a questão da “legitimidade moral de um sistema de 

titularidades”. A tese do libertarianismo tributário é a de que há um direito moral 

absoluto das pessoas às rendas pré-tributação que possuem. Neste sentido, 

argumentos ancorados em um libertarianismo tributário têm, na discussão mais 

ampla sobre justiça tributária, o papel de discutir e defender quais seriam os limites 

éticos e morais impostos ao poder estatal de tributar.  

E como fica a questão do trade-off entre eficiência e equidade para o 

libertarianismo tributário? Argumentaremos que os libertarianos privilegiam as 

considerações de eficiência a partir da mobilização de uma razão ad hoc: não é a 

eficiência como um fim em si mesmo, mas enquanto um valor instrumental para a 

preservação daquilo que realmente importa para um libertariano, isto é, as 

titularidades e direitos de propriedade. A defesa da eficiência do livre mercado face 

à intervenção pública a favor de políticas tributárias distributivas é, para um 

libertariano, antes de tudo, a defesa do direito de propriedade, incluindo a 

propriedade de si mesmo(a). Na retórica libertariana, muitas vezes, essa defesa é 

feita também pela mobilização do argumento da propriedade de si mesmo(a), como 

uma defesa da liberdade negativa frente à autoridade coercitiva estatal. Mas, como 

dissemos antes – e pretendemos demonstrar nas páginas que seguem – o núcleo 

normativo dessa construção argumentativa está embasado na interpretação de que 

a liberdade individual é decorrente da extensão dos direitos de propriedade. 

Vamos começar nossa discussão pela apresentação sucinta da posição de 

Buchanan e de sua interpretação contratualista para introduzir a discussão sobre os 
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limites éticos da capacidade estatal de tributar. Depois, passaremos para a discussão 

da visão de Hayek acerca da noção de “justiça distributiva” e as suas críticas à 

progressividade tributária como arranjo institucional ineficiente e impróprio para o 

desenvolvimento de “instituições livres”. Em seguida, apresentaremos os principais 

elementos da teoria das titularidades de Nozick, discutindo-a a partir de suas 

implicações para a justiça tributária.  Ao final da seção, faremos uma avaliação 

crítica do libertarianismo tributário e de seus pressupostos normativos.  

Buchanan e os limites contratualistas para a tributação  

 

O núcleo normativo33 da teoria de Buchanan é composto por uma díade 

inseparável: direito de propriedade e liberdade individual.  A liberdade individual é 

o objetivo primordial da política, afirma Buchanan34, e os direitos de propriedade 

são a expressão desta liberdade. A ideia libertariana subjacente é, portanto, que sem 

direitos de propriedade, não há liberdade individual. 

Em Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan (2000), o raciocínio da 

construção teórica de que parte Buchanan é, em síntese, o seguinte: do ponto de 

vista de um individualista, a anarquia é uma utopia desejável. Entretanto, como um 

realista, o Estado, enquanto forma de organização e proteção, é uma necessidade 

(2000, p. 17). Assim, do ponto de vista de um individualista realista, e Buchanan 

considera ser um, alguma forma de Estado se coloca como uma necessidade. Aos 

moldes da retórica hobbesiana, Buchanan assume que se os indivíduos são racionais 

e auto-interessados, a consequência inevitável de um estado de anarquia é o conflito 
                                                           
33 No entanto, Buchanan recusa expressamente qualquer fundamentação normativa de suas posições 

teóricas (1974, p. 153; 2000, p. 2-3). Como discutiremos em detalhes mais adiante, nós discordamos 
que a postura de Buchanan seja desprovida de preferências normativas fortes. Podemos até dizer que 
a recusa em admitir que há pressupostos e, também, argumentos normativos sendo mobilizados 
normativamente é, em si mesma, uma preferência normativa e não apenas analítica. 

34
 “Individual freedom becomes the overriding objective for social policy” (Buchanan: 2000, p. 4) 
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e, por isso, a preservação da propriedade e da liberdade individual é, em um mundo 

sem alguma forma de organização coletiva, uma situação permanente de arbítrio. 

Nesse cenário, o contrato hipotético que justifica o Estado é fruto de um 

acordo moral hipotético fundamentado em um cálculo individualista e 

autointeressado. A salvaguarda dos direitos e liberdades individuais - e aqui o 

direito à propriedade é central - é a justificativa da existência e o objetivo primordial 

do Estado, para Buchanan. Nesse sentido, os limites da ação do poder público 

coercitivo, i.e. o Estado, estão dados pelas justificavas ancoradas nos direitos 

individuais negativos, como salienta Buchanan (2000, p. 17):  

“[...] what are the limits of law? The necessity for an enforcing agent 

arises because of conflicts among individual interests, and the 

enforcing role for the state involves the protection of individual 

rights to do things, including the making and carrying out of valid 

contracts.” 

 

 Nesta estrutura teórica, a concepção de pessoa livre está diretamente 

associada à posse de direitos, como afirma o autor: “Persons are defined by the 

rights which they possess and are acknowledged by others to possess” (2000, p. 14).  

Dito isso, Buchanan, constrói sua concepção de pessoa sob o ponto de vista de um 

espectro, no qual suas extremidades são ocupadas, por um lado, pelo escravo, que é 

destituído até mesmo do direito de propriedade de si, e, por outro lado, do tirano, 

que detém a posse da propriedade da pessoa de todos. Esta não parece ser somente 

uma definição analítica, uma vez que a concepção de pessoa evocada pelo autor 

permite justificar até mesmo grandes desigualdades. Vejamos. A sociedade, para 

Buchanan, não é um contrato entre iguais, mas, um contrato entre indivíduos que, 

por sua vez, são necessariamente desiguais uns dos outros, não só em propriedades, 

mas em dons, talentos e capacidades. Assim, diz o libertariano (Buchanan: 2000, p. 

16): 
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 “We live in a society of individuals, not a society of equals. 

[…]“Individuals are treated equally because their assignment of 

rights implies such neutrality, not because they are equals. 

Descriptively, persons are and must remain unequals. Hence, the 

neutrality condition translates into equal treatment for unequals, 

not equals.” 

 

O que deve ser preservado pelas instituições políticas não é uma noção de 

igualdade moral humana fundamental, mas uma noção de tratamento formal igual 

para desiguais. Do ponto de vista de Buchanan, o lócus no qual a expressão sobre o 

“tratamento igual de desiguais” se exprime é somente na realização de contratos, 

nos quais o fundamento deve ser o respeito igual entre os contratantes. Assim, o 

problema é que a interpretação de Buchanan torna uma desigualdade natural e 

social arbitrária em um argumento moral e, portanto, em uma negação da igualdade 

moral entre as pessoas. 

Em suma, o acordo mútuo que funda o Estado é fruto, portanto, de um cálculo 

sobre quais são os meios mais eficientes para alcançar nossos objetivos enquanto 

indivíduos. Como diz Buchanan35: 

“We live together because social organization provides the efficient 

means of achieving our individual objectives and not because 

society offers us a means of arriving to some transcendental 

common bliss” (Buchanan: 2000, p. 3). 

 

Em vista disso, do ponto de vista da teoria buchaniana, qual deve ser o papel 

e os limites da ação pública nesta “sociedade de indivíduos”, principalmente, no que 

diz respeito à distribuição? A seguir, vamos discutir esse tópico. 

 

 

                                                           
35

 Com essa afirmação, podemos dizer que Buchanan se afasta de tradições contratualistas modernas, 
tais como a rousseauniana e a kantiana, mas também de contratualistas contemporâneos, como 
Rawls (1971), ao negar qualquer fundamento substantivo de justificação do acordo no qual se baseia 
o contrato.  
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Buchanan e os limites éticos à tributação 

 

Dentre os vários trabalhos de Buchanan sobre tributação, resolvemos 

discutir um específico no qual o autor procura discutir os “limites éticos” da 

tributação, e, mais especificamente, debater quais seriam as bases para julgarmos 

como justas ou razoáveis o nível absoluto de renda auferido por um sistema 

tributário (Buchanan, 1984). Sua argumentação é especialmente relevante para os 

propósitos de nossa discussão mais geral, na medida em que o autor procura 

defender que uma argumentação contratualista tal como formulada por Rawls 

(2008 [1971]) impõe limites ao nível absoluto de tributação.   

Buchanan (1984) aponta que grande parte das teorias normativas de 

tributação estão exclusivamente preocupadas com a distribuição dos encargos entre 

grupos de pessoas – que seriam correspondentes, grosso modo, à ideia de igualdade 

tributária vertical e horizontal. Nesse aspecto, para Buchanan, o princípio de 

diferença proposto por Rawls embasaria a defesa, formulada por muitos autores, de 

um sistema tributária altamente progressivo. 

O que Buchanan busca ressaltar é que essa discussão não diz nada a respeito 

do nível absoluto de tributação. Por exemplo, o princípio de diferença não 

conseguiria diferenciar uma situação na qual 90% da renda fossem tributadas de 

outra onde 10% assim o fossem. 

Para avaliarmos essa situação, Buchanan defende o recurso à prioridade do 

que chamou de “maximal liberty” em relação ao princípio de diferença, sublinhando 

que Rawls teria estabelecido uma prioridade léxica para o primeiro princípio de 

justiça. É a partir desta leitura particular e controversa dos princípios rawlsianos de 

justiça que Buchanan defende que anteriormente à discussão sobre as proporções 
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de encargos tributários para cada grupo, o que deve ser priorizado teoricamente é a 

discussão sobre o nível absoluto de tributação. 

A tese de Buchanan é que o princípio de “máxima liberdade” implica em 

restrições ao nível de tributação que pode ser considerado justo. Particularmente, o 

autor defende que o direito à liberdade de saída da comunidade política implica em 

limites razoáveis à tributação. Assim, Buchanan considera razoavelmente 

justificável da perspectiva dos valores que prioriza, no caso, o direito de 

propriedade e a liberdade individual, que a evasão fiscal é uma alternativa 

individual legítima frente à imposição estatal de tributos progressivos.  

Assim, mesmo quando há cenários nos quais o nível de tributação não afeta a 

eficiência, por exemplo, ao distorcer os incentivos ao trabalho, o autor procura 

mostrar que indivíduos mais produtivos teriam razões para rejeitar um arranjo 

tributário progressivo, que lhes concede uma renda pós-tributação menor que 

aquela que seria obtida em outro cenário. Desse modo, o apelo à eficiência pode 

corroborar o argumento principal de Buchanan sobre os limites à tributação. Mas 

seu argumento é, antes de tudo, moral.  

Contudo, a utilização da argumentação contratualista baseada em Rawls, bem 

como a interpretação do princípio de diferença que Buchanan mobiliza para 

argumentar em favor de suas posições restritivas à função distributiva da 

tributação, é bastante questionável. O autor pode estar cometendo incoerência 

interna entre o arranjo contratualista que utiliza e os resultados que alcança: o 

argumento de que indivíduos mais produtivos poderiam rejeitar arranjos 

tributários viola o pressuposto do véu de ignorância espesso que embasa o 
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procedimento argumentativo de Rawls que Buchanan assume adotar para discutir a 

questão dos limites éticos à tributação36.  

 

Hayek e os constrangimentos éticos à tributação em uma “sociedade livre” 

O objeto da justiça para Hayek:  

 

Podemos dizer que para Hayek a justiça é uma virtude individual. O indivíduo 

é, ao mesmo tempo, o agente responsável e o fundamento da justiça. É seu agente no 

sentido de que (i) apenas a conduta individual pode ser objeto de avaliação moral, 

agentes coletivos e instituições não agem moralmente; e, é seu fundamento na 

medida em que a (ii) liberdade individual é o baluarte da justiça. Deste ponto de 

vista, algo como a “justiça social ou distributiva”, na qual as autoridades e 

instituições públicas teriam o dever de preservar e a sociedade teria de assumir a 

sua responsabilidade coletiva diante da produção de injustiças, para Hayek, não 

faria sentido37.  

E, além disso, Hayek entende que a distribuição natural do mercado, 

enquanto uma ordem impessoal, não intencional e espontânea, não poderia ser 

objeto de avaliação normativa sobre a justiça ou injustiça de seus resultados, e 

muito menos objeto de aplicação de princípios de justiça: 

[...] o atributo da justiça pode ser usado no caso de resultados 

desejados, mas não no caso de circunstâncias que não tenham sido 

deliberadamente provocadas pelos homens. A justiça requer que no 

tratamento de um ou mais pessoas, por exemplo, por ações 

                                                           
36

 No capítulo 3, discuto de maneira mais detalhada as objeções  à esta interpretação de Buchanan 
quando reconstruo o argumento informal em defesa da interpretação do ideal de igualdade 
democrática que é expresso pelos princípios rawlsianos de justiça.  
37 “Enquanto [...] tive de defender o conceito de justiça, entendido como fundamento e limitação 

indispensável de qualquer lei, quero [...] criticar o abuso desse termo, que ameaça destruir o conceito 
de lei como baluarte da liberdade individual”. (Hayek: 2005 [1976], p. 367)  
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intencionais que possam prejudicar o bem-estar alheio sejam 

observadas certas regras de conduta, iguais para todos. Obviamente 

isto não tem nenhuma aplicação no modo em que o processo 

impessoal do mercado distribui o domínio sobre bens e serviços a 

determinadas pessoas: isso não é justo e nem injusto, pois os 

resultados não são desejados e nem previstos e dependem de uma 

grande quantidade de circunstâncias que, em sua totalidade, não 

são conhecidas por ninguém. A conduta dos indivíduos nesse 

processo pode muito bem ser justa ou injusta; mas, uma vez que 

suas ações completamente justas têm para outrem consequências 

que não foram desejadas e nem previstas, essas consequências não 

podem tornar-se justas ou injustas. (Hayek: 2005 [1975], p. 379-

380).38 

 
 
A justiça, portanto, diz respeito somente à conduta intencionalmente 

motivada das pessoas enquanto agentes econômicos dentro do jogo do mercado, e 

nada mais. Tal é o objeto da justiça para Hayek. Diante disso, podemos nos 

questionar: quais as implicações desta concepção individualista de justiça para a 

questão da tributação enquanto mecanismo distributivo? Discuto esta questão a 

seguir. 

 

Hayek e as implicações éticas da progressividade tributária 

 

Em The Constitution of Liberty (2013 [1960]), Hayek faz uma discussão 

específica sobre o impacto da tributação progressiva em relação à dinâmica 

“espontânea” do mercado, e também sobre os problemas éticos que esse tipo de 

tributação apresenta. O ponto principal da discussão de Hayek nesse capítulo é o de 

argumentar que um sistema tributário progressivo não é compatível com a 

existência do que o libertariano considera como as “instituições livres” de uma 

sociedade democrática.  
                                                           
38

 Estou usando uma compilação de escritos de Hayek, do vol. 2 “The Mirage of Justice”, retirados de 
Law, Legislations and Liberty (1976) e publicados em Salvatore, V.; Malffettone, S. (2005) como 
capítulo 4, na 4º parte “A Justiça dos Contemporâneos”. In.: A idéia de Justiça de Platão a Rawls. 1. Ed. 
São Paulo: Martins Fontes. 
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O desenvolvimento de sua argumentação passa pela mobilização de dois 

tipos de razões, uma econômica e outra ética. Seu argumento econômico diz respeito 

aos efeitos de ineficiência econômica que a tributação progressiva produz sobre a 

dinâmica “espontânea” do mercado. Seu argumento ético refere-se à 

impossibilidade de justificação de um arranjo tributário progressivo em uma 

sociedade democrática com instituições livres.  Explicaremos a seguir estes pontos. 

Como vimos acima, a compreensão de Hayek sobre a justiça tem um 

fundamento eminentemente individualista. Deste ponto de vista, algo como 

princípios de “justiça distributiva” aplicados às instituições políticas, sociais e 

econômicas, não seriam, para este libertariano, nem algo que faça sentido e nem 

defensável do ponto de vista moral. Assim, em Hayek, o uso da política tributária 

para fins distributivos corresponderia a uma grave distorção39 naquilo que a justiça 

efetivamente é: uma virtude individual, não uma responsabilidade que pode ser 

canalizada nas instituições por meio de políticas públicas.  

Do ponto de vista econômico, os efeitos da progressividade tributária, 

enfatiza Hayek, seriam tão nocivos que, no limite, impulsionaram a formação de 

mercados monopólicos. O que isso significa? Que a ideia de “mercados competitivos 

abertos aos talentos” estaria comprometida, o que, por sua vez, teria profundas 

implicações para a preservação da liberdade individual. O raciocínio de Hayek é o 

seguinte: a adoção de tributação progressiva sobre a renda produziria distorções à 

produtividade no trabalho, à formação de poupança; resultando no esgotamento das 

oportunidades de investimento globais na economia. Estes elementos estão 

                                                           
39 Hayek argumenta, inclusive, que a justificativa mobilizada pelos defensores da tributação 

progressiva não tem nenhuma base científica, estatística ou econômica, sendo puramente um 
postulado político, isto é, como uma tentativa de impor à sociedade um padrão distributivo 
determinado pela maioria em detrimento da minoria. (2013, p. 437). 
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correlacionados e, em conjunto e no longo prazo, minariam as possibilidades de 

surgimento de novos empreendedores, uma vez que os custos para acumulação de 

capital se elevariam por conta da progressividade dos tributos. Portanto, na leitura 

de Hayek, no longo prazo, devido às intervenções e às medidas artificialmente 

criadas pelo Estado, a dinâmica espontânea da competitividade livre vai sendo 

paulatinamente comprometida. Tal é o diagnóstico de Hayek.   

Assim, Hayek argumenta que a tributação progressiva teria consequências 

paradoxais. Para seus defensores, seu objetivo seria promover a distribuição, mas, 

para Hayek, seu resultado seria perpetuar e contribuir para a preservação de 

desigualdades. Mas como? Esse diagnóstico do autor depende de premissas 

normativas sobre o que deve ser considerado uma desigualdade legítima ou não.  

Em uma sociedade fundada naquilo que Hayek chama de “iniciativa livre”, 

que corresponde à ideia de um mercado aberto aos talentos, a maneira justificável 

de reparação de desigualdades seria pela igualdade formal de oportunidades. 

Segundo Hayek, a eliminação desse “mercado aberto aos talentos” é decorrência do 

efeito da tributação progressiva e da contínua interferência artificial da autoridade 

pública estatal na dinâmica “espontânea” do mercado. Do ponto de vista ético, a 

tributação progressiva não oferece nenhum critério do que pode ser considerado 

um patamar razoável de tributação; nesse sentido, não estabelece nenhum limite 

para sua aplicação. Daí, Hayek conclui que a tributação progressiva é, 

fundamentalmente, arbitrária. A definição desse limite será uma escolha política e, 

como tal, pode ser arbitrariamente influenciada pelas preferências da maioria em 

detrimento da minoria.  Nas palavras de Hayek: 

“It is no slur on democracy, no ignoble distrust of its wisdom, to 

maintain that, once it embarks upon such a policy, it is bound to go much 

further than originally intended. This is not to say that “free and 

representative government is a failure” or that it must lead to “a complete 
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distrust in democratic government,” but that democracy has yet to learn 

that, in order to be just, it must be guided in its action by general principles. 

What is true of individual action is equally true of collective action, except 

that a majority is perhaps even less likely to consider explicitly the long-

term significance of its decision and therefore is even more in need of 

guidance by principles. Where, as in the case of progression, the so-called 

principle adopted is no more than an open invitation to discrimination and, 

what is worse, an invitation to the majority to discriminate against a 

minority, the pretended principle of justice must become the pretext for 

pure arbitrariness. 

What is required here is a rule which, while still leaving open the 

possibility of a majority’s taxing itself to assist a minority, does not sanction 

a majority’s imposing upon a minority whatever burden it regards as right. 

That a majority, merely because it is a majority, should be entitled to 

apply to a minority a rule which does not apply to itself is an 

infringement of a principle much more fundamental than democracy 

itself, a principle on which the justification of democracy rests”. 

(Hayek: 2013, p. 441. Grifos nossos). 

 

Diretamente associada a esta crítica de Hayek está a sua posição de 

discordância em relação aos rumos que a discussão sobre tributação tomou desde o 

início do século XX. As clássicas proposições sobre a justiça da tributação 

proporcional – baseada em uma interpretação daquilo que ficou conhecido como 

“princípio do benefício”40 – teriam sido gradualmente modificadas ao longo do 

tempo, até que o mainstream da discussão tributária passou a ser o “princípio da 

capacidade de pagar”, que faz uma distinção entre os contribuintes em dois tipos de 

tratamento: a equidade vertical e a equidade horizontal; e, assim, estabelece um 

ônus tributário diferenciado para indivíduos com níveis de renda e consumo 

diferentes.  Quais são as implicações disso do ponto de vista da justiça tributária? 

Vamos tomar como exemplo um arranjo tributário estruturado segundo o 

“princípio do benefício”, que não institui diferenciações entre a capacidade de pagar 

das pessoas.  De acordo com tal princípio, a justa distribuição do ônus fiscal deve ser 

dividida segundo a proporção dos benefícios e serviços que os 

                                                           
40

 Para as definições, ver capítulo 1 desta dissertação. 
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cidadãos/contribuintes recebem do governo. Portanto, um imposto fundamentado 

sobre este princípio deve tributar igualmente todos os cidadãos, sem levar em 

consideração as diferenças de rendas, riqueza e capacidade econômica destes na 

medida em que todos, igualmente, são destinatários e usuários de bens públicos  

fundamentais (segurança pública, por exemplo). Podemos tomar como um exemplo 

concreto desta proposta tributária o conhecido “Poll Tax” (oficialmente Community 

Charge), que foi adotado pelo governo Thatcher em 1990 no Reino Unido. Este 

imposto impunha uma taxa única a ser cobrada por habitante, independentemente 

das variações de renda e riqueza destes – o que seria equivalente a um tributo lump 

sum per capita, isto é, um tributo que não afeta a eficiência econômica41. 

Do ponto de vista normativo, quais valores estão justificando a concepção de 

tributação e, de modo mais geral, de justiça tributária? Quando os tributos são 

compreendidos como um valor de troca pelos serviços prestados pelo governo, 

estamos diante de uma abordagem que integra “[...] a determinação de tributos e 

despesas públicas com a alocação de recursos no mercado” (Guimarães: 1982, p. 

122).  

Assim, tal como Hayek aduz, a distribuição de renda e riqueza não 

corresponde a um dever que cabe às instituições políticas e econômicas realizar. A 

principal razão disso, para Hayek, é a de que não é legítimo e nem justo alterar por 

meio do tributo a distribuição de renda e riqueza que ocorre no livre mercado 

(Hayek: 1975; 2013). Neste sentido, não seria justo que as instituições político-

econômicas alterassem a distribuição de titularidades legítimas entre os indivíduos, 

isso corresponderia a uma violação das liberdades individuais que o Estado deveria 

preservar. Por isso, para Hayek, um sistema tributário progressivo não é compatível 
                                                           
41

 Para a discussão sobre o que são tributos lump sum, ver o capítulo 1. 
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com a existência do que o autor chama de “instituições livres”. Pretendo discutir 

criticamente essa posição de Hayek ao final desta seção. Antes, apresento a versão 

do libertarianismo tributário de Nozick. 

 

Robert Nozick: tributos como expropriação do direito moral absoluto a 

titularidades 

 

Em Estado, anarquia e utopia (2001 [1974]), Robert Nozick apresenta uma 

teoria libertariana da justiça distributiva. A esse respeito, Gargarella (2008, p. 34) 

salienta que o desafio do trabalho de Nozick, ao defender porque o Estado mínimo é 

o mais justificável, é refutar tanto o anarquista quanto o igualitarista. Para Kymlicka 

(2006, p. 122), o propósito de Nozick é o de fazer uma defesa moral do mercado com 

base na defesa da “teoria da titularidade”. 

Nesta subseção, pretendo discutir como a concepção nozickiana de justiça 

distributiva compreende o papel dos tributos e qual a justificação de moralidade 

política que a embasa.  

Podemos começar mencionando que, de modo similar a Hayek, Nozick 

também é crítico da noção de “justiça distributiva”. Recapitulando, em Hayek não 

existe algo como a responsabilidade estatal ou institucional no que diz respeito à 

justiça social ou distributiva, pois só faz sentido considerar como objeto da avaliação 

moral os atos individuais e as transações entre indivíduos. Assim, para Hayek, só é 

possível dizer se individuo A foi justo ou injusto com indivíduo B, e não há como 

avaliar se uma instituição, se a sociedade ou, de modo mais amplo, se um 
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determinado estado de coisas é justo ou injusto. Do ponto de vista defendido por 

Hayek, a justiça é somente uma virtude individual.  

Analogamente, Nozick recusa a definição de justiça distributiva (cf. Nozick, 

2001, p. 149). Este autor começa sua crítica argumentando que o termo “justiça 

distributiva” não é um conceito neutro. Com isso, o libertariano quer dizer que o 

emprego da noção de justiça distributiva faz alusão necessariamente a algum 

critério ou mecanismo de divisão de parcelas distributivas42. Para Nozick, tal noção 

de justiça distributiva incorre em um problema normativo fundamental: o de 

permitir que o direito individual de controlar os próprios recursos seja 

arbitrariamente violado – este tópico será melhor discutido adiante. No momento, 

importa ter em mente que Nozick critica a noção de distribuição enquanto um 

processo estrutural, isto é, enquanto um processo que é organizado para além das 

espontâneas relações de transferências voluntárias de recursos entre as pessoas. 

Nas palavras de Nozick (2001, p. 149-150): 

“There is no central distribution, no person or group entitled to 

control all the resources, jointly deciding how they are to be doled 

out. What each person gets, he gets from others who give to him in 

exchange for something, or as a gift. In a free society, diverse 

persons control different resources, and new holdings arise out of 

the voluntary exchanges and actions of persons. There is no more 

distributing or distribution of shares than there is a distributing of 

mates in a society in which persons choose whom they shall marry. 

The total result is the product of many individual decisions which 

the different individuals involved are entitled to make.”  

 

Nesse sentido, o libertariano questiona o conceito de justiça distributiva 

argumentando que há, nesse conceito, uma problemática suposição de concepção 

padronizada ou de estado final (end-state). O problema de concepções padronizadas 

                                                           
42

 No original: “The term “distributive justice” is not a neutral one. Hearing the term “distribution,” 
most people presume that some thing or mechanism uses some principle or criterion to give out a 
supply of things.” (Nozick, 2001, p. 149). 



71 
 

se deve ao fato de que estas necessariamente comprometem o resultado total de 

uma distribuição enquanto “[...] o produto de muitas decisões individuais que os 

diferentes indivíduos envolvidos têm o direito de tomar”43 (Ibid., p. 150). A menção 

a direitos aqui é bastante importante para a argumentação de Nozick. A ideia desse 

libertariano é que algo como a “justiça distributiva” violaria as trocas voluntárias e 

legítimas que as pessoas têm direitos absolutos de fazer.  

Para fundamentar sua crítica às teorias “padronizadas” da justiça, que 

empregam a noção de justiça distributiva, tal como Nozick alega, o autor 

libertariano argumenta em defesa de uma teoria “histórica” da justiça. Sobre este 

assunto, Fleischacker (2006, p. 175) aponta que: 

“Nozick distingue entre princípios ‘históricos’ e princípios 

‘padronizados’ de justiça: estes últimos tentam fazer com que a 

sociedade se ajuste a algum padrão, a algum estado final ideal em 

vez de deixar que os indivíduos que a compõem encontrem seu 

próprio caminho para chegar a seus diferentes estados finais”. 

Ao invés de uma concepção de ‘justiça padronizada distributiva’, Nozick 

propõe considerar como conceito mais adequado aquele que supõe uma noção 

histórica de justiça como direito a titularidades legitimamente adquiridas, isto é, 

uma teoria da justiça qua teoria das titularidades44. De maneira distinta das 

interpretações padronizadas da justiça, a proposta de Nozick não pressupõe a 

adoção de nenhum padrão que seja independente do modo como a distribuição foi 

gerada. Assim, sustenta Nozick (2001, p. 153): 

“The general outlines of the entitlement theory illuminate the 

nature and defects of other conceptions of distributive justice. The 

entitlement theory of justice in distribution is historical; whether a 

distribution is just depends upon how it came about. In contrast, 

current time-slice principles of justice hold that the justice of a 

                                                           
43

 No original: The total result is the product of many individual decisions which the different 
individuals involved are entitled to make” (Nozick, 2001, p. 150). 
44

 No original: “We shall speak of people’s holdings” (Ibid., p. 150). 
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distribution is determined by how things are distributed (who has 

what) adjudged by some structural principle(s) of just distribution”.  

Mas, afinal, com base em qual (ou em quais) princípio(s) a interpretação da 

justiça proposta por Nozick se justifica? Pode-se dizer que o núcleo normativo da 

concepção de justiça nozickiana comporta três princípios complementares: 

1. Um princípio de justiça na aquisição inicial;  

2. Um princípio de transferências justas;  

3. Um princípio de reparação.  

O princípio (1) estipula que se o processo de aquisição inicial de titularidades 

é justo, logo, é legítimo que qualquer coisa que seja adquirida de modo justo possa 

ser livremente transferida. Aqui chegamos ao princípio (2) nozickiano que estipula, 

como uma decorrência de (1), as transferências de titularidades legítimas. Em (3) há 

o princípio da reparação, trata-se de um princípio relativo às injustiças decorrentes 

de titularidades não legítimas, isto é, aquelas que não atendem aos princípios (1) e 

(2).  

Assim, pode-se dizer que a estrutura do argumento de Nozick consiste na 

suposição de um estado inicial de aquisição de titularidades legítimas, e, que, a 

partir desse procedimento justo inicial, Nozick faz derivar seus demais princípios. 

Como nos esclarece a seguinte passagem (2001, p. 152): 

“The complete principle of distributive justice would say simply 

that a distribution is just if everyone is entitled to the holdings they 

possess under the distribution. A distribution is just if it arises from 

another just distribution by legitimate means. The legitimate means 

of moving from one distribution to another are specified by the 

principle of justice in transfer. The legitimate first “moves” are 

specified by the principle of justice in acquisition.* Whatever arises 

from a Just situation by just steps is itself Just”.  
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A questão da aquisição inicial de recursos é, portanto, anterior a qualquer 

questão a respeito da transferência legítima. Isto é, se não houve nenhuma aquisição 

legítima, então, por decorrência, não pode haver nenhuma transferência legítima 

(Kymlicka, 2006, p. 137), de acordo com a lógica argumentativa de Nozick. Desse 

modo, para sustentar sua teoria da titularidade Nozick precisa, por um lado 

apresentar um argumento que justifique a legitimidade do que seria uma aquisição 

inicial de titularidades, e, por outro, apresentar uma justificação sobre por que as 

titularidades são um direito moral.  

 

O argumento da cláusula lockeana e a tributação 

 

Para estabelecer a justificação do direito moral de propriedade de si mesmo e 

dos recursos obtidos em uma aquisição inicial justa, Nozick lança mão da 

interpretação da cláusula lockeana. Desse modo, a questão central de Nozick pode 

ser descrita como o faz Kymlicka (2006, 139-140) da seguinte maneira: “Que tipo de 

aquisição inicial de direitos absolutos a recursos não possuídos é compatível com a 

ideia de tratar as pessoas como iguais? [...] Nozick se vale da resposta de John Locke 

para solucioná-lo”. 

A seguir vamos adotar a síntese feita por Kymlicka (2006, p. 143) sobre a 

interpretação de Nozick da cláusula lockeana. Depois, retorno com a explicação 

interpretativa. 

1. As pessoas possuem a si mesmas. 

2. O mundo inicialmente não pertence a ninguém.  
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3. Você pode adquirir direitos absolutos sobre uma parcela desproporcional 

do mundo se não piorar a condição dos outros. 

4. É relativamente fácil adquirir direitos absolutos sobre uma parcela 

desproporcional do mundo. Portanto: 

5. Uma vez que as pessoas tenham se apropriado de propriedade privada, 

um mercado livre de capital e trabalho é moralmente exigido. 

A cláusula lockeana interpretada por Nozick pretende estipular um critério 

de moralidade para a definição de apropriações legítimas dos recursos  disponíveis. 

Daí, Nozick segue Locke em três sentidos: a) pressupõe um direito moral da posse 

de si mesmo45; b) estipula que “qualquer coisa que ele [o indivíduo] então retire do 

estado com que a natureza a proveu e deixou, mistura-a ele com o seu trabalho e 

junta-lhe algo que é seu, transformando-a em sua propriedade”46; e, c) considera 

como critério de apropriação justa aquela aquisição inicial de recursos que não 

deixa pior a condição dos outros. Esta última, por sua vez, corresponde 

propriamente a cláusula lockeana da apropriação legítima: só é permitido acessar 

legitimamente as apropriações de (b) se for respeitado (c), isto é, se a apropriação 

não implicar na piora da situação dos outros47.   

Podemos depreender dessa interpretação da cláusula lockeana por Nozick 

que o autor libertariano parte da suposição moral lockeana da propriedade de si 

mesmo – (1) – e, por fim, chega à justificação moral do mercado – (5). Assim, a 

interpretação da cláusula lockeana por Nozick corresponde a uma tentativa de 
                                                           
45 Diz Locke: “Cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem direito 
algum além dele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são 
propriamente dele”. (Locke, 2005, p. 409-410). 
46 Locke, 2005, p. 409. 
47 “Tampouco seria esta apropriação [...] prejudicial a qualquer outro homem, uma vez que restaria 

bastante e de boa qualidade [...] Ninguém poderia julgar-se prejudicado” (Locke, 2005, p.413). 
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ligação entre justiça e mercado. Se a aquisição não for feita mediante roubo, fraude 

ou coerção, ela é legítima (cf. Ibid., p. 122). Como bem esclarece (Vita, 2007, p. 69-

70) sobre o que pretende Nozick com esta interpretação de Locke: 

 “Nozick quer mostrar que as desigualdades de recursos internos e 

externos que caracterizam as condições e as oportunidades dos 

membros das sociedades capitalistas do presente poderiam ter 

emergido de transações voluntárias a partir de uma apropriação 

original moralmente justificável. E ele faz isso oferecendo uma 

interpretação célebre da cláusula de Locke à apropriação justa”. 

 

O argumento intuitivo “Wilt Chamberlain” contra a tributação 

Tendo em vista a discussão feita na subseção anterior, podemos dizer que 

para Nozick, se adquirimos determinado recurso de acordo os termos da cláusula 

lockeana, temos direitos legítimos de propriedade sobre o recurso adquirido 48. Para 

justificar a legitimidade das transferências voluntárias de recursos, mesmo que isso 

resulte em uma subsequente distribuição desigual dos mesmos, Nozick desenvolve o 

argumento intuitivo formulado em seu exemplo “Wilt Chamberlain”. A seguir vamos 

apresentar uma breve síntese desse argumento de Nozick.  

Digamos que uma distribuição inicial igualitária exista em determinada 

sociedade e em determinado momento do tempo, vamos chamá-la de D1. Agora 

suponhamos que Wilt Chamberlain é um grande jogador de basquete e que a 

maioria das pessoas nessa sociedade estão dispostas a lhe dar dinheiro para vê-lo 

jogar. Em vista das transferências de recursos legítimos que as pessoas em D1 

decidiram voluntariamente transferir para Wilt Chamberlain49, temos, portanto, D2. 

                                                           
48

 Nozick, 2005, p. 151. 
49

Estamos sintetizando o argumento na descrição acima. A sequência argumentativa de Nozick, passa 
por considerar que Chamberlain tem talentos que são valiosos e que as pessoas voluntariamente 
escolhem doar uma pequena parcela, correspondente a 25 centavos, de sua renda em troca de 
assistir Chamberlain apresentar seus talentos. No exemplo, 1 milhão de pessoas vão assistir a 
Chamberlain e voluntariamente aceitam pagar 25 centavos a mais no ingresso para tal. O que, para 
nós, é interessante ver neste exemplo é como o que é insignificante do ponto de vista individual 
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Assim, depois do jogo, em D2, Wilt Chamberlain possui muito mais dinheiro do que 

qualquer outra pessoa da sociedade.  

A partir disso, a questão moral que se coloca é: essa desigualdade é injusta? A 

resposta de Nozick é: não50. Do ponto de vista de Nozick, o que ocorreu seria uma 

transferência voluntária, isto é, não coercitiva, e, portanto, legítima de recursos de 

D1 para D2. Assim diz Nozick: 

“Se D1 fosse uma distribuição justa e as pessoas passassem 

voluntariamente desta para D2, transferindo partes de suas 

parcelas recebidas em D1 (a que se destinariam se não a serem 

empregadas em algo?), D2 não seria justa também? Se as pessoas 

tivessem direito de dispor dos recursos aos quais estavam 

habilitadas (sob D1), isso não incluiria também estarem habilitadas 

a dá-los a Wilt Chamberlain ou a trocá-los com ele? Alguma outra 

pessoa pode queixar-se com base em fundamentos de justiça? Cada 

pessoa já tem sua parcela legítima sob D1”  51. 

 

Se essa desigualdade é legítima, e, portanto, não injusta aos olhos de Nozick, 

então, para Nozick, não há justificativa de justiça para a redistribuição de recursos. E 

assim Nozick questiona a legitimidade da tributação, como bem comenta Kymlicka 

(2006, p. 127) acerca da defesa que Nozick faz do argumento intuitivo: “Em outras 

palavras, não podemos tributar Wilt Chamberlain para compensar as deficiências 

das outras pessoas porque ele tem direitos absolutos sobre sua renda”. 

Discutiremos melhor este ponto na seção seguinte.  

 

 

                                                                                                                                                                             
(alguém escolher entregar 25 centavos) constrói, posteriormente, uma significativa desigualdade 
distributiva.  

50 
Neste sentido, pode-se dizer que “[...] a fórmula [de Nozick] para uma distribuição justa é: ‘De cada 

um, como escolher, para cada um, como escolhido’”. (Nozick apud Kymlicka, 2006, p. 123). 

51 Tradução de Nozick apud Kymlicka, 2006, p. 126. 
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Imposto é roubo?  

Como vimos nas discussões acima, a justificação da justiça nozickiana é 

derivada da suposição hipotética de uma situação de aquisição inicial justa, de 

acordo com os termos da cláusula lockeana, a partir da qual quaisquer resultados 

decorrentes de transações voluntárias, que respeitem o princípio de transferências  

justas, são considerados uma distribuição justa. A distribuição existente de 

titularidades, por maiores que sejam as desigualdades econômicas, será considerada 

justo se poderia ter emergido de um processo histórico ideal de aquisição e 

transferências de titularidades.  

O que tal interpretação de Nozick de uma teoria da justiça das titularidades 

nos diz sobre a tributação? Poderíamos justificar algum tipo de tributação 

redistributiva a partir dela? Bem, a resposta nozickiana para a última questão seria 

negativa. Em primeiro lugar, se o mercado é entendido como sistema de trocas 

voluntárias legítimas entre pessoas livres – supondo, vale lembrar, que o argumento 

de Nozick depende de uma aquisição inicial de recursos justa –, logo, a renda, a 

propriedade, o capital, heranças e doações inter vivos são titularidades decorrentes 

de tais trocas voluntárias legítimas, e que, por sua vez, a posse das mesmas é 

expressão de um direito absoluto a essas titularidades.  Isso é, de maneira sucinta, o 

que nos diz o (1) e (2) princípio de justiça de Nozick – princípios da aquisição e das 

transferências, respectivamente.  

Em segundo lugar, o direito de propriedade ou titularidades é um direito 

absoluto, no sentido de que não pode ser violado para mitigar os efeitos 

distributivos potencialmente injustos de diferenças naturais, tais como as diferenças 

de talentos. Por conseguinte, a renda, a propriedade, o capital, etc. obtidos por 

trocas voluntárias no mercado fazem parte dessas titularidades das quais as pessoas 
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têm um direito absoluto e, que, portanto, a partir da lógica argumentativa de Nozick, 

não haveria nenhuma razão de justiça para reivindicar de modo legítimo, isto é, sem 

o uso da coerção, a tributação de tais titularidades. 

 Nesse sentido, Nozick vai dizer que a tributação de renda pode ser uma 

espécie de trabalho forçado (2001, p. 169): “Taxation of earnings from labor is on a 

par with forced labor”. A respeito da visão libertariana da tributação, Wolff em 

Robert Nozick: Property Justice and the Minimal State (2013, p. 90), comenta que: 

“The idea is that taxation is a way of forcing people to work for 

others: as Nozick puts it ‘taking the earnings of n hours labour is 

like taking n hours from the person.’ The Friedmans make a similar 

point, by suggesting a new national holiday, Personal Independence 

Day, to mark the point in the year ‘when we stop working to pay the 

expenses of government … and start working to pay for the items 

we severally and individually choose in the light of our own needs 

and desires”. 

Com a intenção de oferecer um argumento mais geral, com apelo intuitivo às 

outras concepções de justiça que valorizam a ideia de liberdade, Nozick, salienta 

Wolff (2013, p. 89), constrói sua crítica à tributação redistributiva na medida em 

que ela produz interferências arbitrárias e recorrentes na liberdade individual. 

“Nozick’s argument is that to maintain a pattern by taxation 

requires constant interference with people’s lives; it restricts one’s 

liberty. This claim must be distinguished from the argument that 

taxation is the taking away of property which rightfully belongs to 

you. That may or may not be true, but it presupposes a view about 

private property rights. Nozick intends the argument that ‘liberty 

upsets patterns’ to be perfectly general, and not to be premised 

upon a particular theory of property rights. [...] His aim is to 

demonstrate even to his opponents that they must accept the 

entitlement theory, and the argument is that the means to maintain 

a pattern – taxation – involves serious interference with liberty”. 

Isso supõe, contudo, a consideração de que a liberdade individual é o valor 

mais importante para a teoria da justiça de Nozick e não titularidades e direitos de 

propriedade, tal como os princípios de justiça da aquisição inicial e das 

transferências voluntárias sugerem. Embora seja verdade que Nozick também 
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critique a tributação redistributiva por implicar em sucessivas interferências na 

liberdade individual de como alocar os próprios recursos, defendemos, por outro 

lado, que o núcleo da objeção nozickiana à tributação diz respeito ao argumento da 

justiça das titularidades, no qual a defesa da liberdade negativa individual 

corresponde apenas a uma decorrência. Aqui seguiremos o argumento de Vita 

(2007, p. 60): 

 “A preocupação primeira de Nozick, portanto, não é com a 

liberdade individual, mas com a inviolabilidade do direito moral de 

propriedade de si próprio e dos recursos externos obtidos por 

meios permissíveis. A liberdade é meramente derivativa da não-

violação desse direito mais fundamental: consiste em cada um 

poder fazer, sem sofrer interferências, o que desejar com os 

recursos (internos e externos) dos quais se é proprietário 

(moralmente) legítimo”. 

 

A tese fundamental da teoria da justiça de Nozick é, portanto, a da “[...] a 

legitimidade moral de um sistema de titularidades semelhante àquele que seria 

produzido por um capitalismo de laissez-faire”52. Assim, mesmo em Wolff, quando 

este autor discute a justificação oferecida por Nozick para a existência de um Estado 

mínimo, podemos perceber que o argumento da propriedade (de si e dos recursos) é 

o principal direito fundamental: “For Nozick these natural private property rights, 

therefore, are more fundamental than the state, and would exist, he would claim, 

whether or not the state is justified” (Wolff, 2013, p. 76). Daí, a defesa de Nozick, 

contra o anarquismo, de que um Estado mínimo é preferível a não existir nenhum 

estado: o Estado mínimo serve para garantir os direitos fundamentais de 

propriedade.  A tônica da discussão sobre a tributação, em Nozick, vai no mesmo 

sentido: qualquer tributo ou imposto que extrapole a função estatal de preservação 

da propriedade é moralmente injustificável.  Desse modo, todo imposto ou tributo 

                                                           
52

 Vita, 2007, p. 59. 
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com função redistributiva é, portanto, injustificável para Nozick. A esse respeito, 

Thomas Nagel (2013, p. 13) comenta que: 

“For Nozick, by contrast, taxation for any purpose other than the 

protection of individual rights to liberty is as wrong as theft or 

forced labor (and in his theory it is no easy task to show that 

taxation even for that purpose is not illegitimately redistributive)”. 

Nesse sentido, a única tributação legítima é a que se destina a levantar 

receitas para manter as instituições de fundo necessárias para proteger o sistema de 

troca livre, ou seja, o capitalismo de laissez-faire, bem como os títulos de 

propriedade que surgem de trocas e ações que Nozick considera ser voluntárias 

entre as pessoas. Como ressalta Kymlicka (2006, p. 126) na seguinte passagem: 

 “A conclusão da teoria da titularidade de Nozick é que ‘um Estado 
mínimo, limitado às funções estritas de proteção contra força, 
roubo, fraude, imposição de contratos, etc. é justificado; qualquer 
Estado mais amplo violará os direitos das pessoas de não serem 

forçadas a fazer certas coisas e é injustificado’53”. 

  

Nozick considera somente um sistema tributário mínimo justificável aquele 

que serve para arrecadar recursos somente para assegurar a existência de um 

aparato jurídico-legal e de um sistema de polícia necessários para a garantia do 

cumprimento do que o autor considera ser os contratos voluntários entre as 

pessoas, bem como a preservação das propriedades dos indivíduos. Apoiado nesse 

raciocínio, conclui-se que tributos somente seriam justificáveis para a manutenção 

das funções mínimas de direitos negativos. 

Contudo, essa interpretação do papel dos tributos parece ensejar um 

paradoxo relativo à justificação interna do modelo teórico de Nozick. Pois, se, por 

um lado, o Estado mínimo necessita arrecadar certos recursos por meio de impostos 

                                                           
53

 Nozick, 1974, p. ix apud Kymlicka, 2006, p. 123. 
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e tributos para fazer cumprir sua função fundamental de preservação da 

propriedade, mas, por outro lado, ao fazer isso – como vimos com a discussão de 

Nozick sobre tributação de renda auferida como forma de trabalho forçado –, o 

Estado estaria violando direitos morais básicos de propriedade, então, como o 

Estado nozickiano se mantém ao longo do tempo?  

Não é Nozick, contudo, que vai oferecer uma resposta a esta questão. Mas 

Richard Epstein (1986), inspirado pela teoria da justiça libertariana de Nozick, o 

fará. Partindo justamente desse paradoxo libertariano do Estado mínimo, diz 

Epstein: 

“A world without taxation is a world without government; a world 

with taxation is a world with institutionalized coercion, where the 

citizen is made the servant instead of the master of the sovereign. 

[...] More precisely, the question is how to preserve the power of 

taxation while curbing its abuse. The most promising line of inquiry, 

I believe, is to show that taxation, while an inherent power of the 

sovereign, is a limited one as well”. (Epstein, 1986, p. 49-50). 

A saída interpretativa de Esptein é justificar a aplicação legítima da coerção 

do poder estatal na forma de tributação a partir de uma lógica da barganha. A 

tributação é uma espécie de “mal necessário”, pois é um custo aceitável por um 

benefício recebido54: 

“It is easy to overlook the importance of these institutional 

arrangements in dealing with matters of taxation. Robert Nozick has 

argued, for example, that ‘Taxation of earnings from labor is on a 

par with forced labor’. His conclusion is true if the only relevant 

political inquiry is whether or not taxation involves the use of 

coercion. [...] Nozick has only answered the first question: Is there a 

taking of private property? He does not begin to answer the 

question of whether some greater benefit is provided in 

return”. (Epstein, 1986, p. 59. Grifos nossos). 

                                                           
54

 “Taxation is the form of surrender, and security is the good received in exchange” (Epstein, 1986, p. 
53). 



82 
 

Nesse sentido, a justificativa que Epstein oferece para a existência de algum 

tributo é, ao mesmo tempo, também um critério de limitação do poder de tributar. 

Só corresponde a um tipo de tributação legítima aquela que satisfaz o seguinte 

critério: “The compensation requirement operates to insure a return of benefits to 

the individual equal to the value of the property surrendered” (Epstein, 1986, p. 60). 

De acordo com essa interpretação, quaisquer tributos com a função redistributiva 

corresponderiam a uma violação de direitos morais básicos, na medida em que 

significariam a imposição de uma coerção estatal não legítima55. Então, no fim das 

contas, o que o libertarianismo nozickiano e de Epstein nos diz sobre a questão 

tributária diz respeito mais às restrições e limitações do poder discricionário estatal 

de tributar. 

Críticas aos fundamentos da objeção de Nozick à tributação distributiva  

Mesmo se considerarmos a adoção dos três princípios que Nozick constrói, o 

da aquisição inicial justa, das transferências voluntárias e o da reparação, como 

critérios de justificação de justiça, a conclusão a que chegamos é que não é possível 

sustentar, com base nesses mesmos critérios, que uma tributação com função 

distributiva deve ser entendida como uma forma de violação de direitos morais.  

Nesse sentido, G. A. Cohen (1988) questiona a validade argumentativa da 

defesa de Nozick a respeito dos direitos absolutos de titularidades. Assim, se 

levamos mesmo a sério a suposição de Nozick de que uma apropriação inicial de 

                                                           
55  As três limitações para tributação que Epstein (cf. 1986, p. 55-56) desenvolve são as seguintes: A. 

Neutralidade: tributos devem ser não distorcivos; B. Custos de administração: o custo de coletar os 
tributos deve ser o menor possível; e C. Rent-seeking: tributos devem ser desenhados para evitar a 
ação de grupos de lobby. 
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recursos não deve recorrer ao uso da coerção ou da força no ato de apropriação 

para ser legítima, então, concluímos56 que:   

“A resposta histórica é muitas vezes que os recursos naturais 

vieram a ser propriedade de alguém pela força [...] Ou o uso da força 

tornou ilegítima a aquisição inicial, caso em que o direito presente é 

ilegítimo e não há nenhuma razão moral para que os governos não 

devem confiscar a riqueza e redistribuí-la, ou o uso inicial da força 

não tornou a aquisição ilegítima, caso em que podemos, com igual 

justificativa, redistribuí-la. De qualquer maneira, o fato de que a 

aquisição inicial envolveu a força significa que não há nenhuma 

objeção moral à redistribuição da riqueza existente”57 

 Desse modo, e de acordo com o terceiro princípio da justiça de Nozick, que é 

aquele relativo à reparação de injustiças em caso de apropriação ilegítima, 

poderíamos concluir, e isso sem violar os critérios de justiça construídos por Nozick, 

que como a maior parte da aquisição inicial foi historicamente ilegítima, a teoria de 

Nozick, para ser coerente com suas premissas, não poderia se furtar a endossar, por 

meio do princípio de reparação, alguma forma de redistribuição. Como bem 

esclarece Vita (2007, p. 74): 

“De acordo com a teoria ‘histórica’ de Nozick, se a estrutura atual 

dos direitos de propriedade de alguma forma incorporou violações 

aos dois primeiros princípios (os princípios de apropriação original 

e de transferências), então é preciso que o terceiro princípio, de 

retificação de injustiças passadas, entre em cena”. 

Mesmo se aceitamos o argumento de que é possível justificar alguma forma 

de tributação redistributiva por meio do princípio da reparação nozickiano, como 

poderíamos responder ao questionamento de Nozick de que a tributação 

                                                           
56

 Há diversas evidências históricas de apropriação de propriedade decorrentes do uso da força e da 
violência. É o caso dos ‘cercamentos’ ocorridos na Inglaterra do século XVIII e de todos os processos 
de colonização nas Américas e África, por exemplo. Assim, Lyons (1981) apud Kymlicka (2006, p. 
139) argumenta que “[...] a visão de Nozick apoia a restituição de boa parte da Nova Inglaterra aos 
índios, cujo direito inicial foi injustamente tomado”.  
57

 Cohen, 1988, p. 253-4 apud Kymlicka, 2006, p. 138. 
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(progressiva) é uma forma de trabalho forçado, e, enquanto tal, seria moralmente 

injustificável? Wolff (2013, p. 90-91) tem uma boa resposta para isso, vejamos: 

“Of course, we might object to the claim that taxation is on a par 

with forced labour. It is not hard to spot some differences. Under a 

modern system of progressive taxation you will be taxed if you earn 

more than a certain amount of money, and how much you will be 

taxed depends in part on how much work you decide to do. Forced 

labour rarely includes the option of deciding how much labour to  

do. Further, most people have a measure of choice as to the nature 

of the activity at which they work, and who in particular employs 

them. These, too, are uncharacteristic of forced labour”. 

Considerações Finais: críticas ao libertarianismo tributário  

 

Sabemos que a construção teórica de Buchanan, Hayek e Nozick é, no seu 

todo, mais densa do que a apresentada aqui. Mas, vale destacar, que nossa intenção 

com esta seção foi justamente se debruçar sobre uma parte específica dessas teorias, 

que diz respeito a como a discussão relativa à tributação aparece nestes clássicos 

representantes da filosofia libertariana. Assim, o objetivo mais geral desta seção foi 

discutir os fundamentos normativos mobilizados por concepções libertarianas para 

justificar os limites da tributação. 

As justificativas apresentadas pelos autores para questionar a tributação, 

especialmente em sua função distributiva, podem ser consideradas como o núcleo 

normativo do que estamos chamando aqui de libertarianismo tributário. E que 

justificativas são essas? Esperamos ter convencido a leitora de que o fundamento 

moral que perpassa os argumentos de Buchanan, Hayek e Nozick contra a tributação 

distributiva – que, para os autores, aparece como sinônimo de progressividade 

tributária – diz respeito à legitimidade moral das pessoas serem consideradas 

proprietárias absolutas dos recursos que possuem. Assim sendo, do ponto de vista 

libertariano, a autoridade política pública não tem direito de reivindicar parcelas 
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desses recursos em forma de cobrança tributária. Quando Nozick, de forma 

apelativa, diz que a tributação progressiva é uma forma de trabalho forçado, o que 

esse autor quer dizer é que a autoridade política pública não pode legitimamente se 

apropriar de uma parcela da renda das pessoas, pois estará se apropriando desses 

recursos de modo coercitivo e arbitrário e, com isso, violando critérios mínimos de 

liberdade individual. O que está por detrás do argumento do libertarianismo 

tributário é que as pessoas têm um direito moral a sua renda pré-tributação. No 

entanto, como Murphy e Nagel (2005, p. 13) perspicazmente argumentam: 

“É ilegítimo, para fins de avaliação de um sistema tributário, fazer 

apelo a um nível básico de direitos de propriedade numa suposta 

‘renda bruta pré-tributária’, pois essa renda é o produto de um 

sistema do qual os impostos são um elemento inalienável. Não se 

pode nem justificar nem criticar um regime econômico tomando-se 

como norma independente algo que, na verdade, é uma 

consequência”. 

 

O ponto é que mercados “livres ideais e espontâneos”, tal como alude Hayek , 

não existem. Todo mercado é regulado de alguma forma pelo Estado. E aqui nem 

estamos falando de regulação macroeconômica, mas em algo bem mais elementar: é 

possível pensar na existência de mercados sem considerar um aparato estatal 

jurídico-legal capaz de regular os contratos? Os direitos de propriedade existem 

somente porque existe um aparato jurídico estatal que lhe dá forma. Há uma falácia 

libertariana em considerar que os direitos de propriedade existem a priori, 

independentemente do Estado. Nesse sentido, e mais uma vez, retomamos Murphy e 

Nagel (2005, p. 46), que corretamente argumentam: 

“Não existe mercado sem governo58 e não existe governo sem 

impostos; o tipo de mercado existente depende de leis e decisões 

políticas que o governo tem de fazer e tomar. Na ausência de um 

sistema jurídico sustentado pelos impostos, não haveria dinheiro, 

nem bancos, nem empresas, nem bolsa de valores, nem patentes, 

                                                           
58

 No original “Government” corresponde a “Estado”. Mas na tradução está como governo.  
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nem uma moderna economia de mercado – não haveria nenhuma 

das instituições que possibilitam a existência de quase todas as 

formas contemporâneas de renda e riqueza”. 

Não faz sentido, portanto, a reivindicação libertária de uma renda pré-

tributação como justificativa moral contra a tributação. Assim, o libertarianismo não 

oferece justificativas moralmente consistentes para questionar a tributação em sua 

função distributiva. Mas e a liberdade individual? Ora, se libertarianos respeitassem 

mesmo a liberdade individual igual das pessoas como um valor fundamental, 

defenderiam alguma forma de redistribuição, ao menos, pela lógica da igualdade de 

oportunidades. Mas, como vimos, na verdade, para o libertarianismo o que importa 

intrinsecamente não é a liberdade, mas a justificação do direito de propriedade 

como um direito moral absoluto.  

No próximo capítulo, discutiremos o igualitarismo tributário. A leitora 

perceberá as diferenças de fundamentação normativa entre o libertarianismo e 

igualitarismo tributário. Adianto que, neste próximo capítulo, apresentaremos o 

argumento das arbitrariedades morais e, a partir disso, a leitora poderá julgar qual 

resposta, se a libertariana ou a igualitária, é moralmente a mais razoável do ponto 

de vista da construção de uma sociedade democrática.  
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Capítulo 3.  Igualitarismo Tributário 

 

A resposta para o questionamento sobre qual deve ser a função distributiva 

da tributação é uma resposta que define um problema: o alcance da justiça 

tributária. No capítulo anterior, vimos que a perspectiva do libertarianismo 

tributário nega o caráter distributivo da tributação. Ao fazer isso, os libertarianos 

definem que o problema da justiça tributária diz respeito aos seus limites: um 

imposto justo corresponde àquele no qual todos os membros da sociedade são 

igualmente tributados, visto que todos se beneficiam dos bens públicos59. 

Neste capítulo, temos dois objetivos gerais. O primeiro será o de apresentar 

uma defesa do igualitarismo tributário enquanto abordagem particular da 

interpretação da função distributiva da tributação; e o segundo objetivo geral 

corresponde a defendê-lo como a resposta moral mais razoável diante do problema 

da justiça tributária. 

A defesa da tributação como mecanismo de desconcentração da riqueza é 

uma pauta de justiça tributária igualitária. Não se trata apenas da garantia de um 

mínimo social existencial aos menos favorecidos, e sim da responsabilidade que a 

autoridade pública tem de assegurar as condições de fundo ao longo do tempo para 

que os cidadãos e cidadãs tenham, além de (i) um acesso igual a direitos e 

liberdades básicas, a garantia de que (ii) o poder econômico não se sobreponha à 

política e (iii) de que todos cidadãos e cidadãs tenham oportunidades equitativas. 

Nesse sentido, Mill (1986) e Rawls (2003; 2008) argumentam que a 

finalidade da tributação deve ser impedir a acumulação de riqueza e capital ao longo 

                                                           
59

 Bens públicos dentro de uma concepção de Estado mínimo. Nesse caso, seriam bens públicos à 
segurança e administração pública das ruas. 
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do tempo. Contemporaneamente, esta discussão teórica sobre a tributação da 

riqueza retomou fôlego com as contribuições de Piketty (2016).    

J. S. Mill como um precursor do igualitarismo tributário 

 

Nesta seção veremos porque John Stuart Mill pode ser considerado um 

precursor do que estamos denominando de igualitarismo60 tributário.  Buscaremos 

discutir como as justificativas que Mill oferece para defender a proposta de 

tributação de heranças, de grandes fortunas e da renda de capital61 são baseadas em 

considerações de justiça social igualitária, tais como a defesa do valor da igualdade 

equitativa de oportunidades.  

A defesa da igualdade de oportunidades estaria no centro da compreensão da 

justiça social milliana62. Clark e Elliott (2001) discutem qual seria a concepção de 

igualdade milliana, e a resumem da seguinte maneira: “For Mill, equality means 

equality of opportunity, equal treatment under the law, and equal standing as a 

citizen whose pleasures and pains are to be given the same weight as those of any 

other citizen”. Assim, diz Mill: 

 “Sem dúvida, muitos fracassam, embora façam esforços 

maiores do que aqueles que atingem sucesso com esforços 

menores – não por diferença de mérito, mas por diferença de 

oportunidades” (Mill, 1986: 381. Ênfase nossa.).  

Em “Princípios de Economia Política”, podemos dizer que Mill apresenta um 

importante questionamento ao fundamento moral da propriedade ao sublinhar que 

                                                           
60 Como nos bem lembra Rawls (2003, p. 253): a respeito da ideia de Mill de empresas geridas pelos 

trabalhadores. Mill acreditava que essas empresas acabariam triunfando cada vez mais sobre as 

empresas capitalistas. A economia capitalista desapareceria pouco a pouco e seria pacificamente 

substituída por empresas geridas pelos trabalhadores de uma economia competitiva não capitalista. 
61

 É interessante notar que, ainda hoje, estas são as bases tributárias discutidas por Piketty (2014). 
62 “Uma legislação justa e sábia seria imparcial entre os ‘competidores’ e garantiria […] que o começo 

de todos seja justo” (Mill, 1996, p. 381). 
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a meritocracia não pode ser considerada como fundamento moral para justificação 

da desigualdade de riquezas. A seguir vamos discutir sob quais argumentos Mill 

questiona a base moral para a justificação da legitimidade da inviolabilidade dos 

direitos de propriedade, e, com isso, defende que a autoridade pública deve tributar 

a riqueza com base em razões de justiça. 

 

Princípio de Justiça tributária milliano: a igualdade de sacrifícios 

 

Em Princípios de Economia Política (1986, p. 377) Mill pergunta-se: “Por que 

motivo a igualdade deve ser a norma em matéria de tributação?” Para responder ao 

questionamento posto, Mill, em seguida, afirma: “Porque esta [a igualdade] deve ser 

a norma em tudo aquilo que diz respeito às coisas referentes ao governo”63. A 

pergunta de Mill, bem como sua resposta, é fundamental para a compreensão da 

proposta do princípio milliano de justiça fiscal, e também para entendermos a que 

tipo de concepção da finalidade da tributação ele se opõe. Explicaremos a seguir. 

De modo bastante diferente do entendimento vigente em sua época sobre a 

justiça tributária, Mill insere a igualdade no centro da justificação de um princípio 

sobre como a autoridade estatal deveria cobrar os tributos. A abordagem de justiça 

tributária prevalente na época de Mill era o princípio do benefício64 que, de maneira 

geral, fundamentava-se na ideia de que a cobrança justa de tributos era uma 

resposta à proteção estatal, em termos de serviços de proteção à propriedade e de 

                                                           
63

 Aqui, entendemos que, na compreensão de Mill, a igualdade deve ser o fundamento das ações que 
motivam à autoridade pública estatal em seu conjunto. Mill se opõe à ideia liberal clássica que, vale 
dizer, é reforçada por interpretações libertarianas, de que “o governo existe somente para proteger a 
propriedade” (Ibid., p. 377). 
64

 Uma discussão sobre o princípio do benefício foi realizada no Cap. 1, desta dissertação.  



90 
 

bens públicos essenciais65, recebidos pelos indivíduos. A tributação, pois, 

corresponderia ao preço pago pelos serviços prestados pelo Estado. Dessa forma, a 

contribuição tributária, para ser justa, deveria ser proporcional à proteção estatal 

recebida ou ao benefício auferido dos bens públicos: quem se beneficia mais, paga 

mais, este seria o mote geral desta concepção de equidade tributária. 

À vista disso, Mill criticamente refere-se à abordagem do benefício para a 

justificação da tributação como um princípio quid pro quo66. A objeção milliana mais 

contundente ao princípio do benefício diz respeito às consequências normativas de 

sua fundamentação. Se a abordagem do benefício tem como corolário a suposição de 

que a justiça tributária consiste em tributar mais aqueles que usufruem mais de 

bens públicos, por conseguinte, Mill conclui que o princípio do benefício recomenda 

como norma de justiça a regressividade tributária67. Assim, a partir desta 

interpretação crítica da abordagem do benefício, Mill a reformula a fim de 

evidenciar seus limites enquanto uma concepção de equidade tributária: 

 “Se quisermos avaliar os graus de benefício que pessoas 

diferentes auferem da proteção dispensada pelo governo, teríamos 

que pensar quem sofreria mais se tal proteção fosse retirada 

[...] Por isso, se houvesse alguma justiça, na teoria da justiça que 

estamos analisando [a concepção de justiça tributária baseada no 

princípio do benefício], os menos capazes de se ajudarem e 

defenderem a si próprios, por serem aqueles aos quais a 

proteção do governo é a mais indispensável, teriam que pagar 

a cota maior do preço dessa proteção – o que é inverso do 

verdadeiro conceito de justiça distributiva” (Ibid., p. 378. Ênfase 

nossa) 

A partir da crítica de Mill, fica mais claro entender que a abordagem do 

princípio do benefício enquanto norma de justiça tributária permite que os menos 

                                                           
65 No caso, estes seriam bens públicos essenciais de segurança e administração pública, como a 

preservação da propriedade por meio da regulamentação de contratos, de serviços de segurança e 
administração de vias públicas. Não se trata aqui de serviços públicos sociais.  
66 Ibid., p. 377. 
67

 Musgrave, 1996, p. 94. 
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favorecidos68 sejam mais tributados. Como consequência, este princípio justifica a 

regressividade da tributação. Por tais razões de (in)justiça distributiva, Mill rejeita o 

princípio do benefício como norma de justiça para distribuir o ônus fiscal. Além 

disso, o filósofo inglês recusa o mesmo princípio argumentando que este permite 

fazer distinções arbitrárias entre os cidadãos no que diz respeito aos seus direitos, 

quando faz distinções entre mais e menos beneficiados como forma de fundamentar 

o critério de avaliação do ônus fiscal.  

Ao rejeitar o princípio do benefício, Mill defende uma interpretação da justiça 

tributária que leve a sério a ideia de tratamento igual das pessoas e que, ao mesmo 

tempo, não permita a justificação tributária regressiva. Diz o autor: 

“Já que o governo não deve fazer nenhuma discriminação de 

pessoas e classes quanto à força dos direitos que as pessoas têm em 

relação a ele, é preciso que qualquer sacrifício que exigir delas 

represente, na medido do possível, o mesmo ônus para todas” (Ibid. 

p, 377). 

 

Como alternativa ao princípio do benefício, a proposta milliana é a de uma 

concepção de justiça na tributação que, ao invés de oferecer uma solução quid pro 

quo entre serviços e bens públicos em relação ao seu usufruto, está preocupada com 

a definição de um critério de justiça tributária fundamentada na capacidade 

contributiva das pessoas. Assim Mill formula o princípio da igualdade de sacrifícios: 

“A igualdade na tributação, portanto, como máxima de política, 

significa a igualdade de sacrifício. Significa distribuir a 

contribuição de cada pessoa para cobrir despesas do governo de tal 

forma que ela não sinta nem mais nem menos incômodo, com a cota 

que lhe cabe pagar, do que qualquer outra sente, pagando a dela.” 

(Mill, op. cit. Ênfase minha). 

                                                           
68

  “Mill’s main point appears to have been that the benefit concept, so conceived, did not make good 
sense, because, in addition to being unworkable, it led to the unpalatable conclusion that the poor 
should pay more in taxes than the rich, given that (in Mill’s view) the poor obtained more from the 
government than the rich” (M. Dodge, 2005, p. 403-404). 
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É a partir desse princípio de igualdade de sacrifício que Mill defenderá a 

tributação progressiva das heranças e da renda de capital, e também a tributação 

proporcional da renda do trabalho. Defenderá também a definição de isenção 

tributária para um mínimo existencial fundamental. Aqui nos interessa aqui 

entender as razões de moralidade política que justificam a posição milliana em 

relação à tributação.  Vale dizer que o princípio de igual sacrifício postulado por Mill 

é considerado por diversos comentadores (Musgrave, 1996; Muprhy e Nagel, 2005; 

Dodge, 2005) como a primeira formulação de fôlego contra a abordagem do 

benefício. O principio de igual sacrifício rendeu, após Mill, uma ampla literatura69.  

 

Tributação, direitos de propriedade e oportunidades iguais: 

 

A abordagem de Mill da equidade tributária fundamenta-se em duas 

interpretações complementares da igualdade embasadas no individualismo ético: (i) 

no dever da autoridade pública estatal de tratar os cidadãos e cidadãs como iguais, 

dever este que se aplica à noção de imparcialidade da lei (Ibid. p, 377); e, no 

                                                           
69 Musgrave sobre os usos posteriores de Mill e sua influência: “Mill argumentava que a equidade 

deve ser definida como a necessidade de que cada contribuinte suporte um sacrifício igual. A isto ele 

acrescentou tal solução ‘(...) é a modalidade pela qual se causa menos sacrifício ao todo’. Algumas 

décadas mais tarde, depois que a análise marginal progrediu mais, foi demonstrado que o menor 

sacrifício agregado decorre de tratamento igual, somente se a igualdade for definida como igual 

sacrifício marginal. Dificilmente terá sido esta a compreensão de Mill. Não obstante, seu argumento 

constitui a primeira indicação de que o problema poderia ser considerado mais em termos de bem-

estar do que de equidade. A superposição entre o ponto de vista da equidade e do bem-estar surgiu, 

assim, do papel duplo do igual sacrifício marginal como regra de equidade e como uma condição de 

bem-estar” (Musgrave, 1980, p. 123-124). Para discussão da literatura econômica que se desenvolveu 

sobre igualdade de sacrifício, ver: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-52481-

3_39 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-52481-3_39
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-52481-3_39
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entendimento de que o esforço individual deve ser avaliado ao lado da ideia de 

igualdade de oportunidades. No primeiro caso, (i) tratar os cidadãos e cidadãs como 

iguais implica, do ponto de vista da justiça tributária, que a cada um(a) seja 

atribuído o mesmo ônus tributário. No segundo caso, (ii) trata-se da interpretação 

milliana da justificação do direito de propriedade. Na seção anterior, discutimos o 

primeiro caso, agora vamos nos ater ao segundo. 

O tema dos direitos de propriedade é motivo de muitas controvérsias na 

discussão sobre a função (re)distributiva da tributação, uma vez que tributos 

incidem sobre o status quo desses direitos  (Holmes e Sunstein, 2000; Murphy e 

Nagel, 2005). Em Mill, é justamente nas suas reflexões sobre tributação justa que a 

distinção entre propriedade moralmente legítima e ilegítima aparecem (Clark e 

Elliott, 2001, p. 482). Por considerar que há certas titularidades de propriedade e 

riqueza imerecidas na medida em que não são frutos do trabalho e agência 

individual, Mill defende que é dever da autoridade pública estatal tribulá-las com a 

finalidade de desconcentrar a riqueza em prol do bem público. Assim, publicamente 

diz Mill em um discurso no parlamento inglês na ocasião do Select Committee on 

Income and Property Tax: “I certainly do think it fair and reasonable that the general 

policy of the State should favor the diffusion rather than the concentration of 

wealth”70.  

Desse modo, para Mill71 seria legítimo, do ponto de vista da justiça, do bem 

público e, inclusive, dos valores que fundamentam a defesa dos direitos de 

                                                           
70

 Mill apud Ekelund e Walker, 1996 
71

 “Caso se fizesse tudo aquilo que um bom governo poderia fazer por meio das instruções e das leis, 
para diminuir essa desigualdade de oportunidades, as diferenças de fortuna decorrentes dos méritos 
das próprias pessoas não poderiam com justiça gerar melindres. Em relação às grandes fortunas 
adquiridas por doação ou herança o poder de legá-las em testamento é um daqueles privilégios 
inerentes à propriedade que o governo tem o poder de regulamentar, visando ao bem público; aliás, 
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propriedade, que a autoridade pública estatal regule a riqueza por meio de 

tributação redistributiva a fim de desconcentrá-la: 

“Sem lesar a justiça igualitária que constituiu o fundamento 

dessa máxima, suponhamos que exista um tipo de rendimento 

que tenda constantemente a aumentar, sem nenhuma 

atividade ou sacrifício dos proprietários; tais proprietários 

constituiriam uma categoria, na comunidade, que se enriquece 

progressivamente pelo curso natural das coisas, sem que eles 

mesmos façam esforço algum para isso. Em tais casos, não haveria 

nenhuma violação dos princípios nos quais se baseia a 

propriedade privada se o Estado se apropriasse desse 

acréscimo de riqueza, ou de parte dele, à medida que ocorrer. Isso 

não seria propriamente tirar algo de alguém; equivaleria apenas a 

aplicar um acréscimo de riqueza, criado por circunstâncias, ao 

benefício da sociedade, em vez de permitir que essa riqueza seja um 

acréscimo desmerecido à riqueza de uma categoria específica de 

pessoas” (Ibid., p. 389. Ênfase minha). 

 Do ponto de vista milliano, não há justificativa para que a renda adquirida 

por meio de juros de capital especulativo – na época de Mill corresponderia à renda 

da valorização e do aluguel de propriedades de terra72 –, bem como a renda advinda 

da transferência intergeracional de fortunas, isto é, do recebimento de heranças, não 

fossem objeto de tributação direta e progressiva. E por quê? O argumento moral de 

Mill para justificar a tributação progressiva da herança e da renda de capital73 tem 

como base a valorização do esforço e do aperfeiçoamento individual. Para Mill, 

portanto, a renda que advém do trabalho, do esforço e sacrifícios pessoais é 

considerada legítima, mas não a renda que foge à iniciativa individual e se deve à 

sorte de nascer numa família afortunada. Como observado por Ekelund e Walker 

(1996, p. 577) ao discutir a interpretação milliana da tributação: “He [Mill] was 

                                                                                                                                                                             
já sugeri, como um dos modos possíveis para limitar a acumulação de grandes fortunas nas mãos 
daqueles que não as ganharam com o trabalho próprio” (Mill, 1986, p.x). 
72

 “Ora, esse é realmente o caso da renda. O progresso normal de uma sociedade que aumenta em 
riqueza está sempre tendendo a aumentar as rendas dos senhores de terras, a proporcionar-lhes 
tanto um montante maior como uma percentagem maior da riqueza da comunidade, 
independentemente de qualquer trabalho ou despesa da parte deles”. (Ibid., p. 389) 
73

 Na época de Mill seria a renda da valorização especulativa da propriedade de terra ou a renda 
proveniente de aluguel da mesma, (Ibid., p.389). 
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attacking a system in which wealth was not the primary result of individual 

initiative, talent, or prudence”. 

 A questão dos incentivos e da responsabilidade individual é de suma 

importância para Mill. É o esforço individual que confere o fundamento de 

legitimidade moral aos direitos de propriedade. Em várias passagens ao discutir 

quando a autoridade pública estatal deve tributar, Mill faz ressalvas sobre a 

imprudência moral que seria a tributação daqueles ganhos advindos do trabalho, do 

esforço e sacrifício individuais74.  Por outro lado, e como dito antes, Mill argumenta 

em defesa da tributação progressiva da riqueza que não é fruto de tal iniciativa de 

esforço individual e, por isso, estaria em conflito com os próprios fundamentos que 

sustentam a defesa da propriedade privada:  

“Private property, in every defence made of it, is supposed to mean, 

the guarantee to individuals of the fruits of their labour and 

abstinence. The guarantee to individuals of the fruits of the labour 

or abstinence of others, transmitted to them without any merit or 

exertion of their own, is not of the essence of the institution, but a 

mere incidental consequence, which, when it reaches a certain 

height does not promote but conflicts with, the ends which render 

private property legitimate”. (Mill, 1965: 208) 

 

 Cappelen e Pedersen (2018, p. 5) salientam que “Mill provides a crucial 

justification for wealth transfer taxation that combines a meritocratic ideal with the 

ideal of equality of opportunity”. É neste sentido que podemos compreender a 

defesa milliana da tributação progressiva para rendas de herança e capital, ao 

mesmo tempo em que Mill se opõe à tributação progressiva da renda do trabalho. 

                                                           
74  “O que se deve restringir, para o bem público, não são as fortunas ganhas merecidamente com o 

trabalho, mas as que não são ganhas com o trabalho” (Ibid. p. 381). 
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esta postura de Mill são as de que as desigualdades decorrentes da pura sorte, como 

herdar grandes fortunas, são injustificadas. 

As considerações morais que embasam essa postura de Mill são as de que as 

desigualdades decorrentes da pura sorte, como herdar grandes fortunas, são 

injustificadas. Assim, bem expõem  Groves e Curran (1974, p. 33): “Mill had no 

objection to the application of progressive rates to unearned economic gains, and he 

saw here a legitimate outlet for the urge to restrain the accumulation of large 

fortunes and restore equality of opportunity”.  

Do ponto de vista de Mill, sua proposta de tributação progressiva de heranças 

e doações possibilitaria a desconcentração e a redistribuição de riqueza na 

sociedade, promovendo assim uma maior igualdade de oportunidades. A ideia do 

imposto milliano sobre heranças era a seguinte. Em primeiro lugar, Mill, 

perspicazmente, introduz uma interpretação aos direitos de propriedade que 

justificaria a tributação redistributiva de heranças e de doações inter-vivos por meio 

de uma importante distinção entre o “direito de legar” e o “direito de receber 

legados”75. Ao mesmo tempo, no raciocínio milliano, a tributação progressiva da 

herança não significaria um confronto com os valores que justificam o direito de 

propriedade: mérito moral. Assim, Mill considerou que a fundamentação legal e 

moral dos direitos de propriedade estipulava uma distinção entre o direito de legar 

e o direito de receber legados.   

A ideia seria a de tributar a riqueza para propósitos públicos e não permitir o 

injustificado poder de fortunas concentradas. Como a responsabilidade individual 

era uma questão cara a Mill, a tributação da riqueza produziria implicações positivas 

                                                           
75

 Adiante veremos que Rawls também aplica essa interpretação. 
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tanto do ponto de vista da sociedade quanto do individual na medida em que criaria 

incentivos para as pessoas trabalhassem em nome tanto do seu desenvolvimento 

pessoal quanto para o bem da sociedade. No entendimento de Mill, os herdeiros e 

rentistas, ao serem tributados, passariam a ter mais incentivos para produzir e 

inovar. Mill considerava também que uma tributação progressiva sobre a riqueza 

seria uma forma de estimular o desenvolvimento do capitalismo na direção de 

superar a sociedade estamental herdeira inglesa e de substituí-la por um arranjo 

social e econômico mais dinâmico, inovador e igualitário. 

 

Considerações Finais sobre Mill: 

Assim, Mill ao defender que o papel da autoridade pública é evitar a 

concentração da riqueza via tributação, também é um igualitarista tributário. 

“The proposal Mill introduced is not simply of historical interest; in 

fact, it remains one of the most influential suggestions for wealth 

tax reform. Both John Rawls’s and Anthony Atkinson’s schemes to 

tax inherited wealth are modeled on Mill’s’ original proposal”. 

(Cappelen e Pedersen, 2018, p. 2). 

Poderíamos dizer que, em termos de justiça distributiva, Mill é um 

igualitarista da fortuna. Concede amplo espaço em sua teoria para o papel da 

responsabilidade individual. Considera que a legitimidade das titularidades privadas 

repousa justamente no esforço individual. Sua concepção de justiça social tem como 

núcleo normativo a defesa das oportunidades iguais porque Mill valoriza a 

meritocracia. Mas, ao mesmo tempo, Mill pode ser lido como um crítico dos 

herdeiros e rentistas: “Que direito têm a esse acréscimo de riqueza, com base no 

princípio geral da justiça social?” (Ibid., p. 389). 
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A despeito das ideias igualitárias de Mill a respeito da justiça tributária, o 

igualitarismo milliano expõe alguns limites. O peso concedido por Mill ao papel da 

responsabilidade individual em sua interpretação da justiça tributária, mesmo se 

consideramos seus pressupostos de igualdade de oportunidades, pode incorrer em 

problemas do ponto de vista de um argumento de moralidade política igualitário. 

Não fica claro, em Mill, a indicação de algum critério segundo o qual poderíamos 

compreender – e pelo qual poder-se-ia normativamente justificar – a extensão da 

igualdade de oportunidades em vista do que estaria fora dos ditames da 

responsabilidade e do esforço individual. Acreditamos que esse critério pode ser 

encontrado na interpretação de Rawls a respeito dos princípios de justiça, quando o 

autor de “Uma Teoria da Justiça” discute o argumento das arbitrariedades morais. 

Na próxima seção poderemos nos debruçar sobre este ponto.  

 

Justiça Rawlsiana e tributação: levando as arbitrariedades morais a sério 

 

Nessa seção vamos partir do argumento rawlsiano de que as arbitrariedades 

morais são um importante critério normativo no exame das questões de justiça 

social. Para desenvolver essa discussão vamos, em um primeiro momento, 

apresentar o que seriam “arbitrariedades morais”, e, em um segundo passo, discutir 

mais detalhadamente “por que as arbitrariedades morais importam?” a partir da 

reflexão de Rawls a respeito de qual seria a interpretação mais razoável para os 
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princípios de justiça, quando consideramos as pessoas como cidadãos e cidadãs 

livres e iguais76.  

A ideia geral que embasa a definição de arbitrariedades morais é o ponto de 

vista moral segundo o qual as diferenças interpessoais decorrentes de contingências 

sociais e naturais não devem desempenhar nenhum papel na justificação de 

considerações de justiça. Desse ponto de vista, não há como sustentar por razões de 

justiça que a definição das possibilidades de vida das pessoas possa ser 

arbitrariamente determinada pela posição social e de classe em que nasceram, por 

condições de gênero, étnicas, raciais e quaisquer outras características que possam 

vir a ser arbitrariamente valorizadas por maiorias morais.  Todas essas condições 

são questões que pertencem ao reino da fortuna; e a fortuna, enquanto campo do 

arbitrário, não pode ter espaço nas questões de justiça distributiva, política e social. 

Por isso, levar as arbitrariedades morais a sério na justificação de uma concepção de 

justiça social significa levar realmente a sério o valor da igualdade humana 

fundamental, que é indispensável a um entendimento igualitário da justiça 

tributária. 

Rawls (2008, p. 79) aborda três variantes interpretativas que oferecem 

respostas distintas para esse problema da arbitrariedade moral. Essas variantes 

interpretativas dos princípios de justiça corresponderiam (i) liberdade natural; à (ii)  

igualdade liberal; e,  à (iii)  igualdade democrática.  A argumentação normativa de 

Rawls para justificar os princípios de justiça é uma interpretação igualitária que 

avalia a resposta que cada uma dessas três concepções oferece ao problema das 

arbitrariedades morais. Para apresentar essa argumentação rawlsiana, vamos nos 

                                                           
76

 Esse argumento é combinado com as razões pelas quais o objeto da justiça é a estrutura básica da 
sociedade. Sem isso, o “argumento das arbitrariedades morais” poderia levar a um princípio pré ou 
não institucional da justiça como, por exemplo, alguma variante do “igualitarismo da fortuna”. 
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valer da interpretação de Barry (1989), que ficou conhecida como “argumentação 

informal” em defesa dos princípios de justiça, ao invés de mobilizar a justificação 

dedutiva da posição original. 

Para entender esse argumento é preciso ter em mente que o critério de 

avaliação (normativa) é, como aponta Barry (1989, p. 229), o de uma baseline 

igualitária.  A baseline igualitária é uma forma de expressar o raciocínio da ideia de 

igualdade humana fundamental. Assim, considerando a baseline igualitária como 

referência para avaliação normativa das desigualdades, as três interpretações 

discutidas variam da resposta menos igualitária ao problema moral das 

arbitrariedades até a resposta mais igualitária. Vamos às interpretações.  

 

(i) O sistema de liberdade natural: O mercado, a desigualdade da 

loteria natural e do acaso social e a prioridade da eficiência  

 

O núcleo da interpretação do sistema de liberdade natural está na 

consideração de que uma distribuição justa é o resultado da associação entre uma 

economia de mercado competitiva com a igualdade formal de oportunidades. A ideia 

subjacente aqui é a de meritocracia, na qual as carreiras estão abertas a 

concorrência de talentos.  

Uma estrutura básica em conformidade com a interpretação da liberdade 

natural deve, ao menos, garantir direitos formais de acesso a cargos e posições 

sociais de prestígio. Essa igualdade formal implica na garantia legal de que os 

critérios de contratação e seleção não sejam discriminatórios77. Desse modo, a 

                                                           
77 Como bem indica a interpretação de Vita (1999, p. 44): “Apesar de Rawls não dizer isso, podemos 

supor que uma única forma de desigualdade moralmente significativa é excluída pela igualdade 
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distribuição de recursos em uma estrutura básica que realize o sistema de liberdade 

natural é, sobretudo, definida pelas diferenças de talentos e capacitações 

individuais, que, por sua vez, são fruto da loteria natural e do acaso de fatores e 

circunstâncias sociais igualmente arbitrárias - ou àquilo que Barry chama de loterias 

natural ou genética, a loteria social e a loteria da “boa sorte”78. 

De acordo com a interpretação da liberdade natural seriam tanto eficientes 

quanto justos aqueles resultados distributivos que decorrem de um arranjo 

institucional que incentiva a livre competição de talentos79. Nesse sentido, uma 

conclusão que pode ser feita a partir da lógica interna dessa interpretação seria a de 

que o sistema de liberdade natural é eficiente na medida em que está estruturado 

para selecionar os melhores resultados por meio de uma competição aberta que 

promove a escolha daqueles mais talentosos. Consoante com essa visão, a seleção 

eficiente que leva ao melhor resultado, e que, por sua vez, tem como consequência a 

escolha dos mais talentosos é, de acordo com a interpretação liberdade natural, um 

resultado justo. Como salienta criticamente Rawls a este respeito: 

“O sistema de liberdade natural afirma, então, que a estrutura 

básica que satisfaça ao princípio da eficiência e na qual os cargos 

estão abertos aos que estão capacitados e dispostos a lutar por eles 

levará a uma distribuição justa”. (Rawls, 2008, p. 80). 

 

À vista disso, na interpretação da liberdade natural seria moralmente 

justificada a distribuição das parcelas distributivas que decorrem da loteria natural 

                                                                                                                                                                             
formal de oportunidades: a discriminação institucionalizada justificada por diferenças adscritas (tais 
como as desigualdades raciais, de gênero e étnicas) ou religiosas. Enfatizo a palavra 
“institucionalizada” porque o alvo da igualação, nesse caso, restringe-se à eliminação de barreiras 
legais ao exercício dos próprios talentos e capacidades que têm por base diferenças desse tipo”. 
78

 A tradução não é precisa, no original seria “Good Luck”, que significa, nas palavras de Barry (1989, 
p. 226) “[...] the lottery that distributes illnesses, accidents, and the chance of being in the right place 
at the right time”. 
79 “O sistema de liberdade natural afirma, então, que a estrutura básica que satisfaça ao princípio da 

eficiência e na qual os cargos estão abertos aos que estão capacitados e dispostos a lutar por eles 
levará a uma distribuição justa” (Rawls, 2008, p. 80). 
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de talentos e de circunstâncias sociais arbitrárias. Isto é, nessa interpretação, os 

mais talentosos teriam o direito moral de reivindicar a posse de um quinhão 

distributivo maior uma vez que a competição institucionalizada não discriminatória 

é interpretada como justa e a aquisição de recursos decorrente dessa mesma 

distribuição é, por conseguinte, interpretada como legítima. De maneira geral, esta 

seria a posição que mais se assemelha às concepções de justiça defendidas pelos 

libertarianos: Nozick, Hayek e também de Buchanan. Por isso julgamos que a 

interpretação libertariana não tem como valor fundamental a liberdade individual, 

mas o direito moral às titularidades. Isso porque a justificação libertariana de 

arranjos distributivos permite que as oportunidades e perspectivas de vida das 

pessoas sejam definidas por arbitrariedades morais, o que, por sua vez, representa 

uma violação do valor da liberdade individual igual – como vimos na discussão do 

capítulo 2 desta dissertação.  

 Seguindo esse raciocínio, qual é o problema com a interpretação da liberdade 

natural do ponto de vista da avaliação das arbitrariedades morais e de uma baseline 

igualitária? Ou, dito de outra forma: Qual o problema que a interpretação da 

liberdade natural quando levamos a sério o valor da igualdade humana 

fundamental? Apresentamos a seguir três objeções. 

Em primeiro lugar, somente a formalidade de acesso a oportunidades não se 

converte em garantia de igual acesso a tais oportunidades.  Em outras palavras, o 

procedimento competitivo de “carreiras abertas ao talento”, por si só, não produz 

resultados equitativos ou justos. Pelo contrário! A igualdade formal de 

oportunidades não é capaz de neutralizar as arbitrárias barreiras sociais e naturais 
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que fogem completamente à escolha individual e que efetivamente impedem o 

acesso livre a cargos e posições.  

Assim, a distribuição de renda e riqueza, sob o esquema de liberdade natural, 

é determinada pelas arbitrariedades e contingências sociais e naturais de forma 

cumulativa ao longo do tempo (Rawls, 2008, p. 87). Dotes e talentos oriundos de 

contingências são, por conseguinte, reflexo de uma distribuição que é arbitrária 

moralmente desde seu ponto de partida. Na verdade, o sistema de liberdade natural 

é uma concepção que não reconhece a arbitrariedade moral enquanto um problema 

de justiça – e, vale dizer, que o mesmo raciocínio crítico se aplica para a defesa que 

libertarianos fazem da justiça distributiva.  

O ponto problemático, portanto, é que a interpretação da liberdade natural 

considera que as desigualdades distributivas decorrentes da loteria genética, 

natural, de talentos, social e as contingências da má sorte não impõem um problema 

de moralidade política para a justificação do alcance da justiça social. Como bem nos 

esclarece a crítica de Vita à interpretação da liberdade natural: “O que está em jogo 

aqui são arranjos institucionais que valorizam determinados talentos e premiam 

seus portadores desigualmente na distribuição de bens primários” (Vita, 2008, p. 

248). 

  Em segundo lugar, a interpretação da liberdade natural apresenta uma 

contradição interna. Concede valor moral à escolha individual ao permitir a 

justificação de um maior quinhão distributivo aos mais talentosos como forma de 

recompensar seu esforço individual, porém, ao mesmo tempo, o sistema de 

liberdade natural organiza suas instituições distributivas e seu arranjo social de 

modo que as circunstâncias naturais e sociais contingentes que estão fora do alcance 
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da escolha individual tenham papel preponderante na definição da divisão das 

parcelas distributivas. Ou seja, há uma contradição entre o pressuposto endossado e 

o resultado que dele decorre: a igualdade natural, no fim das contas, não respeita 

efetivamente à escolha individual e, portanto, acaba por violar sua condição interna 

de justiça meritocrática.  

Em terceiro lugar, a interpretação da liberdade natural colapsa sua definição 

de justiça na eficiência. Explico. A concepção de carreiras abertas aos talentos está 

associada a uma noção de livre concorrência que tem no princípio de eficiência seu 

suporte teórico-normativo. Assim, o sistema de liberdade natural não é capaz de 

prover uma interpretação da justiça distributiva que supere a indeterminação 

inerente ao princípio de eficiência uma vez que, na forma da interpretação da 

igualdade natural, um resultado eficiente, seja ele qual for, é, por consequência, 

também um resultado distributivo justo. Como pudemos ver de forma mais 

detalhada na discussão da seção “A otimidade paretiana como critério de eficiência”, 

no capítulo 1 (ver pp. 28-31) desta dissertação. 

(ii) A Igualdade liberal: as oportunidades equitativas, a loteria natural e 

o problema da eficiência 

 
 No caso da interpretação da igualdade liberal há uma diferença bastante 

significativa em relação à interpretação anterior. Na igualdade liberal, há uma 

modificação de base normativa importante no entendimento da moralidade política 

da igualdade que é a introdução de uma concepção de igualdade equitativa de 

oportunidades. “A ideia é que as posições não estejam acessíveis apenas no sentido 

formal, mas que todos tenham oportunidades equitativas de alcancá-las” (Rawls, 

2008, p. 87). 
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Aqui vale a pena fazer uma observação a respeito do entendimento milliano 

da justiça distributiva, discutido na seção anterior. Poderíamos dizer que a posição 

de Mill se assemelharia a interpretação da igualdade liberal. Como vimos, Mill coloca 

em primeiro plano na discussão sobre justiça a defesa da igualdade de 

oportunidades. Não sendo uma defesa somente de uma igualdade formal de 

oportundiades em Mill, pois seu entendimento estaria comprometido com a 

configuração de uma estrutura básica com instituições distributivas de fundo que 

promovam as condições para a igualdade equitativa de oportunidades, tais como a 

tributação progressiva da herança e riqueza. 

A visão da igualdade liberal, quando comparada à defesa da interpretação da 

liberdade natural, seria, portanto, capaz de corrigir o peso dado às contingências 

sociais na medida em que uma estrutura básica com igualdade de oportunidades 

equitativas visa dirimir a influência de tais contingências na definição das 

perspectivas de vida das pessoas. Até aqui nos parece que a interpretação liberal é 

capaz de passar no teste da avaliação normativa igualitária.  

Contudo, a despeito da preocupação com a introdução da ideia de 

oportunidades equitativas que superam a disposição apenas formal das mesmas, a 

concepção liberal ainda malograria no sentido de não ser capaz de neutralizar, no 

retorno em termos de parcelas distributivas, a influência da loteria natural de 

talentos. Nesse sentido, a ideia é a de que embora a interpretação da igualdade 

liberal represente um avanço igualitário em relação à primeira interpretação, a da 

liberdade natural, ainda assim, em relação à avaliação normativa feita a partir de 

uma baseline igualitária, a interpretação liberal conteria ainda limitações. Vejamos: 

“[...] mesmo que funcione com perfeição na eliminação da influência 

das contingências sociais, ainda assim permite que a distribuição da 

renda e da riqueza seja determinada pela distribuição natural de 

aptidões e talentos. Dentro dos limites estabelecidos pelos arranjos 



106 
 

básicos, as parcelas distributivas são decididas pelo resultado da 

loteria natural; e esse resultado é arbitrário do ponto de vista 

moral. Não há mais motivo para permitir que a distribuição de 

renda e riqueza seja determinada pela distribuição dos dotes 

naturais do que pelo acaso social e histórico (Rawls: 2008, p. 89). 

 

Desse modo, a despeito de a concepção liberal representar um avanço em 

relação à interpretação da liberdade natural, ainda assim, a interpretação da 

igualdade liberal também apresentaria déficits igualitários – mesmo que em menor 

escala que a interpretação da liberdade natural– pois nenhuma das duas 

interpretações, a da liberdade natural e da igualdade liberal, superariam a 

indeterminação do princípio de eficiência. No caso da liberdade natural, explicamos 

os motivos disso na subseção acima. Mas, no caso da igualdade liberal, o problema 

seria o seguinte: embora as instituições de fundo atuem no sentido de fomentar a 

igualdade equitativa de oportunidades, a interpretação da igualdade liberal não nos 

diz nada a respeito das arbitrariedades morais da loteria natural de talentos. Isso 

não constitui um problema de justiça social do ponto de vista da interpretação da 

igualdade liberal.  

Contudo, é arbitrário do ponto de vista moral ou do ponto de vista de uma 

perspectiva normativa que leva a sério a ideia da igualdade humana fundamental 

enquanto um valor igualitário, considerar que uma distribuição não equitativa pode 

ser justificada com base em algo tão arbitrário como o fato de determinadas 

habilidades e talentos serem mais valorizados que outras.  

 

(iii) A Igualdade democrática: uma baseline igualitária, o princípio da 

diferença e a eficiência equitativa 

 
Como vimos a (i) interpretação da liberdade natural permite a justificação de 

uma estrutura básica que é permeável tanto às contingências decorrentes da loteria 
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natural quanto da loteria social para a determinação dos benefícios e parcelas 

distributivas oriundas da cooperação social. Já a (ii) interpretação da igualdade 

liberal, a despeito de conformar instituições de uma estrutura básica que buscam 

dirimir a influência do acaso social na definição das oportunidades de vidas das 

pessoas, ainda assim seria permeável às arbitrariedades decorrente da loteria 

natural.  

De outro modo, poderíamos dizer também que as desigualdades adscritas – 

aquelas que geram discriminação de gênero, de raça, de grupos sociais e étnicos – 

seriam neutralizadas em seu sentido formal pelas instituições apoiadas pela 

liberdade natural. Já as desigualdades de classe, que impedem o acesso equitativo a 

cargos e posições, seriam neutralizadas pelas instituições fundamentadas na 

interpretação da igualdade liberal. Contudo, e este é o ponto no qual a igualdade 

democrática é chamada à cena, as desigualdades advindas de talentos naturais 

distintos, por sua vez, ainda seriam fontes de reprodução de desigualdades 

arbitrárias. Na linguagem de Barry, dentre as três loterias (loteria natural, loteria 

social e loteria da ‘fortuna ou boa sorte’)80, apenas as duas primeiras seriam, mesmo 

que parcialmente, enfrentadas pelas interpretações da liberdade natural e da 

igualdade liberal.  

Em vista disso, a pergunta que motiva a discussão da (iii) interpretação da 

igualdade democrática poderia ser colocada da seguinte forma: há algum 

fundamento moral legítimo para justificar que as instituições econômicas e sociais 

sejam estruturas de tal modo que permitam a apropriação mais elevada de quinhões 

distributivos e dos benefícios oriundos da cooperação social àqueles que por mera 

                                                           
80

 Ibid., p. 26. 
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sorte da loteria natural de talentos dispõem de uma vantagem arbitrária81?  

Vale frisar que o problema aqui não seria tratar das diferenças naturais de 

talento em si mesmas, como se o problema fosse relativo às pessoas portadoras de 

talentos, mas, o problema (político e moral) diz respeito a como o arranjo 

econômico e social recompensa desigualmente essas mesmas diferenças que, como 

já discutimos, são arbitrárias do ponto de vista moral. Afinal, talentos valiosos 

existem na medida em que o sistema social os reconhece com tal distinção. Este 

último ponto é importante.  

A interpretação da igualdade democrática, como bem aponta Barry (1989) é a 

resposta mais razoável ao problema das arbitrariedades morais na medida em que 

parte de uma baseline comparativa igualitária82. Dessa forma, a base de comparação 

não é o status quo de desigualdades que são produtos de uma distribuição inicial 

arbitrária (que, vale dizer, naturaliza tais desigualdades), mas, antes, é uma base de 

comparação hipotética igualitária capaz de prover um referencial normativo 

segundo o qual podemos avaliar quais são as desigualdades que, quando nos 

afastamos de uma situação de igualdade estrita, não são arbitrárias de um ponto de 

vista moral.  

Assim, qualquer movimento distributivo que se afaste da igualdade estrita 

(ou, de modo hipotético da baseline igualitária comparativa) deve ser razoavelmente 

justificado. Este é, portanto, o ponto de partida da interpretação da igualdade 

democrática que combina a defesa da igualdade de oportunidades equitativas com o 

princípio de diferença, segundo o qual “só são moralmente legítimas as 

desigualdades sociais e econômicas estabelecidas para melhorar a sorte daqueles 
                                                           
81

 Isso é completamente diferente da questão de permitir expectativas legítimas baseadas no mérito 
moral (Rawls, 2003, p. 109-111). 
82

 Como diz Barry (1989, p. 228-9): “Se nós consideramos uma distribuição igualitária como sendo a 
distribuição inicialmente justa: tal distribuição permite prover um ponto de referência” No original: 
“We take an equal distribution as being a just one in the first instance: it provides a ´benchmark´”. 
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que se encontram na posição inferior da escala de quinhões distributivos”83. 

Vejamos a seguir a interpretação da igualdade democrática como o princípio de 

diferença rawlsiano e como este neutraliza a indeterminação inerente do princípio 

de eficiência.                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O princípio da diferença: a distribuição de talentos como um bem comum 

 

O princípio da diferença84 corresponde, de acordo com a leitura de Joshua 

Cohen (1989), à concepção de justiça distributiva que melhor expressa o ideal de 

sociedade democrática85. Mas, afinal, tendo em vista uma sociedade democrática, 

qual é a resposta do princípio de diferença para a questão das arbitrariedades 

distributivas decorrentes da loteria de talentos naturais? Esse problema, como 

vimos acima, foi deixado sem resposta pela interpretação da igualdade liberal e, 

principalmente, pela da liberdade natural. A questão que embasa o princípio de 

diferença, tal como exposta por Rawls, é a seguinte: 

“Existe algum princípio político aceitável para todos os cidadãos 

livres e iguais que guie a sociedade em seu uso da distribuição dos 

talentos naturais? Será possível que os mais e os menos favorecidos 

se reconciliem em torno de um princípio comum? Caso não existisse 

tal princípio, a estrutura dos mundos sociais e os fatos gerais da 

natureza seriam muito hostis à própria ideia de igualdade 

democrática” (Rawls, 2003, p. 107-108) 

 

O princípio da diferença, ao entender a distribuição de talentos – e é 

importante sublinhar aqui que é a distribuição de talentos e não os talentos per se – 

                                                           
83

 Vita, 1999, p.48. 
84

 Que Cohen (1989) prefere se referir como princípio maximin.  
85

 A ideia de reciprocidade é fundamental para a justificação do princípio da diferença (Rawls, 2003, 
p. 108). Tal ideia é, para Cohen, essencial no que diz respeito à relação política dos cidadãos e 
cidadãos enquanto livres e iguais. 
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como um bem comum86, nos fornece uma resposta fortemente igualitária para o 

problema da determinação de oportunidades de vidas, renda e riqueza – e, de 

maneira geral, de bens primários que conformam as bases sociais do autorrespeito – 

decorrentes da influência arbitrária da loteria natural de talentos. 

“Uma vez que tentemos encontrar uma interpretação que trate 

igualmente a todos como pessoas morais, e que não meça a parcela 

de cada pessoa nos benefícios e nos encargos de cooperação social 

segundo sua fortuna social ou sua sorte na loteria natural, a 

interpretação democrática aparecerá como a melhor escolha”. 

(Rawls, 2008, p.90) 

 

 A interpretação da igualdade democrática, portanto, que combina a defesa 

da igualdade equitativa de oportunidades com o princípio de diferença, está 

preocupada em oferecer um fundamento moral igualitário comprometido com uma 

sociedade democrática, cuja estrutura básica promova instituições capazes de 

neutralizar a influência das arbitrariedades morais ao longo do tempo. Além disso, e 

também de maneira que avança em relação às interpretações anteriores, o princípio 

da diferença decorrente da interpretação democrática é capaz de oferecer uma 

resposta à indeterminação característica do princípio de eficiência. Este ponto é 

importante. Explicaremos abaixo. 

De acordo com o princípio da eficiência, como discutido em detalhes no 

capítulo 1, há uma variedade de resultados de distribuições eficientes possíveis, de 

modo que há uma indeterminação sobre qual destes resultados deve ser escolhido. A 

indeterminação é inerente ao princípio de eficiência. Assim, é preciso lançar mão de 

um critério independente à eficiência para selecionar algum resultado distributivo 

dentre os demais. Assim, aduz Rawls (2008, p. 85): 

“Existem, presumo, muitas disposições eficientes da estrutura 

básica. Cada uma delas especifica uma divisão das vantagens 

                                                           
86

 Rawls parece usar a expressão “bem comum” em um sentido amplo: “Utilizamos a expressão ‘bem 
comum’ para exprimir uma certa atitude, ou ponto de vista, diante do fato natural da distribuição de 
talentos”  (Rawls, 2003, p. 107). 
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oriundas da cooperação social. O problema é escolher dentre elas, 

encontrar uma concepção de justiça que destaque uma dessas 

distribuições eficientes que também seja justa. Se tivermos êxito 

nisso, teremos ido além da mera eficiência, contudo de maneira 

compatível com ela.” 

 

 

Barry sustenta que o princípio da diferença faz justamente isso, ou seja, é 

capaz de apontar o ponto mais igualitário e, ao mesmo tempo, mais eficiente 

possível em uma distribuição na medida em que: “The difference principle picks out 

the most egalitarian of all the Pareto-optimal arrangements” (1989, p. 227). 

Podemos dizer que o princípio da diferença, então, é capaz de nos oferecer uma 

noção de “eficiência equitativa”. Isto é, uma interpretação igualitária capaz de 

oferecer uma resposta à indeterminação inerente do princípio de eficiência e, com 

isso, combinar as razões de equidade com eficiência em nome da justiça.  

Trata-se, portanto, de uma interpretação dos princípios de justiça que rejeita 

a influência de fatores moralmente arbitrários na definição do alcance da justiça.  A 

concepção de “igualdade democrática” combina-se aos dois princípios de justiça 

formulados por Rawls, na medida em que associa (i) a preservação dos direitos e 

liberdades fundamentais, garantidas pelo sistema político democrático e (ii) a 

igualdade de oportunidades equitativa somada ao princípio da diferença, qual seja, o 

princípio segundo o qual as desigualdades devem estar dispostas de modo a 

propiciar o máximo de benefício para aqueles que estão nas posições menos 

favorecidas. 

 Com isso, vale mencionar a objeção ao igualitarismo estrito. Isto é, por que a 

partir de uma situação de uma baseline igualitária hipotética, da qual julgaremos 

moralmente as arbitrariedades, não se deduz que a distribuição mais justa é a de 
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uma igualdade estrita?87  

Uma primeira possível objeção à igualdade estrita seria a de que uma 

distribuição estrita traria problemáticas consequências para a eficiência econômica 

e, de maneira geral, para a reprodução material da sociedade ao longo do tempo. 

Essa seria uma objeção à igualdade estrita por razões de eficiência.   Contudo, uma 

objeção cuja justificação se fundamenta em considerações prudenciais de eficiência 

não corresponderia a uma objeção feita com base nas “razões certas” do ponto de 

vista das arbitrariedades morais. Isso significa que temos que justificar a objeção à 

igualdade estrita por razões de justiça, não de eficiência. É necessário, portanto, uma 

objeção de moralidade política à igualdade estrita. Uma objeção, portanto, que seja 

compatível com o valor da igualdade humana fundamental. 

O princípio de diferença rawlsiano seria capaz de oferecer uma objeção 

moral à igualdade estrita. Essa objeção justifica-se em uma moralidade política 

igualitária ao mesmo tempo em que supera a indeterminação do princípio de 

eficiência. Explico. Nessa interpretação, a eficiência tem importância secundária 

para algo que tem importância intrínseca: levar a sério as arbitrariedades morais 

como um problema de justiça em uma interpretação da igualdade democrática 

sobre o valor da igualdade humana fundamental.  

 

Para tanto, o princípio de diferença, ao partir de uma baseline comparativa 

igualitária hipotética, exige (normativamente) que as desigualdades que se afastam 

desse ponto de partida devam ser justificadas em prol dos piores situados. De 

acordo com isso, a objeção moral que o princípio de diferença faz à igualdade estrita 

                                                           
87 Barry (1989, p. 228) denomina esta resposta como dedução da “extended solution” a partir da 

“strict solution”. A solução estrita é a igualdade estrita (ou se divide igualmente ou não se divide) e o 
que Barry discute é a possibilidade de uma solução entendida que parte da solução estrita. E a 
solução entendida consiste em qualquer resultado Pareto ótimo preferido por ambas às partes em 
relação à solução estrita. 
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seria, como bem aponta Vita (2008, p. 251), a seguinte: “É preferível um arranjo 

institucional que garanta um quinhão maior em termos absolutos, ainda que não 

igual, de bens primários para todos, a outro no qual uma igualdade de resultados é 

assegurada à custa de reduzir as expectativas de vida de todos [incluindo os dos 

piores situados]”.  

Nesse sentido, o princípio de diferença corresponde a uma interpretação 

fortemente igualitária da justiça social. Seria, assim, correspondente à interpretação 

mais igualitária possível antes de chegar ao igualitarismo estrito. Provavelmente por 

isso, houve muito ruído na discussão sobre o princípio de diferença, desde 

entendimentos críticos de que corresponderia a uma interpretação igualitária 

demais até a uma interpretação igualitária de menos. Por exemplo, uma 

interpretação equivocada, que é muito afeita aos economistas, é a de que o princípio 

de diferença seria uma espécie de “second best”. A ideia é que a solução preferível 

em primeiro lugar, a solução “first best” seria a da igualdade estrita (a solução de 

igualdade completa). No entanto, como essa primeira solução não é possível, o 

princípio recomendaria a escolha da segunda melhor solução, enquanto aquela 

solução mais igualitária dentro do possível. Nessa interpretação, o princípio de 

diferença seria uma solução “second best”. Contudo, não é disso que se trata na 

justificação do princípio de diferença. Como buscamos discutir acima, a objeção à 

igualdade estrita decorre de razões de justiça, não somente de razões de eficiência.  

A justiça pode ser compatível com a eficiência, mas não submetida a ela.   

Assim, a defesa baseada em argumento moral do principio da diferença88 frente ao 

                                                           
88

 O princípio de diferença não deve, portanto, ser avaliado isoladamente enquanto princípio de 
justiça distributiva. Ele corresponde a uma parte que compõe o segundo principio de justiça, junto 
com a igualdade efetiva de oportunidades. O segundo princípio, por sua vez, está submetido 
lexicalmente ao primeiro princípio, que se refere aos direitos e liberdades fundamentais, incluindo a 
garantia do “valor equitativo das liberdades políticas” (Rawls, 2008: §36) que impõe restrições, da 
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igualitarismo estrito faz com que o primeiro não seja uma escolha “second best”. 

 

 

Breves considerações gerais sobre princípio da diferença e tributação 

 

Do princípio de diferença não se segue, automaticamente, concepções de 

justiça tributária, é verdade.  Pois é importante ter em mente que o princípio de 

diferença precisa ser analisado lexicalmente em vista de outros princípios de justiça. 

E, assim, não deve ser considerado isoladamente como critério exclusivo de justiça 

distributiva. Desse modo, uma posição rawlsiana precisa levar em conta os 

princípios de justiça em seu conjunto e em relação à configuração da estrutura 

básica da sociedade para, então, refletir sobre critérios para instituições tributárias.  

 

Tributação e Arbitrariedades morais  

 É possível aplicar o critério das arbitrariedades morais à reflexão sobre 

justiça tributária? A resposta que a leitora irá encontrar nesta dissertação é: sim. 

Não é só possível como deve ser praticável, pois a tributação também diz respeito a 

uma importante questão de moralidade política para a justiça social – como estamos 

buscando ressaltar ao longo desta dissertação.  Considerando o critério das 

arbitrariedades morais como uma forma de analisar a justiça tributária, algumas 

questões daí podem surgir. Vejamos. É arbitrário do ponto de vista moral considerar 

que os mais talentosos (mais produtivos) têm o direito de não serem tributados, 

pois isso poderia criar desincentivos econômicos? Podemos considerar a renda pré-

                                                                                                                                                                             
ótica do primeiro princípio de justiça, ás desigualdades econômicas que até mesmo o princípio de 
diferença poderia admitir.  
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tributação como um direito moral legítimo? Quando o mérito e esforço individual 

podem ser considerados justificativas legítimas de justiça tributária?  

Para um(a) libertariano(a) tributário, a resposta a essas questões seria 

positiva, pois o libertarianismo tributário não reconhece o problema das 

arbitrariedades morais como uma questão de justiça, como vimos anteriormente. A 

resposta libertariana é, em consonância com a interpretação da liberdade natural, 

uma resposta que é indiferente à consideração de uma baseline igualitária.  

Agora, após a exposição do argumento rawlsiano em defesa da interpretação 

da igualdade democrática, esperamos ter convencido a leitora de que não podemos 

considerar como razoáveis as justificativas que apelam ao mérito ou aos direitos de 

titularidades iniciais como critério legítimo de justiça social em geral, e de justiça 

tributária particularmente, e nem permitir que, em questões de justiça, a eficiência 

tenha a última palavra. Como nos diz Rawls: “[...] as leis e instituições, por mais 

eficientes e organizadas que sejam, devem ser reformadas ou abolidas se forem 

injustas”.  

 

Tributação, estrutura básica e a democracia de cidadãos proprietários: o 

papel distributivo da tributação em Rawls 

 

O que seria uma tributação justa do ponto de vista rawlsiano? Qual o papel 

dos tributos em uma sociedade bem-ordenada, isto é, que é regulada pelos 

princípios de justiça como equidade?  Para responder a essas questões é importante 

apresentar as razões elencadas por Rawls para justificar por que o objeto da justiça 

deve ser a estrutura básica da sociedade, e, ao fazer isso, buscaremos chamar 

atenção para como a tributação faz parte dessa estrutura. Nossa intenção será a de 
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entender um ponto essencial, e que vem sendo endossado ao longo deste capítulo: o 

sistema tributário como relevante instituição distributiva de fundo de uma estrutura 

básica justa. 

Podemos começar salientando que um importante elemento da contribuição 

de Rawls para a reflexão sobre a justiça social é a consideração de que a justiça deve 

ser vista como uma virtude que se dirige às instituições (formais e informais) da 

sociedade. Desse modo, o dever de justiça é compreendido enquanto virtude 

política, e não somente como expressão de uma ética individual que se aplica caso a 

caso em relação às transações entre indivíduos (cf. Nozick, 1974) ou somente à 

conduta e responsabilidade pessoais (cf. Hayek, 1960).  

De modo distinto das concepções libertarianas89 que discutimos no capítulo 

anterior, em Rawls a justiça pode ser compreendida como o resultado de como as 

instituições econômicas, políticas e sociais estão organizadas e como estas 

instituições distribuem os benefícios e encargos da cooperação social. O conjunto de 

tais instituições (formais e informais) conforma aquilo que Rawls chama de 

“estrutura básica da sociedade”. A seguir, apresentaremos a definição geral desse 

conceito rawlsiano:  

“A estrutura básica é entendida como a maneira pela qual as 

principais instituições sociais se articulam em um sistema único, 

distribuem direitos e deveres fundamentais e moldam a divisão dos 

benefícios obtidos mediante a cooperação social. Assim, a 

Constituição política, as formas legalmente reconhecidas de 

propriedade, a organização da economia e a natureza da família 

fazem parte da estrutura básica” (2011, p. 305-6).  

                                                           
89

 (Rawls, 2011, p. 311) “Libertarianismo: nenhum papel especial à estrutura básica”. 



117 
 

E por que o foco da justiça social deve recair sobre a estrutura básica? 

Podemos responder a este questionamento apresentando as razões a seguir (Rawls, 

2003, p. 74-76; Rawls, 2008, p. 8-9):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(i) Pois a estrutura básica, ao organizar o modo pelo qual serão 

distribuídos os encargos e benefícios oriundos da cooperação 

social, influencia de maneira profunda a perspectiva e as 

oportunidades de vida das pessoas, sobretudo, as oportunidades 

iniciais90; 

(ii) Pois mesmo se considerarmos uma situação distributiva inicial 

justa, não há garantia de que o resultado das distribuições 

subsequentes também serão justas. Há, portanto, a necessidade de 

desenvolver instituições distributivas capazes de preservar a 

justiça de fundo ao longo do tempo91; 

(iii) Pois os arranjos institucionais têm uma natureza necessariamente 

coercitiva, e; 

(iv) Pois os princípios e normas que regulam a estrutura básica 

precisam satisfazer o critério de publicidade92, isto é, devem ser 

                                                           
90

 “A estrutura básica é o principal objeto da justiça porque suas consequências são profundas e estão 
presentes desde o início. Aqui a ideia intuitiva é que essa estrutura contém várias posições sociais e 
que as pessoas nascidas em condições diferentes têm expectativas diferentes de vida, determinadas, 
em parte, tanto pelo sistema político quanto pelas circunstâncias econômicas e sociais. Assim, as 
instituições da sociedade favorecem certos pontos de partida mais que outros. Essas são 
desigualdades muito profundas. Além de universais, atingem as oportunidades iniciais de vida; 
contudo, não podem ser justificadas recorrendo-se à ideia de mérito. É a essas desigualdades, 
supostamente inevitáveis na estrutura básica de qualquer sociedade, que se devem aplicar em 
primeiro lugar os princípios de justiça social” (Rawls, 2008, p. 8-9). 
91

 Como o argumento nozickiano do Wilt Chamberlain pode nos esclarecer. Vejamos, nesse exemplo 
de Nozick em defesa de sua concepção de justiça, o ponto de partida distributivo é igualitário - no 
sentido de que todos têm a mesma renda. Mas não há instituições de fundo que garantem as 
condições para que não ocorram grandes desigualdades distributivas na medida em que nos 
afastamos do ponto de partida igualitário.  
92

 Ver a seção §23 e, especialmente, a §29, em Uma Teoria da Justiça (2008). 
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passíveis de ser defendidos no fórum político público por razões 

que ninguém poderia razoavelmente rejeitar.  

A partir das razões apresentadas acima, podemos interpretar 

rawlsianamente por que o sistema tributário é parte importante da estrutura básica 

da sociedade e, portanto, compõe o objeto da justiça:  

(i) O sistema de tributos e impostos pode interferir e regular a 

distribuição de encargos e benefícios oriundos da cooperação 

social, e, para tanto; 

(ii)  Os tributos precisam garantir a justiça de fundo ao longo do tempo;  

(iii) A cobrança de tributos e impostos é um ato não voluntário e, 

portanto, enquanto ato coercitivo;   

(iv) É necessário que sua legitimidade seja justificada publicamente. 

A principal função da tributação em uma sociedade bem-ordenada é a de 

garantir a justiça de fundo – que corresponde, grosso modo, à manutenção da justiça 

ao longo do tempo entre gerações ao impedir a concentração de riqueza e poder 

prejudiciais à igualdade equitativa de oportunidades e as liberdades políticas 

equitativas.  

Do ponto de vista de Rawls “o principal problema da justiça distributiva é a 

escolha de um sistema social” (Rawls, 2008, p. 342). A respeito desta afirmação 

Freeman (2013, p. 9) comenta que: 

“Discussions of distributive justice normally are narrowly focused 

on the distribution of income and wealth whether equally, or 

according to effort, contribution, need, utility, etc. Rawls transforms 

this narrow understanding of distributive justice into a complex 

enquiry regarding the organization of productive relations among 

democratic citizens, including their ownership and control of 
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productive resources, and distribution of economic powers and 

responsibilities as well as income and wealth”. 

Para entender a justificação rawlsiana da tributação é necessário olharmos, 

portanto, para o papel distributivo dos tributos naquilo que Rawls considera ser um 

sistema social – ou, nas palavras de Freeman, uma “organização das relações 

produtivas entre os cidadãos democráticos” –, que mais se aproxima idealmente de 

uma sociedade-bem ordenada: a democracia dos cidadãos-proprietários93, esta 

corresponderia a um sistema de organização econômica e social alternativo ao 

capitalismo, na qual a base distributiva fundamental é a propriedade, não a renda94.  

É verdade que a discussão sobre a “democracia de cidadãos proprietários” 

tem hoje o desenvolvimento de uma literatura pós-meadeana e pós-rawlsiana 

especializada (cf.  O'Neill e Williamson, 2012; Kerr, 2017; Thomas, 2017, entre 

outros), porém, não será nosso intuito discutir os desdobramentos dessa literatura e 

nem suas variadas interpretações aqui. Nosso interesse no momento é modesto: 

será o de fazer uma apresentação mais geral da ideia da democracia de cidadãos 

proprietários tal como interpretada por Rawls para que possamos, com isso, discutir 

o lugar dos tributos em uma sociedade justa, bem como a justificação normativa na 

qual um sistema tributário equitativo fundamenta-se.  

Em uma sociedade bem-ordenada, o setor de distribuição ocupa um 

relevante espaço e tem como objetivo garantir a justiça de fundo: “Sua função [do 

setor distributivo] é a de preservar uma justiça aproximada nas parcelas 

                                                           
93

 Rawls discute a tributação enquanto forma de garantir a justiça de fundo na segunda parte de “Uma 
Teoria da Justiça” (2008 [1971]) e de forma mais acabada em “Justiça como Equidade: uma 
reformulação” (2003 [2000]) quando aborda o tema das instituições distributivas justas de uma 
democracia de cidadãos proprietários.  

94 A concepção seminal deste modelo é de James Meade em Efficiency, Equality and the Ownership of 

Property (2012 [1964]).  
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distributivas por meio da tributação e dos ajustes necessários aos direitos de 

propriedade”95.  Assim segue Rawls sobre o sistema tributário igualitário (2008, p. 

345-346): 

“Em primeiro lugar, ele impõe vários impostos sobre 

heranças e doações e estabelece restrições ao direito de herança. 

A finalidade desses tributos e normas não é aumentar a 

receita (liberar recursos para o governo), mas corrigir, gradual e 

continuamente, a distribuição da riqueza e impedir concentrações 

de poder que prejudiquem o valor equitativo da liberdade política e 

da igualdade equitativa de oportunidades”. 

  

A partir disso, podemos depreender três elementos importantes para o 

desenvolvimento de uma discussão de inspiração rawlsiana a respeito do sistema 

tributário justo:  

a) a descrição do objetivo do sistema tributário: regulação e desconcentração 

da riqueza para manutenção da justiça de fundo;  

b) os tipos de tributos considerados: imposto progressivo sobre propriedade, 

heranças e doações inter-vivos; e, 

c) o fundamento de moralidade política mobilizada para justificação dos 

tributos: o valor equitativo das liberdades políticas e da igualdade equitativa de 

oportunidades.  

Esses três elementos estão inter-relacionados. Um sistema tributário que tem 

como objetivo promover a desconcentração de riqueza ao longo do tempo precisa 

adotar como base de incidência fiscal um tipo de tributo patrimonial. Rawls adota 

como base tributária a renda de patrimônio e a renda adquirida por doações inter-

                                                           
95

 Rawls, 2008, p. 345. 
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vivos e heranças – aqui, muito similar à recomendação de justiça tributária adotada 

por Mill, vale lembrar.  

No caso do imposto sobre heranças e doações, o autor de “Justiça como 

Equidade” defende a aplicação de uma tributação progressiva sobre o montante 

total da renda herdada ou doada e a tributação do destinatário a fim de promover a 

desconcentração da riqueza intergeracional ao longo do tempo.  

Assim como em Mill, e provavelmente influenciado por ele, Rawls considera 

que a tributação deve incidir sobre quem recebe a riqueza. Como podemos ver na 

seguinte passagem: 

“Consideramos em primeiro lugar o legado e a herança: tomamos de 

Mill (e outros) a ideia de regulamentar os legados e restringir a 

herança. Para fazer isso não é necessário que a propriedade em si 

mesma esteja sujeita a tributação, nem é preciso limitar o total 

legado. Diversamente, o princípio de tributação progressiva é 

aplicado a quem recebe. Aqueles que herdam e recebem doações e 

pensões pagam um imposto segundo o valor recebido e a natureza 

do recebedor96” (Rawls, 2003, p. 228). 

A razão de moralidade política mais geral mobilizada por Rawls para 

justificar este tipo de arranjo tributário é o valor equitativo das liberdades políticas 

e da igualdade equitativa de oportunidades. 

 Cabe notar também que ao invés de conceber o arranjo tributário como 

mecanismo de correção ex-post das desigualdades e, com isso, estar sujeito a 

flutuações distorcivas na dinâmica econômica, tal como a leitura econômica 

sustenta, o enfoque admitido consiste em conceber um arranjo social que garanta a 

justiça de fundo das instituições políticas e econômicas, de modo que não haja 

necessidade de que a autoridade pública interfira para corrigir ex-post as injustiças. 

                                                           
96

 Segunda a natureza do recebedor aqui quer dizer: “Indivíduos e corporações de certos tipos 
(instituições educacionais e museus, por exemplo) podem ser tributados com índices diferenciados” 
(Ibid.) 
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Assim, dado que as condições de justiça de fundo são satisfeitas, não há necessidade 

de interferências governamentais contínuas. A concepção de “democracia de 

cidadãos-proprietários” concebe o sistema tributário como parte de uma estrutura 

institucional que é ex-ante justa, na qual a função da tributação não é tão somente 

arrecadatória, mas de dispersão e desconcentração, e, com isso, de distribuição, da 

riqueza e do capital. 

A eficiência econômica, se por isso se entender o crescimento do excedente 

passível de distribuição e redistribuição, é, pode-se sustentar, menos afetada por 

uma tributação fortemente progressiva sobre a riqueza do que por uma tributação 

fortemente progressiva sobre a renda do trabalho, pois esta tem efeitos mais diretos 

sobre os incentivos para se qualificar e trabalhar. Mas, a defesa deste tipo de base de 

progressividade tributária justifica-se, principalmente, por considerações de justiça. 

É mais justo tributar a riqueza e o patrimônio e, com isso, incentivar a redistribuição 

de capital, do que tributar a renda advinda do trabalho assalariado.  

Com isso, Rawls, ao mesmo tempo em que recusa a ideia eficientista 

(discutida no capítulo 1) também recusa as concepções contrárias à progressividade 

tributária e à função distributiva dos impostos (discutidos no capítulo 2), ao mesmo 

tempo em que considera que alguma preocupação com a eficiência econômica é 

relevante, pois esta possibilita as condições que viabilizam excedentes distributivos 

para redistribuição. No entanto, a última palavra não pode ser dada por razões de 

eficiência.  A eficiência, nesse sentido, pode ser valorizada tal como um “falso alvo” 

para algo que é valorizado em si: a justiça social.  

Por isso, a discussão exposta ao longo destas seções a respeito da perspectiva 

rawlsiana da justiça aplicada à tributação buscou argumentar que o que estamos 

chamando de “eficiência equitativa” é a perspectiva mais razoável para pensarmos 
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os desafios colocados por questões distributivas, e especialmente em relação às 

questões de justiça tributária.  

Esperamos ter demonstrado para a leitora que a partir de Rawls, com sua 

interpretação da igualdade democrática dos princípios de justiça, é possível chegar a 

uma interpretação da relação entre eficiência e distribuição que seja complementar, 

e não a uma escolha dilemática para a qual não há solução de compromisso – tal 

como é expresso por uma interpretação eficientista.  

Na próxima seção desse capítulo vamos discutir a posição de Thomas Piketty 

a respeito da tributação. Argumentaremos que este autor deve ser considerado um 

representante contemporâneo do igualitarismo tributário. Piketty, ademais, atualiza 

as discussões sobre a tributação progressiva de riqueza e patrimônio ao introduzir 

neste debate os dilemas decorrentes da configuração do capitalismo financeiro 

global.  

 

A proposta tributária igualitária de Thomas Piketty  

 

Nesta seção vamos discutir a proposta de Piketty do imposto global sobre o 

capital como uma defesa do igualitarismo tributário. Defenderemos como a questão 

da justiça social, da igualdade equitativa de oportunidades e do valor equitativo das 

liberdades políticas encontra forte eco nos escritos político-econômicos de Thomas 

Piketty sobre a tributação – e sobre a justiça distributiva de modo mais amplo. Do 

nosso ponto de vista, Piketty pode ser considerado um representante 

contemporâneo desse tipo de igualitarismo que olha para as instituições tributárias 

como relevante mecanismo de justiça distributiva e de descontração de riqueza.   
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É fato que Piketty não é um filósofo ou teórico político, como Mill e Rawls. 

Também é fato que muito já foi dito sobre a contribuição econômica de Piketty, e 

não será nossa intenção discuti-la aqui para além de uma apresentação introdutória 

a fim de dar respaldo a nossa discussão normativa geral. Mas pouco ainda foi dito 

sobre os fundamentos normativos que embasam as objeções de Piketty à 

desigualdade e, principalmente, que embasam a sua proposta de tributação 

progressiva. Nosso intuito nesta seção será justamente discutir os elementos 

normativos pressupostos na análise de Piketty, especialmente em O capital no século 

XXI (Piketty, (2014 [2013]). Argumentaremos que estes pressupostos são 

igualitários, sobretudo rawlsianos.   

Desse modo, argumentaremos que a proposta ideal de Piketty para a 

tributação, o imposto global sobre o capital, enquadra-se bem no que estamos 

chamando aqui de igualitarismo tributário, como anteriormente discutido em Mill e, 

principalmente, em Rawls. Assim como em Mill e em Rawls, Piketty compartilha a 

crítica às justificativas distributivas baseadas na meritocracia que dariam 

fundamento moral as desigualdades de concentração de riquezas, à inviolabilidade 

integral das heranças e das grandes fortunas. Especialmente de Rawls, Piketty 

compartilha a crítica sobre como a concentração de riquezas compromete o valor 

equitativo das liberdades políticas e o ideal de sociedade democrática.   

A proposta tributária de Piketty é, como ele mesmo diz, uma “utopia útil” (cf. 

Piketty, 2014, p. 501). Mas é, em primeiro lugar, uma proposta distributiva 

preocupada em discutir a progressividade tributária não sobre a renda (do 

trabalho), mas sobre o capital. Nesse sentido, Piketty dá um novo tom às discussões 

sobre a função distributiva da tributação que dominaram o debate tributário no 
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século XX97. O próprio Piketty sugere que sua proposta representaria uma resposta 

fiscal mais adequada para enfrentar a dinâmica do capitalismo do século XXI.  

Também por estes motivos acreditamos ser indispensável uma discussão dos 

escritos de Piketty para o debate sobre justiça, distribuição e tributação, tal como é a 

intenção desta dissertação.  

A seguir iremos começar por uma breve apresentação do diagnóstico 

político-econômico de Piketty, exposto em Economia da Desigualdade (2015 [1997]) 

e, de forma bem mais acabada, em O Capital no século XXI (2014 [2013]).  

Diagnóstico este que serve para embasar sua defesa da instituição de um imposto 

progressivo sobre o capital como política distributiva para impedir a concentração 

de riqueza e a consolidação de uma classe insulada de rentistas.  

Após esta breve apresentação, vamos nos concentrar na discussão das bases 

normativas da proposta de Piketty para a tributação. Segundo as palavras de 

Piketty, “a tributação não é uma questão apenas econômica, mas filosófica e política” 

(2014, p. 481). Será justamente neste sentido que pretendemos discutir a questão 

tributária em Piketty, atendo-se menos às discussões econômicas do trabalho de 

Piketty, e mais às questões de moralidade política sobre as quais se embasam sua 

proposta de tributação e suas objeções à desigualdade e, de maneira mais ampla, sua 

interpretação da justiça distributiva. Podemos começar dizendo que é o próprio 

                                                           
97 Ainda sobre a contribuição de Piketty para o debate sobre desigualdades, Krugman (2014) dirá que 
o economista francês teria transformado o discurso econômico sobre estudo das desigualdades e da 
riqueza ao enfatizar a importância de investigar as desigualdades de apropriação de capital, e não, 
como seria de costume na literatura econômica, focalizar a diferença de renda do trabalho. Assim diz 
Diz Krugmam (2014, p. 3): The general presumption of most inequality researchers has been that 
earned income, usually salaries, is where all the action is, and that income from capital is neither 
important nor interesting. Piketty shows, however, that ever today income from capital, not earnings, 
predominates at the top of income distribution. He also shows that in the past – during Europe’s Belle 
Époque and, to  a lesser extent, America’s Gilded Age – unequal ownership of assets, not unequal pay, 
was the prime driver of income inequality”. Sobre as discussões para a progressividade do imposto 
de renda, ver: Blum and Kalven (1953); Boss and Felderer (1989); e,  Slemrod. (1994).  
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Piketty que supõe que a discussão normativa sobre a definição do que é justo está 

no centro do debate acerca das desigualdades: “a história da desigualdade é 

moldada pela forma como os atores políticos, sociais e econômicos enxergam o que 

é justo” (Piketty, 2014, p. 27). 

 

O capital no século XXI: mérito e herança no longo prazo 

 

Pode-se dizer que muito da agitação causada pela publicação do best-seller de 

Piketty se deve ao fato de ele contradizer as expectativas compartilhadas que 

tínhamos sobre a queda das desigualdades nas sociedades democráticas. 

Expectativas essas que estariam assentadas numa ideia de igualdade de condições e 

de meritocracia, em contraste com a dinâmica característica das sociedades 

aristocráticas estamentais restritivas à mobilidade social98.   

Com O capital no século XXI (2014), Thomas Piketty reaqueceu o debate 

público e acadêmico sobre a estrutura das desigualdades ao introduzir novas fontes 

de dados99, novas abordagens conceituais100 e analíticas de mensuração101 das 

                                                           
98 O trabalho de Kuznets, cuja teoria estipulava que a desigualdade ao longo do tempo teria uma 

trajetória de não concentração – curva kuznetiana em formato ⋂ – certamente, pelo menos no campo 
acadêmico, desempenhou importante influência para essa compreensão: “Segundo essa teoria, a 
desigualdade poderia ser descrita, em toda a parte, por uma ‘curva em forma de sino’. Ou seja, ela 
cresce de início, alcança um pico e depois entra em declínio quando os processos de industrialização 
e de desenvolvimento econômico começam a avançar. [...] A ideia era que a desigualdade aumenta 
durante as primeiras fases da industrialização, pois apenas uma minoria está em condições de se 
beneficiar dos ganhos iniciais do processo, e mais adiante, nas etapas mais avançadas do 
desenvolvimento, cai de forma automática, ou endógena, quando uma fração cada vez maior da 
população passa a desfrutar do crescimento econômico” (Piketty, 2014, p. 21).  
99 Piketty critica uso de surveys como única fonte para mensuração da desigualdade, pois estes 
subestimam os dados sobre a estrutura da desigualdade ao não captarem a renda dos mais ricos. 
Para sua pesquisa, Piketty e seus colaboradores utilizam como fonte os registros tributários 
(principalmente as declarações de renda).  
100Piketty vai alargar o conceito de renda. O autor entende a renda como um fluxo agregado de renda 
de capital e renda de trabalho: “A renda consiste em dois componentes: os rendimentos derivados do 
trabalho (salários, emolumentos, gratificações, bônus) [...] e a renda do capital (aluguéis, dividendos, 
juros, lucros, ganhos de capital, royalties e outros rendimentos obtidos do simples fato de ser dono de 
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desigualdades e, principalmente, ao mostrar evidências de que, quando 

consideramos a série histórica da estrutura de desigualdade no longo prazo, 

encontramos uma trajetória de concentração de riqueza e capital que não teria sido 

significativamente modificada.  

O que Piketty no diz, portanto, é que a estrutura da desigualdade não teria 

sido modificada, tal como supunha nossa esperança democrática.  Em linhas gerais, 

o autor afirma que ao invés de diminuir ao longo do tempo, a desigualdade estaria 

retomando níveis de um patamar de concentração de riqueza e capital similar ao 

período de maior nível de desigualdade da série história, o oitocentista ou a Belle 

Époque, como Piketty o denomina.102 A esse respeito Krugman (2014, p. 2), em “Why 

we’re in a New Gilded Age103”, diz que: 

                                                                                                                                                                             
capital sob a forma de terras, imóveis, ativos financeiros, equipamentos industriais, etc.), qualquer 
que seja a denominação jurídica indicada” (Piketty, 2014, p. 24) 
101

Piketty mensura a desigualdade olhando para como a renda global é apropriada pelas diferentes 
extratos (a renda apropriada pelos 50%, 40%, 10%, e, dentro desse extrato superior de rendas, os 
representantes dos 1% e 0,1% mais ricos) Na linguagem econômica, Piketty enfoca a análise da 
distribuição funcional da renda quando divide a apropriação entre classes sociais, numa linguagem da 
economia clássica, ou da distribuição da renda entre os dois fatores de produção (capital e trabalho), 
na linguagem marginalista. Com seu estudo, Piketty critica a métrica geralmente utilizada em 
pesquisas que mensuram a desigualdade, o coeficiente de Gini e a razão de renda. Para Piketty, 
portanto, além de “[...] constatar que certas rendas são muito elevadas (...) também é preciso saber 
quantas pessoas alcançam diferentes níveis de renda” (Piketty, 2014: 248). 
102 Para fazer uma análise da estrutura de desigualdade no Brasil, Pedro Herculano olhou para o 

período de quase um século, de 1926 a 2013, a partir de dados tributários e concluiu que a 
apropriação da renda nacional global no Brasil está concentrada nos mais ricos. “[…] Ao contrário do 
previsto por teorias da industrialização e modernização, não houve nenhuma tendência secular clara. 
A fatia do centésimo mais rico da população adulta, em particular, oscilou frequentemente entre 20% 
e 25%, inclusive nos anos recentes.”, ver: Souza, P.H.G.F,. (2016). O relatório da Oxfam Brasil A 
distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras (2017) mostra que “No início de 2017, 
os seis maiores bilionários do país juntos possuíam riqueza equivalente à da metade mais pobre da 
população [...] Em relação à renda, o 0,1% mais rico da população recebe, em média, mais de 25% de 
toda a renda nacional, e os 5% mais ricos abocanham o mesmo que os demais 95% [...] 5% da 
população – os mais ricos – recebem, por mês, o mesmo que os demais 95% juntos” (Oxfam Brasil, 
2017, p. 21-22). Em 2018, saiu o relatório da Pesquisa Desigualdade Mundial, com dados sobre o 
Brasil, que teve Piketty como um dos coordenadores. Este estudo “aponta que 27,8% da riqueza 
nacional [do Brasil] está em poucas mãos. Quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% 
dos habitantes do país, a maior concentração do tipo no mundo”. Ver: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/13/internacional/1513193348_895757.html. Acessado 
em 21 de setembro de 2018. 
103

 Corresponderia a versão inglesa da Belle Époque. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/13/internacional/1513193348_895757.html
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 “The big ideia of Capital in the Twenty-First Century is that we 
haven’t just gone back to nineteenth-century levels of income 
inequality, we’re also on a path back to “patrimonial capitalism” in 
which the commanding heights of economy are controlled not by 
talented individuals but families dynasties” 

A comparação que Piketty, e depois Krugman, faz entre a distribuição de 

renda dos patamares atuais com aqueles relativos à Belle Époque, ou a Gilded Age, 

seria algo como dizer que a concentração de renda e riqueza, bem como o papel da 

herança na definição das oportunidades de vida das pessoas, estariam voltando aos 

patamares da época em que Mill estava escrevendo sobre tributação da herança, na 

era vitoriana. Na estrutura da desigualdade do século XIX, a herança e o patrimônio 

desempenhavam papel central na concentração de capital.  

Nesse sentido, Piketty nos mostra que, a despeito da composição do capital e 

da riqueza ter sido modificada ao longo do tempo – o que antes era capital fundiário 

pode ter se tornado capital financeiro ao longo das gerações –, a estrutura da 

desigualdade não mudou.  Assim, os rentistas donos de capital financeiro, de que 

Piketty fala ao longo de seu livro, poderiam ser os herdeiros dos rentistas donos de 

capital fundiário de que fala Mill em Principles of Political Economy (1986, p. 389)104. 

Na análise de Piketty, embora no século XX tenha ocorrido um interregno na 

concentração do capital devido à crise econômica de 1929 e o entre guerras e com 

os Trinta Anos Gloriosos após a Segunda Guerra Mundial, o ponto salientado pelo 

                                                           
104

 “O progresso normal de uma sociedade que aumenta em riqueza está sempre tendendo a 
aumentar as rendas dos senhores de terras, a proporcionar-lhes tanto um montante maior como uma 
percentagem maior da riqueza da comunidade, independentemente de qualquer trabalho ou despesa 
da parte deles. Tornam-se mais ricos, digamos assim, no sono, sem trabalhar, sem assumir riscos, 
sem economizar. Que direito têm a esse acréscimo de riqueza, com base no princípio geral da justiça 
social? Em que teriam sido lesados, se a sociedade, desde o início, se tivesse reservado o direito de 
taxar o aumento espontâneo da renda, até o montante máximo demandado pelas exigências 
financeiras?” (Mill, 1986, p. 389). Parece não ser nenhum exagero interpretar o que Mill chama de 
“aumento espontâneo da renda” dentro da lei de divergência de Piketty, r>g. Diz Piketty (2014, p. 430 
): “É claro que a fortuna não é uma questão apenas de mérito. Isso se explica sobretudo porque os 
patrimônios herdados muitas vezes alcançam um retorno elevadíssimo causado unicamente por seus 
tamanhos iniciais”. 
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autor (cf. 2014, p. 413) é que a proporção do capital acumulado se mantém no longo 

prazo.  Isto é, embora a composição (tipo de capital) tenha mudado ao longo do 

tempo, sua estrutura de acumulação (os 10%, 1% e 0,1% mais ricos) segue uma 

mesma tendência histórica.  

Do ponto de vista da justiça distributiva, o que importa é uma mudança 

estrutural do capital, e não a mudança de sua composição. A mudança estrutural 

seria um processo econômico e político com impactos distributivos profundos. Uma 

mudança estrutural é aquela que afeta a produção de desigualdades ao alterar a 

dinâmica de acumulação ao longo do tempo. Por exemplo, a ideia de democratização 

do capital, que discutimos na seção anterior, seria uma forma de mudança 

estrutural. 

O que Piketty nos mostra com sua análise é que essa estrutura de 

desigualdades se mantém no longo prazo, a despeito de suas flutuações no curto 

prazo. Tal diagnóstico de Piketty vai de encontro à difundida noção contemporânea 

de um capitalismo meritocrático, que seria bastante diferente de um capitalismo no 

qual o peso da herança e da filiação sobrepunha-se ao mérito e ao esforço individual. 

Como salienta Piketty (2014, p. 234): 

“[...] de onde vem a crença difundida de que o crescimento moderno 
favoreceu naturalmente o trabalho em detrimento da herança, a 
competência em lugar das origens familiares?” 

Piketty pontua que a sociedade democrática moderna – vale dizer, de 

maneira distinta das sociedades aristocráticas estamentais – tem como um de seus 

fundamentos uma crença meritocrática. Isto é, uma visão de que as desigualdades 

existentes devem ser baseadas no mérito e nos esforços pessoais, e não na sorte de 

filiação ou no acaso de receber uma boa herança. É uma esperança meritocrática 
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muito fundada na ideia de que a há recompensa à dedicação e ao esforço individuais 

e que a desigualdade, sobretudo a de renda, não se deve a fatores arbitrários do 

ponto de vista moral, mas a diferenças de escolhas individuais. Assim, diz 

contundentemente Piketty (2014, p. 411) que: 

“Nossas sociedades democráticas se apoiam em uma visão 
meritocrática do mundo ou, ao menos, numa esperança 
meritocrática – a crença numa sociedade na qual as desigualdades 
seriam mais fundadas no mérito e no trabalho do que na filiação e 
na renda. Essa crença e essa esperança desempenham papel central 
na sociedade moderna, por uma razão simples: na democracia a 
igualdade proclamada dos direitos do cidadão contrasta de maneira 
singular com a desigualdade bastante real das condições de vida, e, 
para escapar dessa contradição, é vital fazer com que as 
desigualdades sociais resultem de princípios racionais e universais, 
e não de contingências arbitrárias. As desigualdades devem, assim, 
ser justas e úteis a todos.” 

Contudo, o quadro geral da estrutura das desigualdades que Piketty nos 

mostra é bastante distinto: a composição da estrutura de desigualdade é, sobretudo, 

um reflexo da concentração e da desigualdade de propriedades de capital, mais que 

da desigualdade proveniente das rendas do trabalho. Assim, salienta Piketty: “É uma 

regularidade histórica que o capital seja sempre mais desigual que o trabalho (2014, 

p. 239)”. Piketty critica a crença na sociedade meritocrática ao demonstrar que é a 

renda do capital, e não a renda do trabalho, a principal responsável pela estrutura 

de desigualdades. A força do empreendedorismo individual não solapou a força das 

origens familiares e da herança. Segundo Piketty (2014, p. 241) 

“[...] a forte concentração de capital explica-se especialmente pela 

importância da herança e de seus efeitos cumulativos [...] o 

rendimento do patrimônio, em geral, alcança valores extremos e 

desempenha um papel significativo neste processo dinâmico” 

O que Piketty nos mostra, portanto, é que a crença democrática da “igualdade 

de condições” que compõe um dos fundamentas da concepção de sociedade 

meritocrática não tem lastro, visto que seriam justamente os fatores arbitrários do 

ponto de vista moral, e não o esforço individual, que determinam a estrutura de 
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desigualdade das sociedades democráticas. É, portanto, a filiação, a riqueza 

acumulada em gerações e repassada pela herança que corresponderia ao carro-

chefe desse processo, tal como ocorria na “sociedade patrimonial clássica”105 da era 

vitoriana de Mill.  

“O advento do sufrágio universal e a extinção do voto censitário [...] 

acabaram com a dominação política e legal dos detentores de 

patrimônio, mas não aboliram as forças econômicas capazes de 

produzir uma sociedade de rentistas” (Piketty, 2014, p. 413) 

 

Desigualdade e capital 

 

Um elemento importante da interpretação de Piketty se refere ao que o autor 

chama de “força fundamental de divergência” ou simplesmente “r>g”.  Não vamos 

nos ater demasiadamente a este assunto. De modo breve, a ideia geral da “força 

fundamental de divergência”, ou r>g, é que a taxa de retorno do capital cresce 

proporcionalmente mais do que a taxa de crescimento da economia. Com o aumento 

da valorização do capital, a riqueza herdada torna-se mais pujante. Vejamos a 

explicação de Piketty (2014, p. 33): 

“Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente 

a taxa de crescimento da economia – como ocorreu durante a maior 

parte do tempo até o século XIX e é provável que volte a ocorrer no 

século XXI –, então, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais 

rápido do que a renda e a produção. Basta então aos herdeiros 

poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele 

cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas 

condições, é quase inevitável que a fortuna herdada supere a 

riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a 

concentração do capital atinja níveis muito altos, potencialmente 

incompatíveis com os valores meritocráticos e os princípios de 

justiça social que estão na base de nossas sociedades democráticas 

modernas”. 

                                                           
105

 (Piketty, 2014: 401-406). 
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E qual é a resposta possível para lidar com a tendência da dinâmica 

concentradora r>g? Poderíamos dizer que Piketty concordaria com Rawls e Barry 

sobre o fato de a eficiência não ter a última palavra. Mesmo que instituições sejam 

eficientes, elas têm que ser reguladas se não forem justas. Essa seria a ideia da 

interpretação de Piketty de que o mercado perfeito não corresponde a uma resposta 

aceitável, pois mesmo em uma situação de equilíbrio de mercados eficientes, estes 

não impedem o aumento da desigualdade de capital, pelo contrário. Vejamos: 

 “[...] é importante ressaltar que a desigualdade fundamental, r> g, a 

principal força de divergência no meu estudo, não tem relação 

alguma com qualquer imperfeição do mercado. Ao contrário, quanto 

mais perfeito (no sentido dos economistas) o mercado de capital, 

maior a chance de que r sugere g”. (Piketty, 2014, p. 34). 

Disso podemos concluir que Piketty está falando que, para haver redução da 

desigualdade, não basta tornar os mercados mais competitivos; para se valer de uma 

categoria rawlsiana, é necessário que haja instituições de fundo justas. É muito 

importante, portanto, o papel das instituições de fundo para a regulação da 

tendência divergente de r>g. A resposta pikettiana para isso é a tributação 

progressiva do capital e de heranças:  

“Resumindo: a força de divergência fundamental que enfatizamos 

neste livro, que pode ser resumida pela desigualdade r>g, nada tem 

a ver com uma imperfeição dos mercados e não será resolvida por 

mercados cada vez mais livres e competitivos. A ideia de que a livre 

concorrência permite pôr fim à sociedade de herança e conduz a um 

mundo cada vez mais meritocrático é uma ilusão perigosa.” (Piketty, 

2014, p. 413).  

É Justamente na última parte de seu livro que Piketty vai discutir “o que 

fazer”, isto é, que instituições de fundo – em linguagem rawlsiana – devem ser 

criadas para impedir a concentração de riqueza e capital ao longo do tempo? 

Resposta de Piketty: a tributação progressiva do capital.  
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Na próxima subseção vamos discutir este tópico, começando por buscar 

demonstrar como o tema das instituições distributivas já era importante em 

Economia da desigualdade, depois retomaremos e nos debruçaremos n’O capital. 

 

Tributação, Justiça e Distribuição em Piketty 

 

Em Economia da desigualdade (2015 [1997]) Piketty parte da análise dos “[...] 

mecanismos socioeconômicos que produzem a desigualdade” (Ibid., p. 10) capital-

trabalho e chega até a discussão de alternativas redistributivas para lidar com a 

dinâmica estrutural da produção de desigualdades. O que nos interessa aqui ao 

retomar brevemente esta primeira obra de Piketty é, em primeiro lugar, chamar a 

atenção para como a preocupação em discutir instrumentos distributivos é um tema 

caro a Piketty e, sobretudo, como a tributação aparece para o autor francês como o 

mecanismo distributivo mais adequado para lidar com a dinâmica de concentração 

da renda de capital e riqueza no longo prazo. 

Piketty analisa, no quarto, e último, capítulo dessa obra, as diferenças entre 

as alternativas de redistribuição direta, ou eficiente, e de redistribuição pura, ou 

fiscal. A primeira corresponderia a uma forma de redistribuição que opera dentro da 

lógica de funcionamento da dinâmica de oferta-demanda. A ideia da redistribuição 

direta ou eficiente corresponderia, grosso modo, a instrumentos de correção e 

regulação da dinâmica distributiva praticada no mercado, tal como a uma 

intervenção regulatória no preço do salário de mercado por meio de política de 

salário mínimo, a correção redistributiva via seguros sociais, ações afirmativas ou a 
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redistribuição keynesiana da demanda. A redistribuição direita ou eficiente teria, 

segundo Piketty, efeitos mais significativos no curto prazo (cf. 2015, p. 127-128).  

A redistribuição fiscal, por outro lado, teria efeitos mais significativos no 

longo prazo na medida em que “[...] permite corrigir a desigualdade das rendas 

produzidas pelas desigualdades de dotações iniciais e pelas forças de mercado 

(2015, p. 112)” em sua dinâmica estrutural. Do ponto de vista de Piketty, “[...] só 

uma tributação de capital seria capaz de realizar uma verdadeira distribuição 

capital-trabalho” (2015, p. 57).  É justamente neste sentido, o de tributar o capital 

em favor do trabalho, que Piketty vê o potencial redistributivo fiscal. Tendo em vista 

que para o autor os sistemas modernos de proteção social “[...] não efetuaram na 

realidade nenhuma redistribuição do capital para o trabalho: [mas] foram as rendas 

do trabalho que absorveram por completo esse custo” (2015, p. 56). Ou seja, o que 

Piketty está dizendo é que, de modo geral, para os países analisados pelo autor, as 

políticas sociais seriam, grosso modo, financiadas por rendas do trabalho e não pela 

renda de patrimônio e de capital. Isso, contudo, não significa colocar em xeque a 

legitimidade de tais sistemas de seguro social, salienta Piketty. Mas o ponto é que 

isso nos coloca diante da questão urgente de pensar instrumentos fiscais para 

redistribuição efetiva do capital.  

Já n’O capital no século XXI, Piketty (2014 [2013]) apresenta uma proposta 

específica de redistribuição fiscal: o imposto global sobre o capital. É sobre esta 

proposta pikettiana de redistribuição fiscal que vamos falar a seguir. O que vai nos 

interessar nesta discussão serão, sobretudo, os pressupostos teóricos e normativos 

de moralidade política e justiça distributiva mobilizados implícita ou explicitamente 
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pelo autor. É verdade que Piketty não é um teórico ou filósofo político, mas, como 

bem salienta O’Neill (2017, p. 344) sua contribuição teórica 

“[...] provides an important impetus towards an egalitarian research 

agenda in political philosophy and public policy […] Capital in the 

Twenty-First Century can itself be read as a work of political 

philosophy, and relate Piketty’s egalitarianism to philosophical 

accounts of the badness of socio-economic inequality”.  

Nesse sentido, nosso intuito aqui é demonstrar como Piketty se enquadra 

dentro do que estamos chamando de igualitarismo tributário.  

 

“Regular o capital no século XXI”106: a defesa de Piketty do imposto 

progressivo 

  

 Vamos começar esta subseção com uma discussão descritiva do diagnóstico 

de Piketty sobre a estrutura de tributos progressivos existentes, e tratar, depois,  de 

sua proposta tributária. Em seguida, passaremos para uma discussão analítica 

acerca dos fundamentos normativos dessa proposta.  

 O passo inicial da discussão de Piketty é o de recontextualizar o papel da 

progressividade fiscal para a redistribuição. As duas instituições fiscais existentes 

que seriam mais importantes do ponto de vista de seu papel distributivo 

corresponderiam ao imposto progressivo de renda e o imposto progressivo sobre 

heranças. Segundo Piketty, ambos foram criações do século XX, em meios aos caos 

político-econômico das guerras mundiais e as necessidades estatais de conseguir 

recursos para financiá-las107 (Piketty, 2014, p. 485).  

                                                           
106

 Corresponde ao título da quarta parte do livro O Capital no século XXI, ver p. 457. 
107

 A esse respeito Piketty chega a fazer uma afirmação bastante polêmica: “Foram as guerras, e não o 
sufrágio universal, que conduziram à ascensão do imposto progressivo” (2014, p. 500). 
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Entretanto, contemporaneamente, tais instituições fiscais progressivas 

estariam sob ameaça, em primeiro lugar, devido às forças de concorrência fiscal 

entre os países, e, em segundo lugar, pela presença da regressividade no topo do 

sistema fiscal108. O diagnóstico de Piketty é o seguinte (2014, p. 483): 

“[...] o aumento de concorrência fiscal ao longo das últimas décadas, 

num contexto de livre circulação do capital, levou a um 

desenvolvimento sem precedentes de regimes derrogatórios em 

relação à renda do capital, que em quase todo o mundo escapa por 

ora do cálculo da progressividade do imposto de renda. [...] O 

resultado é uma disputa sem fim para reduzir especialmente o 

imposto sobre os lucros das empresas e para isentar os juros, 

dividendos e outras rendas financeiras do regime normal de 

tributação ao qual são submetidas às rendas do trabalho. A 

consequência é que a arrecadação fiscal hoje se tornou, ou está a 

ponto de se tornar, regressiva no topo da hierarquia das rendas na 

maioria dos países”. 

 Ademais, a estrutura distributiva dos impostos progressivos de renda e 

herança tal como existem hoje ainda esbarra em algumas limitações em seu desenho 

distributivo. Vejamos. Em primeiro lugar, a despeito das rendas provenientes do 

trabalho (salários) serem as mais diretamente tributadas, o imposto progressivo da 

renda não é, quando olhado do ponto de vista da incidência em todas suas faixas de 

renda, estritamente progressivo. Ele é progressivo até a metade da distribuição, 

depois as alíquotas vão diminuindo seus valores na taxa de incidência. Isto é, o que 

ocorre é que as rendas mais altas, aquelas dos ‘superexecutivos’ de que Piketty fala, 

seriam, na verdade, as rendas menos tributadas por meio de cobrança direta de 

imposto de renda. Em segundo lugar, “a herança é, na prática, muito menos taxada 

                                                           
108

A situação de iniquidade tributária e regressividade do imposto de renda no topo da distribuição é 
a mesma no Brasil. Como Gobetti (2015, p. 2) nos mostra “[...] a renda dos mais ricos provém 
predominantemente de lucros e dividendos distribuídos, que são isentos de imposto pela legislação 
brasileira” Desse modo, “[...] a maior  parte dos rendimentos da propriedade do capital é totalmente 
isenta de imposto, incluindo os lucros e dividendos e outros tipos de rendimentos. Essa combinação 
de benefícios tributários com elevada concentração dos rendimentos do capital acaba resultando 
numa situação paradoxal de nosso imposto de renda, a saber: as estimativas de alíquotas efetivas, 
quando consideramos a totalidade dos rendimentos, crescem até determinada faixa de renda e 
passam a decrescer no topo da distribuição” (Gobetti, 2015, p. 18). 
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do que as rendas” (Piketty, 2014, p. 484). Em outras palavras, o resultado é que a 

renda do trabalho é, no geral, mais tributada que a herança e as rendas de super 

salários são ainda menos tributadas que as demais.  No final das contas, essas 

informações nos dizem que o capital não é tributado significativamente. Quando há 

imposto progressivo, este penaliza menos o capital, o patrimônio e a riqueza que 

advém da herança ou das rendas de salários mais altas.  

Tal seria a interpretação geral, ancorada em análise empírica, de Piketty 

sobre o cenário atual da progressividade tributária. Esse diagnóstico deve ser visto 

em um contexto mais geral também analisado por Piketty em seu livro: o aumento 

constante da desigualdade a partir da década de 1970, com o pico de concentração 

da riqueza no top income em um patamar semelhante ao da Belle Époque. Desse 

modo, se, por um lado, a conclusão do diagnóstico de Piketty é de que é a renda de 

capital, e não a renda do trabalho, a responsável pela concentração de riquezas na 

estrutura de desigualdades, e, se, por outro lado, os impostos progressivos devem 

ser considerados um importante mecanismo distributivo, então, a conclusão 

redistributiva a que chega Piketty é a de que seria preciso tributar o capital, 

sobretudo, tributá-lo mais do que a renda do trabalho. Para Piketty, o imposto de 

renda progressivo teve importante papel distributivo no século XX, mas atualmente, 

dada a dinâmica econômica com aumento da taxa de retorno do capital, ele perdeu 

efeito. Um imposto sobre o capital, portanto, corresponderia ao instrumento 

distributivo mais apropriado para o século XXI, diz Piketty (2014, p. 461): 

“O imposto progressivo sobre o capital é um instrumento mais 

apropriado para responder aos desafios do século XXI do que um 

imposto progressivo sobre a renda inventado no século XX”. 

Mas como fazer isso sem afetar a eficiência? Ou seja, como instituir tributos 

progressivos de capital sem, com isso, produzir efeitos distorcivos de evasão fiscal? 
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Tal é o dilema de Piketty. Não é um dilema de fácil resposta e, para solucioná-lo, 

Piketty lança mão daquilo que rawlsianamente podemos chamar de alargar “os 

limites do possível” e afirmar uma “utopia realista”, isto é, realizar “um exame dos 

limites da possibilidade política praticável” (cf. Rawls, 2003, p. 5-6). Para Piketty, a 

solução ideal é um ponto de referência indispensável para o debate distributivo: “[...] 

mesmo que uma instituição não se torne realidade num futuro previsível, é 

importante tê-la como ponto de referência, a fim de avaliar melhor o que as soluções 

alternativas [no debate distributivo] oferecem ou deixam de oferecer” (Piketty, 

2014, p. 501). 

Nesse sentido, a solução realisticamente utópica que Piketty encontra é, 

como ele mesmo diz uma “utopia útil” (cf. Piketty, 2014, p. 501). É ideal, pois a 

maneira pensada por Piketty para conter a evasão fiscal é pensar em uma estrutura 

tributária que demandaria esforços de cooperação fiscal em escala global. Embora 

esta solução institucional implique enfrentar enormes dilemas de coordenação 

social, ela estaria dentro dos limites do praticável. Na seção seguinte, vamos nos 

debruçar sobre os fundamentos normativos dessa proposta de Piketty, ressaltando 

suas bases igualitárias rawlsianas. 

 

Piketty e Rawls  

 

Nosso interesse agora é o de compreender a fundamentação normativa 

mobilizada por Piketty para justificar o imposto global sobre o capital, em 

específico, e, de maneira mais ampla, sua compreensão de justiça distributiva. Do 

nosso ponto de vista, a justificativa passa pelas seguintes questões gerais: a) quando 
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e por que razões a desigualdade deve ser considerada injusta?  b) Quais são os 

valores de moralidade política em que considerações de justiça distributiva estão 

fundamentadas? 

Em “Philosophy and Public Policy after Piketty”, Martin O’Neill (2017) 

argumenta que a base de fundamentação normativa que Piketty mobiliza para 

justificar suas objeções à desigualdade é rawlsiana: 

“The political philosopher to whom Piketty’s substantive views 

about inequality most closely approximates, though, is certainly 

John Rawls. Indeed, I want to advance the claim that, although this 

may be a rather underappreciated aspect of Piketty’s overall 

argument, there is a high degree to which Piketty’s substantive 

normative view is in its specifics a remarkably Rawlsian one. Most 

explicitly, there is Piketty’s claim that inequality is permissible only 

if it “benefits in particular the most disadvantaged groups in society 

[...]”. (O’Neill, 2017, p. 355) 

Em seu ensaio, O’Neill tem por objetivo discutir os fundamentos normativos 

rawlsianos presentes na obra O capital no século XXI. Mas, além disso, consideramos 

que já em Economia da desigualdade é possível identificar bases rawlsianas na 

argumentação distributiva de Piketty. Por exemplo, quando o autor francês afirma 

qual seria, idealmente, a concepção de justiça distributiva, é a Rawls que evoca 

(2015, p. 118): “[...] a redistribuição justa é aquela que permite fazer progredir o 

máximo possível as oportunidades e condições de vida dos indivíduos mais 

desfavorecidos, como exprime, por exemplo, o princípio rawlsiano do maximin.” 

Embora a influência de Rawls já possa ser identificada antes de Piketty lançar 

sua obra prima, seria n’O capital de Piketty que essa influência mais se sobressai. As 

justificativas apresentadas por Piketty para objetar à desigualdade compartilham 

uma abordagem rawlsiana. O’Neill (2017, p. 356) destaca três tipos de objeções 
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normativas à desigualdade elencadas por Piketty. A seguir apresento-as e, 

posteriormente, as explico. 

“I shall take in turn Piketty’s main objections to inequality, 

following the equivalent ordering of Rawls’s principles of 

justice, taking first the democratic objection to 

inequality, and second his meritocratic objection, before 

returning briefly to the “common utility” objection to 

inequality, which Piketty holds in two separate and distinct 

varieties” (Ibid. Grifos nossos).  

 

a.  A objeção democrática à desigualdade: “rentista, inimigo da 

democracia109” 

Nesta subseção, nossa intenção será discutir como uma das principais 

objeções morais de Piketty à desigualdade fundamenta-se na percepção de que as 

desigualdades econômicas e as desigualdades políticas se reforçam mutuamente.   A 

desigualdade seria política e moralmente objetável, pois ela compromete a 

legitimidade da democracia política e o valor equitativo das liberdades políticas. 

Para Piketty, a concentração de capital, patrimônio e riqueza numa economia que é, 

em geral, apropriada pelos 1% mais ricos, produz uma situação na qual “significant 

inequalities of wealth create ‘the risk of a drift toward oligarchy’” (Piketty, 2013, p. 

514 apud O’Neill, 2017, p. 357-8). Assim, diz Piketty (2014, p. 257): “Quando se trata 

da propriedade do capital, tal nível de concentração já traz sérias tensões políticas e 

não se conjuga bem com o sufrágio universal”. A compreensão que Piketty tem de 

democracia não é formalista, mas é substantiva na medida em que o autor francês 

associa as exigências de uma democracia às da justiça social, vejamos: 

                                                           
109

 “O rentista, inimigo da democracia” é o título dado por Piketty para a seção 19, p. 411-413, de seu 
cap. 11: “Mérito e Herança no longo prazo” p.368-418, de O capital no século XXI (Piketty, 2014). Para 
Piketty as palavras ‘renda’ e ‘rentista’ “[...] designam as rendas anuais produzidas por um capital e as 
pessoas que dele vivem. Para nós, as rendas produzidas por um capital nada mais são do que as 
rendas que esse capital gera [...] contanto que essas rendas remunerem o simples fato de se possuir 
capital, independentemente do trabalho” (Piketty, p. 411-412) 



141 
 

“A democracia real e a justiça social exigem instituições específicas, 

que não são apenas as instituições de mercado e também não 

podem ser reduzidas às instituições parlamentares e democráticas 

formais” (Piketty, 2014, p. 413) 

 

O que Piketty tem em mente é o controle democrático do capital: “Eis o 

principal motivo para a criação de um imposto progressivo anual sobre as maiores 

fortunas mundiais: seria o único modo de permitir um controle democrático desse 

processo [...]” (Ibid., p. 433). Isso é similar, em seus fundamentos normativos mais 

gerais, à ideia rawlsiana, e também meadeana, do imposto progressivo na 

democracia dos cidadãos proprietários. Para Piketty, assim como vimos em Rawls, 

uma importante maneira de tornar possível o controle democrático do capital é por 

meio da tributação progressiva da riqueza, dado que, e isso é de suma importância 

para o que estamos argumentando aqui ser o ‘igualitarismo tributário’, a função do 

imposto sobre o capital não é arrecadar fundos, mas controlar o processo de 

concentração de riquezas ao longo do tempo. 

Assim, diz Piketty (2014, p. 504): “O papel principal do imposto sobre o 

capital não é financiar o Estado social, mas regular o capitalismo”. Tal seria, também, 

o principal objetivo de impostos sobre capital e riqueza em Rawls (2003, p. 228): “O 

objetivo é estimular uma dispersão ampla e bem mais igualitária de ativos reais e de 

bens produtivos”.   

b. A objeção à justificação meritocrática da desigualdade: 

Não seria exagero dizer que Piketty é um crítico da crença na meritocracia110 

como uma justificativa para a distribuição desigual de renda e riqueza. Em diversas 

                                                           
110 Dirá Piketty (2014, p. 433) sobre a meritocracia: “[...] esse verdadeiro culto é explicado pela 
necessidade incontrolável das sociedades democráticas modernas de dar um sentido às 
desigualdades”. 
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passagens de O capital no século XXI, nos deparamos com essa crítica. No centro da 

interpretação de Piketty sobre a justiça distributiva, se assim pudermos denominá-

la, está a compreensão de que na ausência de condições de igualdade equitativas de 

oportunidades, as desigualdades socioeconômicas existentes não podem ser 

justificadas com base na virtude, no mérito e nas qualidades ou esforços individuais.   

Assim como no passado, Piketty nos mostra que contemporaneamente a 

estrutura de desigualdades socioeconômicas e de apropriação de capital e riquezas é 

muito alta. Em um cenário desses, “it is illusory to think that social success can be 

achieved through study, talent, and effort”, nos diz Piketty (2013, p. 239). 

Certamente poderíamos dizer que este tipo de objeção que Piketty faz à 

desigualdade corresponde, em sua fundamentação normativa, ao argumento 

rawlsiano das arbitrariedades morais.  

O argumento das arbitrariedades morais rejeita a interpretação de princípios 

fundamentais de justiça com base na ideia de “sistema de liberdade natural” e na de 

“igualdade liberal”. Assim como Rawls e Mill, Piketty recusaria, em primeiro lugar, a 

interpretação do sistema de liberdade natural na medida em que concede irrazoável 

espaço para justificação de desigualdades sob a ideia de que a competição no 

mercado propiciada por carreiras abertas aos talentos e ao mérito é justa. Como 

vimos, os talentos e habilidades, na medida em que são frutos de contingências 

sociais iniciais, não são produto da falta de esforço e mérito pessoais. Como 

pertinentemente já nos dizia Mill no século XIX: “Sem dúvida, muitos fracassam, 

embora façam esforços maiores do que aqueles que atingem sucesso com esforços 

menores – não por diferença de mérito, mas por diferença de oportunidades” (Mill, 

1986: 381). 
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Além disso, tal como Rawls, mas talvez não como Mill, Piketty também 

recusaria a interpretação da igualdade liberal. Como bem nos esclarece O’Neill a 

seguir (2017, p. 358): 

“Just as Rawls rejects the view he calls “Liberal Equality,” in which 

the principle of fair equality of opportunity is unaccompanied by 

the difference principle, and where “merit”-based inequalities 

would thereby be allowed to grow to whatever magnitude the 

economic system would sustain, so too Piketty rejects the 

“meritocratic extremism” that he sees at work in the ideological 

justifications for the emergence of the supermanagers.” 

 

 

 

 

  

c. A objeção da “utilidade comum”: 

Piketty retira do Artigo I da “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”, de 1789111, a compreensão de que as desigualdades existentes devem ser 

justificadas somente com base na “utilidade comum”112.  O que é interessante 

observar é que com isso Piketty demonstra sua preocupação acerca da justificação 

da desigualdade tendo em vista algum fundamento moral. Como bem observa 

O’Neill (2017, p. 359): 

“In other words, the guiding idea that Piketty wants at the very start 

of the book is that, in general, socio-economic inequalities stand in 

need of justification. As he says later, we 

should follow Article 1 of the Declaration in holding that “equality is 

the norm, and inequality is justifiable only if based on ‘common 

utility’.” 

 

 

O’Neill argumenta que essa objeção de Piketty à desigualdade 

corresponderia, na verdade, a uma interpretação do princípio de diferença 

                                                           
111

 A citação por Piketty aparece como a epígrafe da Introdução d’O capital no século XXI. Ver Piketty 
(2014, p. 9). 
112

 O qual declara que: “As distinções sociais só podem se fundamentar na utilidade comum.” Artigo I,  
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789.  
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rawlsiano que, em outras passagens de seu livro, já teria sido mobilizado como 

critério de justiça. Como podemos ver a seguir: 

“Uma interpretação razoável é que as desigualdades sociais só são 

aceitáveis se forem do interesse de todos e, especialmente, se forem 

do interessem dos grupos sociais menos privilegiados. [...] O 

principio da diferença, introduzido pelo filosofo americano John 

Rawls em seu livro Uma Teoria da Justiça, enuncia um objetivo 

bastante próximo.” (Piketty, 2014, p. 467-468). 

 

 Murphy (2016, p. 616-617) argumenta que, embora Piketty utilize o 

vocabulário da “utilidade”, o economista francês não estaria interessado em nenhum 

critério para maximizar o bem-estar agregado, mas em uma interpretação da 

igualdade enquanto valor intrínseco (de moralidade política, vale dizer): “Equality 

so understood is a moral requirement of a just society of foundational and intrinsic 

importance; equality is decidedly not just important because of its instrumental 

contribution to aggregate welfare”. Ademais, e de forma similar a O’Neill, Murphy 

considera que a interpretação de Piketty da justiça distributiva corresponderia a 

uma abordagem rawlsiana113:  

“Piketty understands that Rawls is interested in fair terms of 

cooperation, and that this means, for Rawls, that economic 

outcomes should be equal, unless departures from equality would 

be preferred by everyone, and in particular by the worst-off group. 

In Piketty’s interpretation, this is the kind of idea that lies behind 

the slogan from the Declaration of the Rights of Man and of the 

Citizen with which he begins the book: Inequality based only on 

social utility means inequality only if better for all. This sets equality 

as the fundamental moral demand, rather than increasing anyone’s 

or everyone’s welfare”. (Murphy, 2016, p. 617). 

Por fim, o que é importante ter em mente é que as objeções que Piketty 

mobiliza em relação à desigualdade conformam, em conjunto, a sua visão acerca da 

justiça distributiva em geral e da justiça tributária em particular. Uma compreensão 

                                                           
113

 Murphy chega a afirmar: “In this sense, his approach to distributive or economic justice is broadly 
Rawlsian” (Murphy, 2016, p. 617). 
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da justiça que tem compromissos deontológicos com a moralidade política 

igualitária114.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Nesse sentido, Murphy destaca que: “Piketty’s approach to economic justice is deontological; it is 

about rights and fairness. He does not evaluate the distributive effects of capitalism just by looking at 

the welfare effects—how big the welfare pie is and how it is distributed. Rather, he is interested in 

the terms of economic cooperation and whether they are fair or not. In this sense, his approach to 

distributive or economic justice is broadly Rawlsian.” (Ibid. p. 616-617). 
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Conclusão 

 

Esta dissertação buscou discutir os fundamentos normativos da justiça 

tributária. Nosso ponto de partida passou por ressaltar a dimensão normativa e 

moral que um debate sobre tributação, necessariamente, envolve. Para além dos 

debates técnicos e econômicos que são prementes em matéria tributária, 

consideramos ser bastante importante a contribuição de uma reflexão orientada 

pela preocupação da justiça na tributação do ponto de vista da Teoria Política, e em 

especial das teorias da justiça. Afinal, em uma sociedade democrática, a construção 

da resposta para a questão de partida: “o que é um tributo justo?” mobiliza, antes de 

tudo, sempre uma resposta que é moral e politicamente orientada.  

Ao longo da dissertação buscamos salientar que o tributo é, ao mesmo tempo, 

um ato político e econômico e, enquanto tal, é também um produto de considerações 

de moralidade política na tributação. Nesse sentido, a questão geral dessa 

dissertação foi a de compreender sob quais critérios normativos estão 

fundamentadas diferentes concepções do que é uma tributação justa. 

Para responder a essa questão, nosso ponto de entrada nesse debate passou 

pela discussão do inescapável trade-off entre eficiência e equidade em relação a 

questões de justiça distributiva na tributação. Como vimos no Capítulo 1, esse trade-

off diz respeito a decisões inescapavelmente dilemáticas entre fomentar políticas 

públicas redistributivas, especialmente em relação à políticas de progressividade 

tributária, e, com isso, afetar a eficiência econômica; ou, por outro lado, fomentar a 

eficiência econômica a despeito de aumentar a concentração de desigualdades. 

Vimos também que o fundamento de tal trade-off está baseado em pressupostos 

teórico-comportamentais sobre como as pessoas respondem à incentivos. Grosso 

modo, a ideia básica por detrás do trade-off é que tributos, e sobretudo tributos 
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distributivos, são necessariamente distorcivos. Discutimos três importantes 

vertentes interpretativas para esse trade-off: a interpretação clássica de Okun, a 

literatura sobre “rent-seeking” e a de tributação ótima.  A abordagem padrão de 

todas elas, embora em diferentes graus, passou por definir como relevante questão 

de fundo o seguinte problema: o quanto de eficiência é aceitável abrir mão em nome 

de alguma distribuição? Por enquadrar o trade-off a partir da perspectiva da 

eficiência, denominamos este conjunto de interpretações como representantes de 

uma “posição eficientista”.  

A partir desse quadro, buscamos chamar atenção para o fato de que uma 

condição necessária para que, de saída, algum trade-off possa ser considerado válido 

é a necessidade de considerar que a suposição contrária também seja igualmente 

válida, qual seja: o quanto de equidade teremos que abrir mão para aumentar a 

eficiência? Afinal, um trade-off somente faz sentido enquanto existe uma situação 

dilemática a partir da qual escolhas difíceis entre opções que são igualmente 

importantes para nós precisam ser feitas. No entanto, se, a priori, já temos uma 

resposta preferida em absoluto, então, não há trade-off algum. Acreditamos que é 

isso que ocorre com a abordagem eficientista. Assim, entendemos que o problema 

com as posições eficientistas é tanto analítico quanto normativo – ou de moralidade 

política. O problema analítico decorre do fato de que essa perspectiva acaba por 

negar o trade-off na tentativa de afirmá-lo somente pela ótica da eficiência, ou seja, a 

perspectiva eficientista defende que a eficiência deve ser maximizada, 

independentemente dos custos de equidade. O problema normativo, que é o ponto 

que mais nos interessa, se refere ao fato de que, neste caso, nenhuma resposta 

absoluta pode ser razoavelmente justificada.  
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Desse ponto de vista, portanto, tanto uma resposta eficientista quanto uma a 

favor da igualdade estrita são igualmente míopes em relação ao problema da justiça, 

se com isso considerarmos – como defendemos ao longo da dissertação – que a 

preservação da justiça de fundo é um dos temas mais importantes da discussão 

sobre justiça social e, especialmente, no campo da justiça tributária. Assim, 

enquanto um eficientista não está motivado por razões de justiça, por outro lado, 

uma posição segundo a qual a única resposta possível é a da igualdade estrita 

também impõe dilemas na medida em que compromete a disposição para a 

manutenção de instituições de fundo justas no longo prazo. Isso porque, assim como 

o eficientista é míope em relação ao problema da justiça, a posição que apela à 

igualdade estrita – e aqui o qualitativo estrita é de suma importância para a validade 

desse argumento – é míope em relação ao problema inescapável de que alguma 

eficiência econômica é importante no longo prazo para preservar o excedente 

passível de redistribuição, e, com isso, as condições de fundo de instituições justas. É 

preciso que haja instituições de fundo que garantam arranjos distributivos justos ao 

longo do tempo.   

A resposta para esse dilema não é simples e discutir o quanto de equidade e 

eficiência importam e como importam, sobretudo no que diz respeito ao debate 

sobre tributação justa, passa pela reflexão sobre moralidade política na tributação. 

 Em vista disso, desenvolvemos, nos capítulos 2 e 3 desta dissertação, uma 

discussão que retorna mais propriamente ao terreno comum do debate dentro da 

teoria política contemporânea para, a partir de argumentação normativa, 

desenvolver três objetivos: 1) o de compreender os fundamentos de moralidade 

política pressupostos nesse trade-off para avaliá-lo à luz das demandas de justiça 

tributária;  2) discutir as interpretações sobre a concepção de justiça tributária 
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libertariana e igualitária e compará-las, e; 3) desenvolver uma argumentação em 

defesa da perspectiva do igualitarismo tributário como a resposta mais razoável 

para o problema da justiça e da eficiência na tributação.     

Ao longo do desenvolvimento desses dois capítulos mencionados (2 e 3), foi 

possível também construirmos uma organização própria do debate sobre a 

tributação dentro da literatura de teoria política, enfocando o que aqui chamamos 

de: libertarianismo tributário e igualitarismo tributário.  O argumento apresentado 

foi o de que o libertarianismo tributário colapsa a justificação da concepção de 

eficiência na ideia de não interferência estatal nas trocas voluntárias entre pessoas 

que possuem um direito moral as suas titularidades, e, no caso do igualitarismo 

tributário, haveria uma tentativa de formular uma solução de compromisso a partir 

de uma concepção que chamamos aqui de eficiência equitativa.  

Agora, nesta conclusão, nossa intenção será mobilizar as categorias 

normativas apresentadas e desenvolvidas nestes capítulos sobre abordagens da 

justiça tributária para uma discussão mais propriamente política e conjuntural. 

Nesta dissertação, defendemos, a partir das reflexões de Mill, Piketty e, sobretudo, 

de Rawls, que uma maneira fundamental de enfrentar a concentração de riqueza, de 

democratizar o acesso ao capital e fomentar a igualdade equitativa de 

oportunidades e o valor equitativo das liberdades políticas é por meio da tributação.  

Um dos argumentos mais conhecidos contra a tributação da riqueza115 é a 

tese do trickle down ou gotejamento116. Essa tese estabelece que, grosso modo,  na 

“[...]  ausência de redistribuição, o próprio crescimento econômico, mais cedo ou 

                                                           
115

 Aqui faço referência a uma compreensão ampla, em sentido lato,  de “tributação de riquezas”, tais 

como a tributação de heranças, doações inter-vivos, patrimônios, grandes fortunas, lucros de 

empresas, ganhos de capital. 
116

 Kerstenetzky (2011, p. 131-136) apresenta e discute criticamente esta tese. 
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mais tarde, começando pelos estratos superiores de renda, se encarregaria de 

integrar os estratos mais pobres”117. No entanto, as evidências são abundantes em 

mostrar que a concentração de riqueza118 é completamente compatível com a 

desigualdade e com pobreza no longo prazo. 

Se a tese do gotejamento não se sustenta119, e se políticas distributivas, de 

forma distinta da ideia propagada pela tese eficientista, podem contribuir para 

fomentar o crescimento econômico – o que se chama de “redistribuição eficiente” 

(Kerstenetzky, 2012, p. 40) –, então, resta à posição contrária à tributação 

progressiva da riqueza se apoiar, sobretudo, em preferências normativas ancoradas 

em valores de moralidade política. Argumentamos que esses valores são aqueles 

compartilhados pelo entendimento libertariano da tributação: a concepção de que 

mercados alocam recursos de modo mais eficiente que a autoridade pública e que, 

principalmente, a intervenção pública estatal por meio da tributação representa, em 

maior ou menor grau, uma violação de direitos morais de propriedade e da defesa 

da meritocracia.  

 No debate político público, os argumentos mobilizados contra a tributação 

progressiva da riqueza não são construídos de modo tão abstrato como discutimos 

no capítulo 2, é verdade. Mas isso não é um problema para o ponto que queremos 

ressaltar aqui, afinal, a natureza da linguagem da discussão acadêmica especializada 

e do debate público é distinta. O fato é que, contemporaneamente, com o fenômeno 

das novas direitas, posicionamentos que apelam para a concepção de que “imposto é 

                                                           
117

 Idem nota acima. 
118 Pesquisa mostra que seis brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população 

mais pobre. O Estudo da Oxfam (2017, p. 30) revela que os 5% mais ricos detêm mesma fatia de 

renda que outros 95%. Acesso em: 

https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_a_distancia_que_nos_une.pdf  

  
119

 Kerstenetzky (2011; 2012). 

https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_a_distancia_que_nos_une.pdf
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roubo” tem cada vez mais espaço nas ruas e na cultura de fundo de nossa sociedade, 

sendo influenciados por uma rede de think tanks que se inspiram em autores 

libertarianos tais como os discutidos nessa dissertação120.  

Mas, e esse ponto é de suma importância nesta dissertação, se a principal 

forma de articulação da justificativa contra a tributação de riquezas está baseada em 

uma argumentação de princípio político-moral, então, a melhor forma de 

questionarmos a validade desse argumento é, também, por uma recusa de princípio, 

na qual a reflexão normativa fundamentada em uma moralidade política 

comprometida com a igualdade democrática tem muito a contribuir.  Vejamos que 

segundo o relatório da Oxfam (2019, p. 69)121:   

“Os mais ricos e suas grandes empresas são subtributados no 

mundo de hoje. As alíquotas máximas de impostos sobre a renda e a 

herança, bem como de impostos sobre as empresas, foram 

reduzidas em muitos países e permanecem baixas na maior parte 

dos países em desenvolvimento” 

  

 Assim, embora as políticas tributárias tenham potencial para reduzir as 

desigualdades, “o atual sistema tributário global está transferindo o ônus 

tributário para indivíduos e famílias mais pobres ”122 “enquanto indivíduos e 

empresas mais ricos são subtributados de forma sistemática e estrutural. Em 

alguns países, firmas e os mais ricos pagam impostos que estão entre os mais baixos 

em um século”123.  

Dessa forma, os dilemas envolvidos e as reflexões propostas nesta 

dissertação estão no cerne de questões relevantes do debate político público 

                                                           
120

 Rocha (2018), na primeira parte de seu artigo “Imposto é roubo!: a formação de um contra-público 

ultraliberal e os protestos pró-impeachment de Dilma Rousseff”, discute a influência e a apropriação 

dos autores libertarianos e ultraliberais na formação de um rede de militância política ultraliberal no 

Brasil contemporâneo. 
121

 Apud  Scheve & Stasavage (2016) e Tax Foundation (2015). 
122

 Ibid., p. 71. 
123

 Ibid., p. 30. 
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democrático da atualidade e dizem respeito, do ponto de vista ideal, ao tipo de 

sociedade a que desejamos pertencer.  
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