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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo (a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                          Maio de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de ícones
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Prezado(a) estudante,

O mundo tem mudado substancialmente nesses últimos anos. Especialmen-

te para o setor público, os reflexos da crise financeira global têm impactado 

fortemente o modo de como os governos se relacionam com empresas e 

sociedades para o alcance de objetivos comuns, especialmente no tocante a 

questões relacionadas com segurança, saúde, educação, lazer e, consequen-

temente, crescimento econômico.

Com o crescimento das necessidades das pessoas por serviços públicos de 

maior qualidade, um novo desafio emerge para os gestores públicos con-

temporâneos, demandando, dos mesmos, competências diferenciadas e 

habilidades gerenciais especiais para o gerenciamento eficaz e aplicação efi-

ciente dos recursos financeiros arrecadados em benefício do bem-estar da 

sociedade.

É nesse contexto que o tema das Finanças Públicas surge como um dos mais 

importantes na atualidade. Compreender como os recursos públicos devem 

ser gerenciados e aplicados em benefício da sociedade tem sido um desafio 

importante a ser vencido pelos futuros gestores públicos, especialmente nes-

ses tempos caracterizados por mudanças significativas nos cenários político 

e econômico mundial. 

Desta maneira, esperamos que você aproveite ao máximo os conteúdos 

apresentados em cada aula desta disciplina e que os mesmos sejam úteis 

para o seu crescimento pessoal e profissional.

Seja bem-vindo(a) e bons estudos.

Um grande abraço,

Prof. Paulo Henrique de Oliveira





Prezado(a) estudante,

Finanças Públicas é um assunto de extrema importância na atualidade. Nor-

malmente entendida como uma disciplina que procura explicar os fenôme-

nos ligados à obtenção e dispêndio de dinheiro necessário ao funcionamen-

to adequado dos serviços a cargo do Estado, ou de outras pessoas de direito 

público (Baleeiro, 1995), a Finanças Públicas tem ocupado o seu lugar nos 

debates recentes realizados nas três esferas do governo – federal, estadual 

e municipal –, como também por empresários e membros das sociedades 

em geral, especialmente após a crise financeira e econômica que assolou o 

mundo recentemente. 

Enfatizando a importância da economia e da administração para a disciplina 

de Finanças Públicas, Matias-Pereira (2010) destaca que a atividade econô-

mica de um país se caracteriza pela gestão eficiente e eficaz dos recursos 

escassos da sociedade humana e este modelo de gestão deve levar em con-

sideração os interesses e as necessidades dos consumidores; o lucro, que 

obriga o empresário a se guiar pela demanda dos consumidores e a autori-

dade, pela qual o Estado impõe determinadas normas sobre o quê produzir 

e para quem. Nesse sentido, “sendo a atividade financeira parte integrante 

da economia do Estado, sua importância e dimensão são estabelecidas pela 

forma como se integram num sistema econômico as decisões da autoridade 

e do mercado.” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.2). 

Depois desta breve exposição de alguns dos assuntos centrais que integram 

a disciplina de Finanças Públicas, convidamos você para embarcarmos jun-

tos nos desafios que este fascinante assunto proporciona. Para um melhor 

aproveitamento dos seus estudos, a respectiva disciplina está dividida em 

seis aulas. Nas duas primeiras, analisaremos as interações existentes entre 

Economia e Política e temas como Descentralização do Poder, Crise Fiscal 

e Governabilidade. Na 3ª aula, discutiremos aspectos centrais relacionados 

com a Atividade Financeira do Estado. Já na quarta e quinta, verificaremos 

os aspectos centrais do Sistema Fiscal e as principais Formas de Tributação 

praticadas no Brasil. A seguir, apresentaremos os aspectos centrais das Políti-

cas Fiscais e Monetárias. Ao final de cada uma dessas aulas tem um resumo 

Apresentação da Disciplina
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das principais ideias apresentadas e uma lista de atividades para você fixar os 

conteúdos aprendidos.

Seja bem-vindo(a) à disciplina de Finanças Públicas, aproveite ao máximo os 

conteúdos apresentados. Bons estudos e vamos em frente!
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Objetivos:

• identificar as ideias centrais dos economistas da Escola Clássica 

e de Karl Marx para o pensamento econômico e as divergências 

teóricas existentes entre eles; e

• distinguir as características principais e analisar as contribuições 

da Escola Neoclássica para o desenvolvimento do pensamento 

econômico.

Prezado(a) estudante,

Nesta aula, analisaremos as principais escolas que contribuíram efetivamen-

te para o desenvolvimento do pensamento econômico, com especial desta-

que para as Escolas Clássica, Marxista e Neoclássica. 

Animado(a)? Espero que sim. Então, vamos em frente e bons estudos!

1.1 Interações entre política e economia
Para uma melhor compreensão dos elementos centrais das Finanças Públicas 

e, consequentemente, da Economia Política, torna-se necessário compre-

ender, antes, o conjunto do pensamento econômico tradicional, especial-

mente das escolas (a) Clássica – com base na teoria dos preços e na ideia 

de equilíbrio geral da economia; (b) Marxista, a partir de uma análise mais 

filosófica do problema das relações de produção e, por fim, a (c) Neoclássica, 

com especial destaque para as críticas apontadas pelo modelo keynesiano, 

o qual questiona as ideias centrais das respectivas escolas e destaca a utili-

zação do instrumento da análise macroeconômica para o desenvolvimento 

econômico.

No decorrer da aula trataremos de cada uma dessas Escolas. Iniciaremos 

com a Escola Clássica.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Economia política 13
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1.1.1 A Escola Clássica
A economia clássica tem como expoentes principais economistas como 

Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill. Esses eco-

nomistas forneceram as bases teóricas iniciais para o desenvolvimento da 

moderna ciência econômica, especialmente a partir da identificação e análi-

se dos fatores que determinavam a riqueza das nações, das condições para 

um adequado funcionamento dos mercados e do papel do Estado no desen-

volvimento econômico.

Nos primórdios do pensamento econômico, dois assuntos que ocuparam 

posição central nos debates econômicos foram a produção e a distribui-

ção de bens e serviços. Mas, em termos históricos, a ciência econômica ga-

nhou importância a partir da publicação da obra “A Riqueza das Nações” de 

Adam Smith, em 1976.  

Em sua obra, Smith destacou a importância da terra (recursos naturais), do 

capital e do trabalho como os principais fatores de produção da economia e 

responsáveis pela riqueza de uma nação. Esses fatores têm sido citados em 

praticamente todos os bons livros e estudos realizados no campo da econo-

mia na atualidade.

Thomas Robert Malthus, outro importante economista clássico e discípulo 

de Smith, destacou-se como expoente da economia clássica por sua pre-

ocupação de precisar algumas das principais terminologias existentes no 

contexto da economia política e por colocar a economia em sólidas bases 

metodológicas e científicas, apesar do reconhecimento da fragilidade de 

muitas proposições amplamente aceitas neste campo do conhecimento em 

decorrência da deficiência dos dados estatísticos utilizados para fundamen-

tar tais proposições (MONTORO FILHO et al., 1998). Mankiw, por exemplo, 

Figura 1
Fonte: ilustradora
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analisando o caráter científico da economia, defende que,

Os economistas procuram abordar seu campo de estudo com a objeti-

vidade de cientistas. Estudam a economia da mesma forma como um 

físico estuda a matéria e um biólogo estuda a vida; eles desenvolvem 

teorias; colhem dados e então analisam esses dados para confirmar ou 

refutar suas teorias.(MANKIW 2005, p.21).

Para Montoro Filho et al., (1998), os trabalhos de David Ricardo foram na 

mesma direção de Malthus, especialmente pelos mesmos buscarem ampliar 

a tradição iniciada por Smith. Diferentemente de Smith e de Malthus, os 

quais usaram bastantes exemplos ilustrativos, Ricardo se caracterizou pela 

lógica rigorosa, direta e formal. Assim, ele construiu um sistema abstrato em 

que as conclusões decorrem dos axiomas, ou seja, de proposições lógicas 

consideradas verdadeiras e que não precisavam ser comprovadas na prática. 

John Stuart Mill, o último discípulo de Smith, buscou sintetizar e consolidar 

a análise clássica, desde os estudos iniciais apresentados por Smith. Esse 

economista, segundo Montoro Filho et al., (1998), passou para a história 

do pensamento econômico como “revisionista”, e trouxe para o debate, 

no contexto da economia, assuntos como “justiça social”. Nesse sentido, a 

reinterpretação de Mill das leis que governam a atividade econômica, com 

especial destaque a da distribuição da renda, representa a modificação mais 

importante efetuada pelo respectivo economista.

A seguir trataremos da Escola Marxista, na qual abordaremos as contribui-

ções do economista Karl Marx para o pensamento econômico.

1.1.2 O Marxismo
Karl Marx, talvez um dos economistas mais influentes do século passado 

e início deste século XXI, nasceu em Tréveris, em 1818. Estudou em Bonn 

e Berlim e obteve o título de doutor em Jena no ano de 1841 com uma 

dissertação sobre a teoria do filósofo grego Epícuro. Mudou-se para Paris 

em 1843, período em que conheceu Frederick Engels e se interessou pelos 

fundamentos do socialismo francês. Algumas de suas principais obras foram 

os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, publicado em 1844; Trabalho As-

salariado e Capital, desenvolvido em conjunto com Engels e publicado em 

1845, entre outros.

Algumas das principais 
contribuições destes economistas 
e as suas respectivas obras 
podem ser encontradas 
acessando o link
- http://www.corecon-rj.org.
br/Grandes_Economistas_
Resultado.asp?Letra=A

 Para maiores informações sobre 
o respectivo economista, acesse:
- http://www.corecon-rj.org.
br/Grandes_Economistas_
Resultado.asp?Letra=K>
Marxismo -http://www.
youtube.com/watch?v=Uly30b-
Y8Bc&feature=related

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Economia política 15



Quando se analisa as contribuições de Karl Marx para o pensamento eco-

nômico, Montoro Filho et al. (1998) destaca que o respectivo economista 

criticou as principais ideias dos teóricos clássicos (Smith, Malthus, Ricardo 

e Mill) e as suas conclusões se apoiaram nos preceitos fundamentais da fi-

losofia alemã, da economia política inglesa e do socialismo francês. Em li-

nhas gerais, Marx criticou a doutrina populacional de Malthus com base nas 

diferenças existentes nos diversos estágios da evolução econômica e seus 

respectivos modos de produção. Também afirmou que uma mudança no sis-

tema produtivo poderia converter em excedente demográfico uma aparente 

escassez populacional. 

Ao considerar a importância dos estágios históricos para uma melhor análise 

dos fenômenos econômicos, Matias-Pereira (2010) destaca que a natureza 

abstrata ou histórica do método com que trabalha o economista não é in-

dependente dos problemas que o preocupam. Nesse sentido, o desenvolvi-

mento econômico é um fenômeno que leva em consideração uma dimensão 

histórica, ou seja, o seu desenvolvimento se constrói a partir de uma su-

cessão de problemas específicos ao campo da economia (FURTADO, 1968; 

MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Assim, verifica-se que a principal contribuição de Marx para o pensamento 

econômico está no seu estímulo à atitude crítica e ao inconformismo com 

alguns preceitos fundamentais dos economistas clássicos. Desta maneira, 

conforme destacam Montoro Filho et al. (1998), a partir das disputas me-

todológicas com a economia clássica, Marx modificou a análise do valor e 

trouxe para o debate econômico conceitos como mais-valia, capital variável, 

capital constante, exército de reserva industrial, dentre outros. Em síntese, 

Marx analisou a acumulação do capital, a distribuição da renda e as crises 

econômicas.

Na sequência, trataremos da Escola Neoclássica, em seguida apresentaremos 

as principais características do pensamento econômico nesse período.

1.1.3 A Escola Neoclássica
O surgimento da Escola Neoclássica é marcado por um período de evolução 

do pensamento econômico. De 1870 a 1929 verificou-se uma urgência de 

revitalização dos princípios básicos que orientaram o desenvolvimento da 

Ciência Econômica em decorrência das mudanças estruturais percebidas nas 

economias das nações mais industrializadas (MONTORO FILHO et al. 1998). 

Finanças PúblicasRede e-Tec Brasil 16



O que se percebe nesse período é que o Estado abandonou o seu papel de 

simples guardião da ordem para interferir, cada vez mais, no campo econô-

mico. Em decorrência dessa nova postura do Estado, os salários reais dos 

trabalhadores tiveram uma sensível melhora e os sindicatos começaram a 

surgir legalmente em defesa dos interesses dos respectivos trabalhadores 

empregados. Constatou-se, também, que os países ocidentais apresentaram 

uma notável prosperidade, sem indícios das graves consequências previs-

tas pelos economistas clássicos mais pessimistas, como foram os casos de 

Malthus, Marx e outros (MONTORO FILHO, 1998). No quadro a seguir são 

apresentadas algumas das principais características do período considerado.

A evolução do pensamento econômico no período 1870-1929

Período Principais Características

Início de 1870

• Surgimento da análise econômica moderna.
• Mudança de enfoque: das causas do desenvolvimento 
da riqueza para a alocação eficiente dos recursos escassos 
entre usos alternativos, com o objetivo de maximizar a uti-
lidade ou a satisfação dos consumidores.
• Maior internacionalização da economia, não mais um 
campo de estudo somente de ingleses e franceses.
• A Economia torna-se uma disciplina acadêmica, estu-
dada em Universidades, deixando de ser domínio quase 
exclusivo dos homens de negócios.

Período entre 1870 e 1929

• A Economia conheceu intenso desenvolvimento teórico.
• Vários economistas se empenhavam na controvérsia 
metodológica a respeito do emprego da dedução ou da 
indução que apaixonara os economistas clássicos.
• Surgimento do Neoclassicismo ou Marginalismo que 
buscou integrar a teoria da utilidade do valor com a teoria 
do custo de produção dos clássicos, bem como explicar os 
preços dos bens e dos fatores, e a alocação dos recursos 
com o auxílio da análise marginal (alocação de determina-
dos recursos escassos entre os usos correntes objetivando 
chegar a resultados ótimos).
• Principais escolas neoclássicas: Escola de Viena ou Es-
cola Psicológica Austríaca; Escola de Lausanne ou Escola 
Matemática; a Escola de Cambridge e a Escola Sueca.

Final de 1929

• Grande Depressão (quebra da bolsa de Nova Iorque): 
crise de consciência dos economistas – modelos clássicos 
não eram suficientes para analisar integralmente a expan-
são da atividade econômica e elaborar políticas econômi-
cas adequadas. 
• Teorias questionadas: (a) Teoria do Retorno Automático  
preços e custos não se adaptam mutuamente com rapidez 
e facilidade (Teoria dos Custos Constantes); e as ofertas 
e procuras nem sempre reagem automaticamente diante 
das alterações dos preços (Teoria da Concorrência Imper-
feita); a própria moeda, com base no padrão-ouro, pro-
vocava desequilíbrios. Em resumo, a atividade econômica 
apresentava-se cada vez menos competitiva.

Fonte: Resumido de MONTORO FILHO et al.,(1998, p.42-43)
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Para Montoro Filho et al., (1998), apesar da ampla aceitação do Neoclassicis-

mo e da grande extensão da sua influência, principalmente durante o início 

e meados do século XX, as principais ideias marginalistas foram também 

objeto de alguns movimentos de oposição, especialmente com a Escola Ins-

titucionalista. 

A Escola Institucionalista surgiu e se desenvolveu nos Estados Unidos e se 

caracterizou pela sua fundamentação na História, na Sociologia e nas Ci-

ências Sociais em geral. Os seus teóricos se opuseram à metodologia das 

Escolas Clássicas e Neoclássicas, com o objetivo de tirar a economia do “la-

boratório” de deduções e reconduzi-la à realidade (MONTORO FILHO et al. 
1998). Nesse sentido, o Institucionalismo considerou o TEMPO (colocado em 

destaque pela Escola Histórica) e o ESPAÇO (por meio dos quadros sociais 

e institucionais) como elementos determinantes para uma melhor compre-

ensão dos fenômenos econômicos. Nas palavras de Montoro Filho et al. 
(1998), alguns dos pressupostos neoclássicos rejeitados foram os de que (a) 

o comportamento humano, na esfera econômica, é racionalmente dirigido 

e (b) o homem tem habilidade para calcular os ganhos e as perdas econômi-

cas associadas a escolhas alternativas disponíveis, em outras palavras, que o 

homem é um calculador dos prazeres e dos sofrimentos .

Desta maneira, concluem Montoro Filho et al. (1998, p.46), a partir dos es-

tudos de Veblen: “os padrões de consumo não são propriamente o resultado 

do cálculo racional dos ganhos e perdas marginais, mas sim o resultado do 

hábito, do desejo de imitar os padrões de consumo da rica classe ociosa” e 

que “uma política de laissez-faire não maximiza automaticamente o bem-

-estar do consumidor, e o Estado deveria abrandar as influências indesejá-

veis, tributando o consumo conspícuo.”

Agora que discorremos sobre as Escolas Clássica, Marxista e Neoclássica, 

vamos ao resumo da aula.

Resumo
Nessa aula, apresentamos algumas das principais contribuições dos econo-

mistas para o desenvolvimento do pensamento econômico. Verificamos que 

os economistas clássicos forneceram as bases teóricas iniciais para o de-

senvolvimento da moderna ciência econômica, especialmente a partir da 

identificação e análise dos fatores determinantes da riqueza das nações, das 

condições para um adequado funcionamento dos mercados e do papel do 

Estado no desenvolvimento econômico; observamos que Karl Marx criticou 
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as principais ideias dos teóricos clássicos (Smith, Malthus, Ricardo e Mill) e as 

suas conclusões se apoiaram nos preceitos fundamentais da filosofia alemã, 

da economia política inglesa e do socialismo francês; finalmente, constata-

mos que na Escola Neoclássica o Estado abandonou o seu papel de simples 

guardião da ordem para interferir, cada vez mais, no campo econômico.

Fica a sugestão em ler novamente a aula, antes de realizar as atividades 

propostas.

Atividades de aprendizagem
1. São economistas da escola clássica, EXCETO:

a) Adam Smith

b) Thomas Malthus

c) David Ricardo

d) Karl Marx 

2. Os fatores de produção considerados pelos economistas são:

a) Terra, Capital e Agricultura

b) Capital, Trabalho e Motivação

c) Trabalho, Capital e Terra

d) Capital, Trabalho e Tecnologia

3. Quais preceitos serviram de base para as críticas realizadas por Marx às 

ideias defendidas pelos economistas clássicos.

a) Filosofia alemã, economia política inglesa e socialismo francês

b) Filosofia holandesa, economia social japonesa e socialismo cubano

c) Filosofia americana, economia política brasileira e socialismo russo

d) Filosofia italiana, economia social francesa e socialismo americano
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4. Qual foi a tendência percebida no comportamento do Estado durante o 

período entre 1870 e 1929 que ficou conhecido como Neoclassicismo?

Caro(a) estudante,

Compreender os aspectos determinantes da evolução histórica do pensa-

mento econômico, a partir de suas principais escolas, é de fundamental im-

portância para o entendimento do papel do Estado como agente regulador 

e responsável pelo crescimento econômico e bem-estar da sociedade neste 

início de século XXI. Na próxima aula, analisaremos as contribuições da Te-

oria Keynesiana e de temas como descentralização de poder, crise fiscal e 

governabilidade, os quais têm delineado um novo cenário para os gestores 

públicos contemporâneos.
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Objetivos:

• identificar as contribuições de Keynes para o pensamento eco-

nômico, especialmente em relação aos fatores macroeconômicos; 

e

• discutir os aspectos centrais das variáveis utilizadas para uma 

melhor compreensão do tema das Finanças Públicas, com especial 

destaque para as questões relacionadas com a descentralização do 

poder, crise fiscal e governabilidade.

Prezado(a) estudante,

O contexto de trabalho dos gestores públicos tem mudado rapidamente 

nesses últimos anos, o que tem colocado em evidência as suas habilidades 

e competências profissionais. Nesta aula, discutiremos as contribuições cen-

trais propostas por Keynes sobre os aspectos macroeconômicos que influen-

ciam o comportamento da economia como um todo. Em seguida, analisa-

remos os elementos centrais para um melhor entendimento da disciplina de 

Finanças Públicas, como, por exemplo, descentralização de poder, crise fiscal 

e governabilidade. 

Os assuntos são interessantes e importantes para a sua formação profissio-

nal. Espero que aproveite ao máximo o conteúdo apresentado. Tenha bons 

estudos e vamos em frente!

2.1 A teoria Keynesiana
Outro economista que contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

do pensamento econômico foi John Maynard Keynes, cujas ideias centrais 

romperam com a tradição neoclássica em decorrência da proposição de um 

programa de ação governamental para a promoção do pleno emprego. Seu 

interesse inicial foi pelos problemas da instabilidade da economia no curto 

prazo e das causas das flutuações econômicas e dos níveis de renda e de 
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emprego em economias industriais.

Segundo Montoro Filho et al.,

alguns neoclássicos já haviam se referido às flutuações industriais e à 

inconstância do emprego, mas enfocando principalmente as forças que 

influenciavam a produção em mercados determinados e não sobre as 

que agiam sobre a economia como um todo. (MONTORO FILHO et al., 

1998, p. 48).

Ainda segundo esses autores, (1998 p.48) “Marx também se aproximara 

das preocupações de Keynes, mas não aprofundara esse assunto, talvez por 

acreditar na queda inevitável do capitalismo.” Assim, verifica-se que Key-

nes colocou em dúvida as pressuposições dos neoclássicos, bem como suas 

preocupações com o longo prazo. Na sequência apresentamos as principais 

contribuições de Keynes para o pensamento econômico .

Principais contribuições de Keynes

Preocupações e contribuições de Keynes

• Considerou os problemas dos grandes agregados no curto prazo e esforçou-se no sentido de contestar a condenação 
marxista do capitalismo.
• Destacou que a perspectiva marxista do capitalismo poderia ser preservada em sua parte essencial, desde que re-
formas oportunas fossem realizadas, já que um capitalismo não regulado é incompatível com a manutenção do pleno 
emprego e da estabilidade econômica.
• Reinterpretou a taxa de juros, analisou a poupança e o consumo, também estudou, sob um novo enfoque, a determi-
nação do investimento, atribuiu papel ativo à política fiscal com a defesa de déficits públicos para inflar a procura agre-
gada e opôs-se à excessiva confiança nos controles monetários. Enfim, enfatizou mais os aspectos macroeconômicos da 
economia do que os microeconômicos.

Fonte: Resumido de MONTORO FILHO et al.,(1998, p.48-51)

Para Matias-Pereira (2010), as contribuições de Keynes se fizeram sentir nos 

campos metodológico: ao colocar ordem nos conceitos básicos da contabi-

lidade nacional; no teórico: ao desvendar o funcionamento da economia na 

ausência do “leiloeiro” walsariano; e, normativo: ao propor a utilização da 

política fiscal compensatória, onde destacou a necessidade de aumento do 

déficit público em épocas de recessão e a geração de superávits diante de 

ameaças de inflação. 

Conforme destaca Matias-Pereira (2010), as contribuições de Keynes criaram 

as bases de sustentação da economia moderna e deflagrou uma revolução 
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na teoria econômica ao colocar sob suspeita as ideias defendidas pelos eco-

nomistas clássicos. Assim, pode-se argumentar que os estudos de Keynes 

constituíram um marco importante na elaboração de uma teoria explicativa 

do funcionamento dos conjuntos econômicos complexos. 

Em sua obra A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, Keynes 

propôs um novo instrumental analítico com o objetivo de entender os meca-

nismos envolvidos na determinação dos níveis da produção e emprego, com 

especial destaque para a importância da atividade governamental na com-

preensão das flutuações (declínio) do consumo e dos investimentos privados 

que acompanham e explicam os períodos de recessão. 

De acordo com Matias-Pereira (2010), credita-se a Keynes uma mudança de 

ênfase da microeconomia para a macroeconomia, e que a teoria geral do 

respectivo economista introduziu grande número de inovações relacionadas 

com a:

a) natureza do equilíbrio; 

b) o horizonte e análise; 

c) a eficiência do mecanismo de mercado; 

d) o papel do economista; 

e) as funções do governo e 

f) o processo dinâmico de ajuste de quantidade e preços.

2.2 Descentralização de poder, crise fiscal  
 e governabilidade
Em decorrência das rápidas mudanças percebidas nas economias do mun-

do todo, especialmente no comportamento dos indivíduos, grupos sociais, 

sociedades e das empresas como um todo, hoje cada vez mais conscientes 

dos seus direitos e deveres, os gestores públicos são postos constantemente 

à frente de novos e dinâmicos desafios, o que tem demandado novos mo-

delos de gestão pública que privilegiam maior descentralização do poder, 

fiscalização e controle eficientes das finanças públicas e maior capacidade de 

governar do Estado (governabilidade), ou seja: um governo que se preocupe 

Algumas das principais 
contribuições destes economistas 
e as suas respectivas obras 
podem ser encontradas 
acessando o link :
http://www.corecon-rj.org.
br/Grandes_Economistas_
Resultado.asp?Letra=K
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com o bem-estar da população, especialmente daqueles grupos menos fa-

vorecidos de maneira responsável e financeiramente equilibrada. 

O modelo de Estado do Bem-Estar foi criado pelo chanceler alemão Otto 

Von Bismark, o qual tem sido considerado como o modelo de gestão pública 

precursor do WelfareState (MATIAS-PEREIRA, 2010). Em linhas gerais, verifi-

ca-se que a criação do Estado do Bem-Estar está relacionada a três condições 

essenciais: (a) a existência de excedentes econômicos passíveis de serem rea-

locados pelo Estado para atender às necessidades sociais; (b) o pensamento 

keynesiano, que estruturou a sua base teórica e (c) a experiência de centra-

lização governamental adquirida durante a Segunda Guerra Mundial, que 

fomentou o crescimento da capacidade administrativa do Estado. 

Para Matias-Pereira (2010), distintas teorias foram desenvolvidas para expli-

car o surgimento e o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social, com 

especial destaque para a Teoria Neo-Institucional, a Teoria da Convergência 

ou Lógica da Industrialização, a Teoria da Cidadania, a Teoria Marxista e a 

Teoria Funcionalista, as quais estão resumidas a seguir.

Teorias de surgimento e desenvolvimento do Estado de Bem-Estar 
Social

Teorias Principais características

Teoria da Convergência ou Lógica da Industriali-
zação

• Defende que o Estado passou a garantir um padrão mí-
nimo de vida quando as instituições que tradicionalmente 
desempenhavam esse papel perderam a capacidade para 
desempenhá-lo. Explica-se, dessa forma, a motivação que 
teria levado todas as nações industrializadas, independen-
temente de suas especificidades históricas ou culturais, a 
adotar políticas sociais buscando reduzir a marginalização 
de determinados grupos – que teria sido provocada pela 
industrialização.
• Para essa corrente de pensamento, a expansão do Welfa-
re State baseou-se na crença de que a ação redistributiva 
do Estado se harmonizava com o crescimento econômico, 
o qual, por sua vez, é indispensável para que o Estado 
possa exercer suas novas funções sociais.
• As principais causas do surgimento desse tipo de Estado 
são resultado do crescimento econômico, da mudança de-
mográfica e da burocratização.

Teoria da Cidadania

• Essa teoria se preocupou em analisar o desenvolvimento 
dos três componentes da cidadania moderna na Inglaterra: 
os direitos civis, políticos e sociais.
• Essa teoria, quando aplicada a outros países, não se 
ajusta, em boa parte, com os seus respectivos processos 
de desenvolvimento histórico.
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Teoria Marxista

• Sustenta que o Welfare State nasceu em decorrência da 
natureza competitiva da dinâmica político-partidária das 
democracias de massa, que obrigou os partidos políticos a 
buscarem o máximo de apoio eleitoral. 
• O aumento da base do eleitorado criou uma maior hete-
rogeneidade dos grupos de apoio, diluindo assim a identi-
dade coletiva e por consequência reduzindo o radicalismo 
político. Concomitantemente, o conflito de classes nas so-
ciedades industriais se institucionalizou, concentrando-se 
nas questões distributivas, em detrimento daquelas ligadas 
à produção. 

Teoria Neo-Institucionalista

• Está apoiada na ideia de que as instituições são pautas 
ou normas de conduta de uma sociedade, e se apresentam 
como um elemento fundamental dentro da mesma, já que 
exercem um efeito direto e indireto no comportamento dos 
indivíduos presentes no sistema sociopolítico.
• A explicação da política tem como um de seus fatores o 
efeito das instituições sobre a sociedade, ou seja: diante 
de várias ações possíveis em uma situação determinada, 
o indivíduo tenderá a realizar aquela institucionalmente 
apropriada – os indivíduos executarão em determinado 
momento ações que as outras pessoas esperam deles no 
ambiente onde se realizam.

Teoria Funcionalista

• Na mesma linha das teorias Neo-Institucionalista e Mar-
xista, sustenta que programas sociais procuram gerar a 
harmonia social, aprimorando as aptidões dos trabalhado-
res e garantindo a eles um relativo bem-estar.
• Contribui para o entendimento do funcionamento ade-
quando do mercado de trabalho capitalista. Nesse sentido, 
ao subsidiar gastos sociais que estavam anteriormente a 
cargo do setor privado, o Estado opera primordialmente 
em benefício do capital.
• Sustenta, como a teoria Marxista, que as políticas sociais 
são úteis e funcionais para o capitalismo. Tais políticas so-
ciais amortecem o processo de acumulação e diminuem 
os choques decorrentes da concentração de renda. Assim, 
a transferência de renda do governo para determinados 
grupos viabilidade de forma simultânea a produção e a 
circulação de bens, o que implica na redução dos custos de 
reprodução, aumenta a produtividade dos trabalhadores 
e garante a manutenção de níveis elevados de demanda 
agregada, o que reduz a possibilidade dos riscos de uma 
crise sistêmica.

Fonte: Resumido de MATIAS-PEREIRA, (2010, p.74-76)

Para Matias-Pereira (2010), a crise do paradigma político do Welfare State 

(Estado de Bem-Estar Social) decorreu do aumento acelerado da abrangên-

cia do Estado no século XX. Para este autor, a prevalência do setor público 

e a primazia da política criaram uma sobrecarga de demanda da sociedade 

civil sobre o poder público. Essas demandas de serviços adicionais aos pres-

tados até então pelo Estado forçaram o aumento do aparato administrativo 

e, por consequência, dos impostos. Em relação a este descontrole estatal, 
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Matias-Pereira (2010, p. 76) enfatiza que “o rápido incremento do número 

de empresas estatais no pós-guerra é uma das consequências mais notáveis 

desse descontrole.”

Outro fator importante relacionado com a crise do paradigma político do 

Welfare State está relacionado com a distinção entre a atividade política e 

a econômica. Para Matias-Pereira (2010, p.1) “[...] as teorias políticas, até o 

século XV, eram concebidas como formas de criação de leis justas e institui-

ções legais que pudessem garantir correção e justiça nas decisões.” Ainda 

segundo o respectivo autor “a noção de política como instrumento nortea-

dor do processo de tomada de decisões é um fruto recente, mas substituiu 

por completo o enfoque legislativo.”

Desde o surgimento do direito na Roma antiga, observa-se que existe uma 

clara prevalência do direito privado (baseado na família, na propriedade, nos 

contratos e nos testamentos) que, embora tendo sido na origem um direito 

positivo e histórico, acaba transformando-se em direito natural. O direito 

público nasce apenas à época da formação do Estado moderno, mesmo as-

sim tendo como fundamentação os institutos originários do direito privado. 

Em decorrência, aceita-se que a primazia do direito privado, por esse longo 

tempo na civilização ocidental, tenha atingido seu nível mais alto por ocasião 

do exacerbado liberalismo europeu vivenciado no século XVIII. Nesse senti-

do, a prevalência do privado sobre o público significa o domínio da justiça 

comutativa, que preside as trocas, sobre a justiça distributiva, que comanda 

a partição da riqueza. Em outras palavras, “significa a vitória do conceito do 

Estado mínimo, que cuida apenas das tarefas clássicas de segurança pública, 

defesa externa e distribuição da justiça”. (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.77).

No tocante à intervenção do Estado na economia, Matias-Pereira (2010, 

p.77), ressalta que “o crescimento da presença do Estado no atual século é a 

prova concreta da prevalência do público sobre o privado”. Para este autor, 

a primazia do público sobre o privado significa o comando do interesse cole-

tivo, o poder do Estado, ou seja, “a prevalência política”. (MATIAS-PEREIRA, 

2010, p.77-78). Em decorrência, a política passa a ser entendida como um 

“complexo jogo de interação de interesses, em que ativos e o poder em ge-

ral são alocados numa sociedade”.(MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 78). Assim, 

verifica-se que a prevalência política “é decorrente do fato de dispor do po-

der de coação, pela posse direta ou indireta dos meios pelos quais se exerce 

a força física”. (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.78).
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Em termos históricos, constata-se que a crise do paradigma político do 

Welfare State ocorreu na metade da década de 1980. Para Matias-Pereira 

(2010), tal crise demonstrou as insuficiências das concepções que aceitavam 

o Estado como provedor direto do bem-estar da população, o que incluía 

questões relacionadas com o próprio emprego. Segundo o mesmo autor, 

tais insuficiências

desencadeou um processo no mundo, no sentido de repensar a admi-

nistração pública, tendo como referência reais possibilidades orçamen-

tárias, bem como suas finalidades principais.(MATIAS-PEREIRA, 2010, 

p.79).

Desta maneira, destaca o autor, 

[...] pressionada por necessidades econômicas, bem como por ideários 

políticos que constituem as ideologias do minimal state, a adminis-

tração pública foi forçada, especialmente nos últimos 15 anos, a rever 

seus pressupostos, assim como repensar seus parâmetros constitutivos. 

Conclui-se, portanto, que o Estado-providência, por haver sido estrutu-

rado sobre bases nacionais, encontra-se em crise, visto que numa eco-

nomia globalizada é significativamente estreita a margem de manobra 

dos governos, tendo de curvar-se aos reclamos políticos sem desrespei-

tar a eficiência do mercado. (MATIAS-PEREIRA 2010, p.79-80).

Em relação à questão da descentralização do poder, Matias-Pereira (2010) 

ressalta a importância do regime democrático, pois, segundo este autor o 

regime democrático trouxe em sua essência, além da descentralização do 

poder (e com ela a difusão das decisões coletivas), “as condições necessárias 

para facilitar o excesso de solicitações, que levou a um processo de fragmen-

tação e competição das organizações públicas.” (MATIAS-PEREIRA, 2010, 

p.80). Desta forma, as limitações no atendimento desses pleitos favoreceram 

a uma proliferação de conflitos dentro da sociedade, o que resultou no au-

mento da estrutura administrativa do governo, dos gastos e dos impostos, 

provocando, por decorrência, uma crise fiscal. Para Matias-Pereira (2010, 

p.80), a crise fiscal, por sua vez, “remete-nos à questão de governabilidade”. 

Em linhas gerais, verifica-se que a governabilidade está diretamente rela-

cionada com a possibilidade ou impossibilidade do governo de atender à 

elevada demanda da sociedade por serviços ou bens públicos, o que pode 

colocar em dúvida a competência, a necessidade e, em última instância, 

Minimal State ou Estado 
Mínimo – filosofia adotada por 
muitos governos, em decorrên-
cia das ideias propostas pelos 
idealizadores da Revolução 
Francesa e Revolução Americana 
– Liberalismo, de interferência 
mínima do Estado em questões 
relacionadas com a economia, 
cabendo ao mesmo, a respon-
sabilidade funções relacionadas 
com a segurança, saúde, educa-
ção, lazer e turismo.
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a própria legitimidade do Estado (MATIAS-PEREIRA, 2010). Nesse sentido, 

destaca o autor,

[...] a crise fiscal vem comprovar a existência de um processo de desor-

ganização institucional criado pela incompatibilidade entre meios dis-

poníveis pela sociedade e fins do governo central. (MATIAS-PEREIRA, 

2010, p. 80).

Em síntese, quando se analisa temas como crise fiscal e governabilidade, 

verifica-se que: 

(a) As demandas políticas da sociedade moderna têm imposto ao Es-

tado custos econômicos insuportáveis; (b) a falta de contrapartida nas 

receitas acaba gerando déficits que precisam ser cobertos pelo aumen-

to da criação de novos impostos; (c) dentro de um determinado limite, 

a sociedade passa a recusar a imposição de sobrecarga de impostos, 

e as demandas, no entanto, continuam a aumentar; (d) a tentativa 

de restabelecer as funções convencionais dos mecanismos próprios de 

mercado decorre do agravamento da crise fiscal ocorrida em meados 

da década de 1980. Desta maneira, as dificuldades do Estado de aten-

der as necessidades da sociedade, aliadas aos argumentos das teses 

neoliberais (em defesa de um Estado mínimo), permitiu o surgimento 

de um grave processo de frouxidão nos sistemas de controles do Esta-

do, com reformas fiscais profundas, redução da interferência do gover-

no e privatizações de empresas estatais e das atividades comandadas 

pelo poder público; (e) as medidas governamentais, especialmente das 

privatizações, voltaram-se para uma liberalização dos controles gover-

namentais, redução das taxas e eliminação das perdas decorrentes das 

políticas intervencionistas anteriores e, assim, melhorar o desempenho 

das empresas sob o controle do Estado com o objetivo de reequilibrar 

as contas públicas, estimular a iniciativa privada e respeitar os meca-

nismos próprios do mercado. O Estado, nesse sentido, busca recuperar 

a credibilidade e sua legitimidade, por meio da venda de ativos do 

poder público, para poder financiar o Estado quase falido e tolhido por 

endividamento e tributação excessivos. (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.81). 

Resumo
Na presente aula discutimos os aspectos centrais para uma melhor com-

preensão do papel do Estado na economia e a sua importância para a ga-

rantia do bem-estar dos seus cidadãos. Inicialmente, apresentamos as con-

Para saber mais sobre 
governabilidade. Acesse:

http://www.youtube.com/
watch?v=5MFjiDzMXCE
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tribuições de John Maynard Keynes, cujas ideias centrais romperam com 

a tradição neoclássica em decorrência da proposição de um programa de 

ação governamental para a promoção do pleno emprego. O seu interesse 

inicial foi pelos problemas da instabilidade da economia no curto prazo e 

das causas das flutuações econômicas e dos níveis de renda e de emprego 

em economias industriais; em seguida, verificamos que, em decorrência das 

rápidas mudanças percebidas nas economias do mundo todo, os indivíduos, 

grupos sociais, sociedades e as empresas, de uma maneira em geral, estão 

cada vez mais conscientes dos seus direitos e deveres, e como consequência, 

observa-se que os gestores públicos têm sido postos constantemente à fren-

te de novos e dinâmicos desafios, o que tem demandado novos modelos de 

gestão pública que privilegiem maior descentralização do poder, fiscalização 

e controle eficientes das finanças públicas e maior capacidade de governar 

do Estado (governabilidade).

Vamos praticar.

Atividades de aprendizagem
1. São preocupações e contribuições de Keynes para um melhor entendi-

mento dos fundamentos da economia, EXCETO: 

a) Considerou os problemas dos grandes agregados no curto prazo.

b) Contestou as ideias de Marx em relação ao capitalismo.

c) Reinterpretou a taxa de juros e analisou a poupança e o consumo.

d) Se preocupou, exclusivamente, com os aspectos fundamentais da micro-

economia.

2. Em relação ao Estado do Bem Estar Social, pode-se afirmar:

a) Também é conhecido como o Estado da Carência Social ou da Improvi-

dência.

b) É um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado (na-

ção) como agente da promoção social e organizador da economia.

c) Tinha como foco principal o financiamento das atividades empresariais de 

um país.
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d) Teve seu início no Brasil, para posterior adoção pelos países do Mercosul 

e da União Européia.

3. Em relação aos temas da economia política, descentralização do poder, 

crise fiscal e governabilidade, marque (V) para os itens VERDADEIROS e (F) 

para os FALSOS:

(   ) A economia política se desenvolveu sob diversas perspectivas teóricas 

e foi fortemente influenciada pelas instabilidades econômicas ocorridas no 

mundo nessas últimas décadas, principalmente em países como Inglaterra, 

França e Estados Unidos a partir do século XIX.

(   ) As teorias dos economistas clássicos não foram suficientes para explicar, 

em sua plenitude, as causas dos problemas econômicos, especialmente no 

contexto da macroeconomia.

(   ) A economia, por sua natureza, é uma ciência complexa e multidisciplinar 

e que qualquer solução simplista para os problemas econômicos deve ser 

analisada com grande precaução.

(   ) O Welfare State (Estado do Bem-Estar) buscou equalizar os gastos com 

as receitas públicas com o objetivo de melhorar as condições de vida da 

população.

(   )As diferenças de crescimento econômico entre os países têm provocado 

desigualdades sociais no mundo, o que reforça a inclusão das dimensões 

econômicas, sociais, culturais e ambientais nas funções de planejamento go-

vernamental.

Caro(a) estudante,

Na presente aula, tratamos da teoria Keynesiana, descentralização do poder, 

crise fiscal e governabilidade. Na próxima, apresentaremos a forma como o 

Estado organiza e administra os seus recursos financeiros para o atendimen-

to das necessidades da sociedade e demais interessados nos serviços postos 

à disposição dos mesmos. Vamos lá?
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Objetivos:

• definir o significado de Finanças Públicas;

• reconhecer as novas funções do Estado, em decorrência do 

processo da globalização que tem afetado o desenvolvimento 

econômico dos países ao redor do mundo; 

• avaliar a importância das teorias econômicas e do federalismo 

fiscal para a eficiência da administração pública; 

• identificar os elementos centrais das atividades financeiras re-

alizadas pelo Estado, no contexto brasileiro; e

• apontar a importância do déficit público como instrumento da 

política econômica.

Prezado(a) estudante, 

Nesta aula, apresentaremos o significado de Finanças Públicas; trataremos 

das novas funções do Estado em decorrência do processo da globalização 

que tem afetado o desenvolvimento econômico dos países nessas últimas 

décadas; verificaremos a importância das teorias econômicas e do federalis-

mo fiscal para a eficiência da administração pública; identificaremos os ele-

mentos centrais das atividades financeiras realizadas pelo Estado brasileiro; 

por fim, trataremos da importância do déficit público como instrumento da 

política econômica.

Os temas que compõem esta aula são interessantes e muito importantes 

para a sua formação profissional e pessoal. Por isso, espera-se que você 

aprenda e desenvolva ao máximo os conteúdos apresentados ao longo desta 

aula. Bons estudos e vamos em frente!
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3.1 A atividade financeira do Estado
Mas, o que se entende por Finanças Públicas?

Conforme destaca Matias-Pereira (2010), as Finanças Públicas de um país 

estão orientadas para a gestão das operações relacionadas com a receita, 

a despesa, o orçamento e o crédito público. Dentre as suas preocupações 

principais estão a obtenção, distribuição, utilização e o controle dos recursos 

financeiros do Estado. De acordo com o respectivo autor 

a arrecadação dos tributos decorre de uma manifestação do poder de 

império do Estado, impondo obrigações pecuniárias à sociedade, reti-

rando-lhes parte da riqueza produzida, com vista a realizar a atividade 

financeira.(MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 115).

Para Bastos (2002), citado por Matias-Pereira (2010, p.115), a atividade fi-

nanceira normalmente é realizada “a partir da obtenção de receitas, pela 

gestão dos produtos da arrecadação e pela efetivação dos dispêndios e des-

pesas estatais”.

3.2 Teoria das finanças, federalismo fiscal  
 e as novas funções do Estado no   
 mundo globalizado
No mundo globalizado, característico deste novo cenário do início do século 

XXI que hoje vivemos, verifica-se uma tendência de mudança das funções 

do Estado em direção das suas atividades clássicas, acrescidas do papel de 

regulador da economia e protetor dos direitos sociais. Matias-Pereira (2010, 

Figura 2 - Elementos centrais do escopo das Finanças Públicas
Fonte: ilustradora
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p.114-115), assinala que essas mudanças “estão sendo provocadas, em 

grande parte, pelas profundas transformações econômicas, políticas e tec-

nológicas pelas quais passa o mundo”.

Ainda segundo este autor, a crescente crise do sistema financeiro internacio-

nal ampliou a complexidade e a velocidade das respectivas mudanças.

Quando se analisa a teoria das Finanças Públicas aplicada aos sistemas fis-

cais, verifica-se que os bens públicos devem ser ofertados e seus custos par-

tilhados entre os seus respectivos beneficiários. Na perspectiva de Matias-

-Pereira (2010, p.114),

o principal problema do federalismo fiscal é a determinação da estrutu-

ra ótima do setor público, em termos de atribuição de responsabilida-

de, a subconjuntos geográficos adequados da sociedade, para que se 

possa tomar decisões sobre funções específicas. 

Nesse sentido, ao se discutir a teoria das finanças no contexto do federalis-

mo fiscal verifica-se que:

Os governos se utilizam de mecanismos compensatórios para reduzir 

as desigualdades fiscais entre as unidades constituintes de uma fede-

ração (ex: transferências intergovernamentais). As políticas têm como 

propósito garantir níveis mais uniformes de prestação de serviços pú-

blicos. A estrutura correta do sistema fiscal é essencial para reduzir 

as diferenças espaciais e interpessoais de renda. A previsão de bens e 

serviços públicos, apoiada na arrecadação de impostos e num sistema 

federal, nas transferências intergovernamentais, poderá exigir que se 

busque recursos por meio da dívida pública. O nível da atividade eco-

nômica é um indicador relevante para o estudo das finanças públicas. 

A respectiva variável se apresenta como a mais importante para a defi-

nição da base tributária, sobre a qual os governos exercem o poder de 

instituir impostos necessários para o financiamento da oferta de bens 

e a prestação de serviços à população (ex: impostos sobre a renda, 

sobre a venda de mercadorias e serviços e sobre o patrimônio (MATIAS-

-PEREIRA, 2010, p.114).

O quadro abaixo mostra as relações entre nível de atividade econômica, po-

der de tributação e oferta de bens e serviços públicos pelo Estado. Fique 

atento(a).
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Com o crescente desenvolvimento econômico dos diversos países ao redor 

do mundo nessas últimas décadas, duas questões emergem no contexto 

das Finanças Públicas: qual é o papel do Estado na promoção do respectivo 

desenvolvimento e qual o seu poder de interferência no mercado? Matias-

-Pereira (2010), em resposta à primeira questão, apresenta a seguinte argu-

mentação: 

[...] interferindo nas atividades econômica, política e social, por meio 

de diferentes políticas, o Estado nacional, em que pese às suas limita-

ções, especialmente as impostas pelo fenômeno da globalização, ainda 

se apresenta como um agente indispensável para atender aos anseios 

e aspirações da sociedade. Isso se realiza por sua função como ente 

regulador; na promoção do desenvolvimento, redistribuição da renda, 

na estabilização da economia e, ainda, nas atividades típicas do Esta-

do, por meio da produção e fornecimento de bens e serviços públicos 

(MATIAS-PEREIRA, 2010, p.115).

Após o esclarecimento do autor sobre o papel do Estado na promoção do 

desenvolvimento, observe o quadro abaixo.

Figura 3 - Relações entre nível de atividade econômica, poder de tributação e oferta 
de bens e serviços públicos pelo Estado

Fonte: autor
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Ainda segundo Matias-Pereira (2010), o processo de desenvolvimento não 

decorre apenas das leis que regem o mercado, conforme defendido pelos 

teóricos da economia clássica (ex: “mão invisível” de Adam Smith). Em li-

nhas gerais, o crescimento econômico, a partir da análise das experiências de 

crescimento de diversos países ao redor do mundo, depende das estruturas 

sociais e da forma de organização política específicas de cada Estado nacio-

nal (MATIAS-PEREIRA, 2010). Nesta perspectiva, conclui o autor: “o merca-

do não é um ente que possui uma autonomia ilimitada e que se apresenta 

acima das normas e regras que viabilizam o funcionamento da sociedade”, 

e que “o papel de reconduzir a economia mundial para a trilha do cresci-

mento sustentado é uma responsabilidade conjunta do Estado e do mercado 

(MATIAS-PEREIRA, 2010, p 115).

Quando se analisa o poder de interferência do Estado no mercado, Matias-

-Pereira (2010) destaca que o Estado dispõe de recursos e instrumentos po-

derosos, com especial destaque para o poder da coerção legal, normalmente 

exercido quando o Estado assume o papel de indutor das atividades econô-

micas. Para este autor, o Estado interfere no mercado de maneira seletiva a 

partir do exercício do seu poder de proibir (ou compelir), subsidiar ou tributar 

um significativo número de atividades econômicas. Assim, o Estado pode 

determinar o deslocamento físico de recursos e as decisões econômicas das 

famílias e empresas, sem seu consentimento, o que criam as condições ne-

cessárias para que um setor utilize o Estado para elevar sua rentabilidade 

(MATIAS-PEREIRA, 2010).

Figura 4 - Formas utilizadas pelo Estado para garantir o 
desenvolvimento econômico

Fonte: autor
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Na busca pelo aumento da rentabilidade, verifica-se que a atividade central 

das finanças públicas é “estudar a natureza e os efeitos do uso, pelo Esta-

do, dos instrumentos fiscais: tributação e gasto, obtenção de empréstimo e 

sua concessão, compra e venda” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.118). Para este 

autor, estão incluídas nesse universo as interações das agências do próprio 

governo, bem como do governo central, dos governos estaduais e munici-

pais em um mesmo país. 

Assim, conforme destaca o mesmo autor, as finanças públicas buscam

prover, por meio das autoridades públicas, os bens e serviços públicos, 

ou coletivos, que as pessoas não podem adquirir em pequenas quanti-

dades, como educação, saúde pública, justiça, segurança pública, entre 

outros, e maneira pela qual são financiados. (MATIAS-PEREIRA, 2010, 

p.119).

E “os ingressos públicos responsáveis pelo financiamento dos gastos do Es-

tado provêm dos impostos, atividade produtiva do Estado e do crédito ou 

empréstimos. (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.119).

Resumidamente, quando consideramos o poder de interferência do Estado 

no mercado verificamos que:

Observações sobre a intervenção do Estado na economia

• O crescimento acelerado dos gastos públicos decorre do elevado nível das demandas da sociedade.
• Quanto maior o volume de serviços públicos ofertados, maior será o aparato administrativo e, por decorrência, o valor 
dos impostos.
• Dentre as principais justificativas de interferência do Estado no mercado estão: a necessidade de garantir o monopólio 
de recursos escassos ou estratégicos; a redistribuição da riqueza ou emprego, de uma região para outra; entrada em 
setores que demandam altos investimentos, não encontrados fora do Estado e estímulo a novos investimentos do setor 
privado.
• Os argumentos utilizados para justificar a intervenção do Estado na economia nos países em desenvolvimento (di-
ferente dos países europeus onde isso ocorreu em virtude da chegada de governos de esquerda ao poder) ou foram 
baseados em razões ideológicas ou ocorreram porque o processo de industrialização planejada, objetivando encurtar 
etapas, demandava investimentos não compatíveis com a capacidade imediata do setor privado.
• A presença do Estado na economia tem se demonstrado inadequada, especialmente quando se analisa os benefícios 
sociais, a aplicação dos recursos e esforços públicos.

A presença do Estado na economia
Fonte: Resumido de MATIAS-PEREIRA, (2010, p. 120)

3.3 Atividade fiscal do Estado como   
      objeto central das finanças públicas
De acordo com Matias-Pereira (2010), no Brasil, as finanças públicas são 

disciplinadas pela Constituição Federal, pela Lei nº. 4.320/64 e pela Lei Com-
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plementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Em termos gerais, 

as respectivas leis definem a atuação dos governos federal, estadual, distrital 

e municipal, especialmente quando se considera o planejamento das receitas 

e despesas públicas que constituem o orçamento público (MATIAS-PEREIRA, 

2010).

Conforme salienta Matias-Pereira (2010), a atividade financeira do Esta-

do está orientada para a obtenção e o emprego dos meios materiais e de 

serviços necessários para a realização das necessidades da coletividade, de 

interesse geral, normalmente satisfeitas por meio do processo do serviço 

público. Em outras palavras, “é a intervenção do Estado para prover essas 

necessidades da população. Assim, a necessidade torna-se pública por uma 

decisão dos órgãos públicos” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.122). 

Em linhas gerais, cabe ao Estado quando se analisa a sua atividade fiscal: 

(a) a responsabilidade de viabilizar o funcionamento dos serviços públicos 

essenciais demandados pela coletividade; (b) obter os recursos financeiros 

necessários para o atendimento das respectivas demandas. Tais recursos 

podem ser obtidos por meio de várias fontes; (c) gerenciar a transferência 

dos recursos de parcelas dos indivíduos e das empresas para o custeio das 

atividades financeiras do Estado com o objetivo de fornecer bens e serviços 

públicos para a satisfação das necessidades da sociedade; (d) determinar 

os instrumentos necessários para a viabilização da Política Fiscal, ou seja: 

(d.1) Política Tributária – que se materializa na captação de recursos, para o 

atendimento das funções da administração pública, por meio de suas dis-

tintas esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e a 

(d.2) Política Orçamentária – os atos e medidas relacionados com a forma de 

aplicação dos recursos, levando em consideração a dimensão e a natureza 

das atribuições do poder público, bem como a capacidade e a disposição 

para seu financiamento pela população (gastos públicos) (MATIAS-PEREIRA, 

2010).

Para uma melhor compreensão da atividade financeira do Estado, a seguir são 

resumidos alguns dos pontos centrais que precisam ser observados quando 

se analisa os instrumentos utilizados pelo Estado para obter, despender, gerir 

e criar os recursos financeiros (dinheiro) necessários para o custeio de suas 

atividades de disponibilização de bens e serviços públicos para a sociedade.
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Conceitos e aspectos centrais da atividade financeira do Estado

• O ser humano tem necessidades fundamentais que precisam ser suprimidas pelo Estado.
• O Estado deve promover a busca dos meios materiais necessários para que possa prestar os serviços de interesse geral 
da sociedade que lhes são atribuídos. 
• Atividade financeira do Estado: é uma atividade de natureza patrimonial, cujo objetivo é atender às necessidades 
públicas.
• Elementos centrais da atividade financeira do Estado: obter (receita pública), despender (despesa pública), gerir (orça-
mento público) e criar (crédito público) o dinheiro indispensável às necessidades públicas. Observa-se que o atendimento 
dessas necessidades está sob a responsabilidade do Estado ou transferidos a outras pessoas jurídicas de direito público.
• Receita Pública: é o ingresso de dinheiro nos cofres públicos que se efetiva de maneira permanente no patrimônio do 
Estado e que não esteja condicionado a sua devolução ou correspondente baixa patrimonial. Em outras palavras, é o 
ingresso definitivo de recursos ao patrimônio público sem qualquer compromisso ou obrigatoriedade, aumentando as 
disponibilidades do tesouro. Tipos de Receitas Públicas: (a) Receitas Originárias: compreendem as rendas provenientes 
dos bens e de empresas comerciais ou industriais do Estado, que as exploram à semelhança de particulares; (b) Receitas 
Derivadas: são as rendas que o Estado, por meio do poder de coerção, arrecada do setor privado (ex: tributos – impostos, 
taxas, contribuições de melhoria e contribuições parafiscais e as penas pecuniárias – multas e confisco).
• Despesa Pública: é a aplicação de determinada quantia em dinheiro, por parte da autoridade ou agente público com-
petente, com base numa autorização legislativa, para a execução de um fim a cargo do governo. Podem ser orçamentá-
rias ou extraorçamentárias, conforme estejam previstas ou não no orçamento (mesmo caso das receitas).
• Orçamento Público: é o ato que contém a aprovação das receitas e despesas públicas, para um período determinado, 
que normalmente é de um ano. Apresenta-se como um processo contínuo que traduz, em termos financeiros, planos, 
programas, projetos e atividades de trabalho, para um período determinado, ajustando o ritmo de execução ao fluxo de 
recursos previstos, de forma a garantir a adequada liberação desses recursos.
• Crédito Público: processo pelo qual o Estado pode obter uma receita pública. Normalmente essa receita é temporária, 
por caracterizar-se como um empréstimo, que necessariamente deverá ser reembolsado pelos cofres públicos. Exemplo: 
Serviço da Dívida Pública: empréstimos internos e externos. Para a obtenção dessas receitas, o Estado não exerce o seu 
poder de coerção, mas utiliza a forma contratual, o que representa uma obtenção de receita voluntária.
• Dívida Pública: O Estado efetiva a arrecadação dos recursos financeiros necessários para o atendimento de suas 
pretensões por meio da emissão de títulos representativos da dívida pública, como Letras do Tesouro Nacional (LTN) e 
Bônus do Banco Central. Esses títulos da dívida pública são negociados no mercado pelo Banco Central do Brasil, por 
meio de operações de Open Market (Mercado Aberto), bem como pelo Tesouro Nacional (Política Monetária – controle 
da oferta de moedas na economia). Tipos de Dívida Pública: (a) Flutuante – contraída por um breve e indeterminado 
prazo, visando atender às momentâneas necessidades de caixa, ou prover o Tesouro como administrador dos bens de 
terceiros, confiados à sua guarda. É a dívida que não apresenta caráter de certeza e de estabilidade, nem relativamente 
ao quantum nem à duração, e normalmente é paga dentro do mesmo exercício financeiro (os restos a pagar, os serviços 
da dívida a pagar, os depósitos). (b) Consolidada ou fundada: é a que decorre de um contrato de crédito estipulado em 
prazos longos ou sem obrigatoriedade de resgate, com o pagamento de juros e prestações, ou só de juros.

Aspectos centrais da atividade financeira do Estado
Fonte: Resumido de MATIAS-PEREIRA, (2010, p. 128-130)

O quadro a seguir dá-nos uma visão da atividade financeira do Estado
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Figura 5 - Elementos centrais da atividade financeira do Estado
Fonte: Resumido de MATIAS-PEREIRA, (2010, p. 128-130)

3.4 Déficit público como instrumento de  
 política econômica
Um último assunto que merece destaque quando se trata do estudo de 

Finanças Públicas, especialmente quando se analisa a gestão do orçamento 

público – atividade esta relacionada com a forma de como os recursos públi-

cos são utilizados pelo Estado (MATIAS-PEREIRA, 2010) –, é o Déficit Público, 

ou seja, a relação entre gasto e arrecadação de receitas. Para Matias-Pereira,

O déficit decorre de baixa capacidade de poupança do país, que o 

leva a endividar-se, ao longo do tempo, para manter o nível de inves-

timentos do Estado no patamar definido como adequando (MATIAS-

-PEREIRA, 2010, p. 131).

Quando se trata do cálculo do montante do déficit público, no Brasil, esta 

responsabilidade fica a cargo do Banco Central do Brasil, e de forma comple-

mentar, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Matias-Pereira (2010) observa 

que para o cumprimento da respectiva responsabilidade, três modalidades 

de déficit público podem ser consideradas por essas autoridades públicas: (a) 

déficit primário; (b) déficit operacional e o (c) déficit nominal. 

A seguir, discorreremos sobre cada um desses déficits.

Segundo Matias-Pereira (2010), no primeiro caso (déficit primário) são incluí-

das todas as receitas, mas excluindo na parte das despesas, o pagamento de 
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juros; no segundo (déficit operacional), o cálculo do respectivo déficit leva 

em consideração a soma do resultado primário com as despesas com juros 

reais, ou seja, exclui apenas a parte que excede a inflação dos juros pagos 

pelo governo sobre a dívida pública; assim, registra-se os gastos primários 

(salários, investimentos, aposentadorias e outras despesas) e o pagamento 

de juros reais (excluída a inflação). Conforme destaca Matias-Pereira (2010, 

p.132) “a utilização desse conceito operacional é mais adequada em econo-

mias com inflação elevada”. Por fim, o déficit nominal representa o déficit 

total do setor público, em que são registradas todas as despesas e receitas. 

Para Matias-Pereira (2010, p. 132) “esse é o conceito operacional mais utili-

zado em termos internacionais, visto que facilita realizar comparações inter-

nacionais, em relação ao déficit público do país”.  

O quadro abaixo mostra resumidamente dos tipos de déficit público.

Figura 6 - Tipos de déficit público
Fonte: autor

Matias-Pereira salienta que é preciso estar alerta, pois os riscos decorrentes 

dos efeitos negativos provocados pela elevação do déficit público no Brasil 

não são somente sobre a possibilidade de retomada da inflação, mas 

especialmente pela pressão que este déficit exerce sobre a elevação da 

dívida pública. (MATIAS-PEREIRA, 2010, P 133)

Para o respectivo autor,

à medida que essa dívida se eleva, ocorre aumento no volume de juros 

pagos pelo governo aos seus credores, que, por sua vez, irá refletir-se 

na redução das despesas do Estado nas áreas sociais (MATIAS-PEREIRA, 

2010, P. 133).  
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Em termos metodológicos, a forma utilizada no Brasil para o cálculo do dé-

ficit público baseia-se nas Necessidades de Financiamento do Setor Público 

(NFSP). De acordo com Matias-Pereira (2010), o respectivo déficit pode ser 

medido de duas maneiras distintas: (a) subtraindo despesas e receitas, de 

acordo com o senso comum (conhecido como o método acima da linha – 

não é utilizado no Brasil em decorrência da complexidade de obtenção de 

informações necessárias, dada o grande número de Estados e Municípios 

do país) e (b) medindo o aumento da dívida pública, denominado método 

abaixo da linha, visto que um aumento do déficit implica em elevação do 

endividamento do governo. Segundo Matias-Pereira (2010), esse método é 

o utilizado no Brasil e leva em consideração a variação da dívida do governo 

aos bancos e outras instituições financeiras, como também, as dívidas exter-

nas, que são autorizadas e registradas pelo próprio Banco Central.

O quadro a seguir mostra os grupos responsáveis pelo déficit público no 

Brasil.

Figura 7 - Grupos responsáveis pelo Déficit Público no Brasil
Fonte: autor

Quando se analisa o comportamento do déficit público no Brasil, Matias-

-Pereira (2010) destaca os resultados negativos apresentados pelos grupos: 

Governo Central (especialmente pela Previdência Social) e o dos Estados e 

Municípios, o que tem sido gerenciado a partir da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Para o respectivo autor (p.134), “o controle do déficit público exige 

medidas de correções tanto na parte da receita, como nos gastos públicos”. 

Assim, destaca Matias-Pereira,
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na parte da receita, fica evidente a necessidade de uma estrutura tri-

butária eficiente. Em relação aos gastos da União, os mecanismos de 

controle passam, necessariamente, pelos orçamentos aprovados pelo 

parlamento. MATIAS-PEREIRA (2010, p.134).

Em linhas gerais, o controle do déficit público do Brasil está sob a alçada do 

Congresso Nacional, mais especificamente, da sociedade, ao eleger os seus 

representantes políticos (MATIAS-PEREIRA, 2010).

Resumo
Nesta aula observamos que as Finanças Públicas de um país estão orientadas 

para a gestão das operações relacionadas com a receita, despesa, orçamento 

e o crédito público; que no mundo globalizado verifica-se uma tendência de 

mudança das funções do Estado em direção das suas atividades clássicas, 

acrescidas do papel de regulador da economia e protetor dos direitos sociais 

e que a crise do sistema financeiro internacional ampliou a complexidade e 

a velocidade das respectivas mudanças.

No contexto da teoria das finanças públicas, aplicada aos sistemas fiscais, 

verificamos que os bens públicos devem ser ofertados e seus custos divididos 

entre os seus respectivos beneficiários; que para reduzir as desigualdades fis-

cais entre as unidades da federação, os governos se utilizam de mecanismos 

compensatórios, como as transferências intergovernamentais; observamos, 

também, que as políticas governamentais devem ter como propósito central 

garantir níveis mais uniformes de prestação de serviços públicos e que a 

estrutura adequada do sistema fiscal é essencial para reduzir as diferenças 

espaciais e interpessoais de renda entre os respectivos entes federados.

Em relação à atividade econômica propriamente dita, destacamos que a 

mesma é um indicador relevante para o estudo das Finanças Públicas; que a 

previsão de bens e serviços públicos, apoiada na arrecadação de impostos e 

num sistema federal, nas transferências intergovernamentais, poderá exigir 

que o governo busque recursos por meio da dívida pública; que o cresci-

mento econômico de um país depende das estruturas sociais e da forma de 

organização política específica de cada Estado; que o Estado interfere no 

mercado de maneira seletiva, a partir do exercício do seu poder de proibir 

(ou compelir), subsidiar ou tributar um significativo número de atividades 

econômicas e que o crescimento acelerado dos gastos públicos decorre do 

elevado nível das demandas da sociedade. Nesse sentido, quanto maior o 

volume de serviços públicos ofertados, maior será o aparato administrativo 
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e, por decorrência, o valor dos impostos.

Por fim, concluímos que a presença do Estado na economia tem se demons-

trado inadequada, especialmente quando se analisa os benefícios sociais, 

a aplicação dos recursos e esforços públicos; que a atividade financeira do 

Estado é de natureza patrimonial, cujo objetivo é atender às necessidades 

públicas; que o Déficit Público é a relação entre gasto e arrecadação de 

receitas e que existem três modalidades normalmente consideradas pelas 

autoridades públicas: (a) déficit primário; (b) déficit operacional e o (c) déficit 

nominal e, finalmente, que o resultado negativo do déficit público no Brasil 

está relacionado aos seguintes grupos: Governo Central (especialmente pela 

Previdência Social) e o dos Estados e Municípios, o que tem sido gerenciado 

a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atividades de aprendizagem
1. Numa palestra proferida pelo Sr. João Carlos sobre o tema “Finanças Pú-

blicas”, o mesmo poderia ter citado todos os elementos a seguir, EXCETO:

a) Receita

b) Despesa

c) Crédito Público

d) Contribuições Especiais

2. Preencha os espaços abaixo com as respostas adequadas em relação a 

cada afirmativa abaixo (de 1 a 5).

(1)É o ingresso de dinheiro nos cofres públicos que se efetiva de maneira 

permanente no patrimônio do Estado.

(2)É a aplicação de determinada quantia em dinheiro por parte da autorida-

de ou agente público competente, com base numa autorização legislativa, 

para a execução de um fim a cargo do governo.

(3)É o ato que contém a aprovação das receitas e despesas públicas, para um 

período determinado, que normalmente é de um ano.

(4) Processo pelo qual o Estado pode obter uma receita pública.
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(5) O Estado efetiva a arrecadação dos recursos financeiros para o atendi-

mento de suas pretensões por meio da emissão de títulos representativos, 

como a Letra do Tesouro Nacional (LTN).

3. Quando se analisa a intervenção do Estado na economia, É CORRETO 

AFIRMAR QUE:

a) O crescimento acelerado dos gastos públicos decorre do elevado nível das 

demandas da sociedade.

b) Quanto menor o volume de serviços públicos ofertados, maior será o 

aparato administrativo e o valor dos impostos.

c) Dentre as principais justificativas para a intervenção do Estado na econo-

mia está a necessidade de democratizar o controle dos recursos escassos e 

estratégicos de um país.

d) A presença do Estado na economia tem se demonstrado adequada em 

praticamente todos os países, especialmente quando se analisa os benefícios 

sociais que a respectiva proporciona para as sociedades globais. 
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4. Em relação à atividade fiscal do Estado, marque (V) para os itens VERDA-

DEIROS e (F) para os FALSOS.

(    ) O Estado tem a responsabilidade de viabilizar o funcionamento dos ser-

viços públicos essenciais demandados pela coletividade. 

(     ) O Estado tem como objetivo central obter os recursos financeiros neces-

sários para o atendimento das respectivas demandas e tais recursos podem 

ser obtidos por meio de várias fontes (crédito público).

(    ) O Estado tem sob a sua tutela o gerenciamento da transferência dos 

recursos dos indivíduos e das empresas para o custeio de suas atividades 

financeiras.

(     ) O Estado tem a responsabilidade de determinar os instrumentos neces-

sários para a viabilização da política fiscal.

Caro(a) estudante,

Nessa aula, abordamos os aspectos centrais que são importantes para uma 

adequada compreensão das Finanças Públicas. Na próxima aula, trataremos 

das principais fontes de receita do Estado, ou seja: os tributos. Continue 

atento(a), não deixe de realizar as atividades de aprendizagem e prepare-se 

para as novas informações que virão.
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Aula 4. Sistema fiscal

Objetivo:

• definir o conceito de tributo;

• reconhecer os seus elementos principais;

• identificar os principais conceitos utilizados no contexto do Sis-

tema Tributário; e

• apontar as principais classificações utilizadas para as receitas 

públicas e os princípios utilizados no Direito Tributário.

Prezado (a) estudante,

No Brasil, como no resto do mundo, um assunto que desperta o interesse das 

pessoas, famílias, empresas e governos é a tributação, especialmente porque 

a mesma afeta direta, ou indiretamente, o modo como as pessoas vivem, a 

competitividade empresarial e as atividades realizadas pelo Estado, uma vez 

que os tributos se configuram como uma das principais fontes de receitas 

para os Cofres Públicos.

Buscando seu melhor entendimento do respectivo assunto, nesta aula apre-

sentaremos uma definição para o conceito de tributo e os aspectos legais que 

o regula. Vamos em frente!

4.1 Tributos
Definição e características principais.

O Código Tributário Nacional (CTN) foi instituído pela Lei No. 5.172, de 25 de 

Outubro de 1966. O CTN dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional (STN) e 

institui normas gerais de Direito Tributário aplicáveis à União, Estados, Muni-

cípios e o Distrito Federal.



Ineficiência alocativa: 
condição em que os recursos 

são utilizados de maneira 
inadequada, ou seja, os custos 

decorrentes de sua utilização são 
maiores do que os resultados 

alcançados. 
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A Constituição Federal (CF), promulgada em 1988, não define expressamen-

te o conceito de tributo, o que ficou a cargo do CTN. Em seu art. 3º, o CTN 

define Tributo como sendo “toda prestação pecuniária compulsória, em mo-
eda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plena-
mente vinculada”. Desta maneira, verifica-se que os tributos:

• São uma prestação pecuniária e compulsória.

• Devem ser pagos na moeda corrente do país ou em outra forma prevista 

em lei.

• Não podem decorrer de sanção por ato ilícito praticado pelo contribuin-

te. Em outras palavras, não podem ser usados pelo poder público para 

punir o contribuinte.

• São criados por lei específica.

• Só podem ser cobrados mediante uma atividade administrativa plena-

mente vinculada.

Para Matias-Pereira (2010), a tributação consiste num conjunto integrado de 

normas e regras aplicadas sobre o sistema econômico do país e espelha a 

organização econômica e política do país em um determinado momento his-

tórico. Conforme lembra o autor (p.140) “o tributo é apenas um instrumento 

que permite realizar a transferência do setor público para o setor privado do 

poder sobre o uso de recursos da sociedade”. Nesse sentido, apesar do tribu-

to não ser em si um custo, ele provoca custos, na medida em que exige o uso 

de recursos do governo e do contribuinte, para sua administração (MATIAS-

-PEREIRA, 2010). Destaca-se, ainda, que o tributo altera o comportamento 

dos agentes econômicos, especialmente quando interfere nas decisões sobre 

o uso dos recursos, o que normalmente causa ineficiência alocativa dos 

recursos por parte do Estado.

Quando se analisa os conflitos entre governo e contribuintes gerados pela 

tributação, verifica-se que os mesmos podem ser classificados em dois tipos 

principais: verticais e horizontais (MATIAS-PEREIRA, 2010). Segundo o autor 

os conflitos verticais 

são aqueles que ocorrem entre o governo e os contribuintes. Nesse 
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caso o governo, em geral, procura manter ou aumentar a carga tribu-

tária, enquanto os contribuintes lutam para minimizar o ônus tributá-

rio. (MATIAS-PEREIRA, 2010, P. 140)

Por outro lado, o conflito horizontal governamental “envolve a disputa da 

repartição da carga tributária pelas diversas esferas e unidades de governo, 

como é o caso de países federativos” (MATIAS-PEREIRA, 2010,p. 140-141) e 

o conflito horizontal social 

acontece em decorrência da repartição do peso da carga tributária 

entre os diversos grupos de contribuintes, como, por exemplo, seg-

mentos econômicos, regiões geográficas, empresas pequenas, médias 

e grandes, trabalhadores e patrões, entre outros. (MATIAS-PEREIRA, 

2010, p.141). 

Em linhas gerais, para garantir a entrada de receitas para os cofres públicos, 

a política tributária deve voltar-se para o alcance de dois objetivos principais: 

assegurar uma gestão fiscal responsável, especialmente no cumprimento das 

metas de equilíbrio orçamentário (estabilidade econômica) e promover uma 

gestão integrada e compartilhada, buscando-se estimular a cidadania fiscal 

por meio de informações que sensibilizem os cidadãos da importância do 

pagamento dos tributos necessários para o financiamento dos bens e serviços 

públicos postos à disposição dos mesmos. Matias-Pereira (2010) ainda desta-

ca a importância de monitoramento das políticas tributárias implementadas 

pelo Estado por toda a sociedade. A seguir, apresentamos algumas das prin-

cipais definições que compõem o escopo das Finanças Públicas.
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Conceitos centrais que compõem o escopo das Finanças Públicas

CONCEITOS CENTRAIS

• POLÍTICA FISCAL: conjunto de medidas relativas ao regime tributário, gastos públicos, endividamento interno 
e externo do Estado e as operações e situação financeira das entidades e organismos autônomos ou estatais, por 
meio dos quais se determinam o montante e a distribuição dos investimentos e o consumo público como compo-
nentes da despesa nacional. Utiliza os tributos e os gastos do governo para regular a atividade econômica, em 
particular, para neutralizar as eventuais tendências à depressão e à inflação.

• POLÍTICA MONETÁRIA: conjunto de ações conduzidas pelo Banco Central, cujo fim é influir o crescimento eco-
nômico mediante manejo de variáveis monetárias da economia. Por meio da sua aplicação, se prevê o manejo de 
variáveis como a inflação, emissão de moeda, funcionamento do Banco Central, regulação dos bancos comerciais, 
juros, proteção das reservas do país. Em síntese, diz respeito às diretrizes adotadas pelo Banco Central para promo-
ver o controle da oferta de moeda e, dessa forma, controlar a demanda.

• INFLAÇÃO: crescimento contínuo, persistente e generalizado dos preços. Tipos de inflação: (a) de demanda e (b) 
de custos ou inercial. Ocorre quando existe um excesso de procura por bens e serviços ou demanda agregada por 
parte dos agentes econômicos (famílias, empresas, governo e o resto do mundo). O seu controle é feito por meio da 
restrição do consumo por meio da restrição monetária (elevação da taxa de juros básica nominal – taxa SELIC, no 
caso do Brasil, descontada a projeção da inflação). Banco Central – política monetária com base no sistema de me-
tas de inflação; Governo – política fiscal com base na redução dos gastos públicos e aumento das receitas públicas.

• CARGA TRIBUTÁRIA: total da arrecadação das receitas fiscais do Estado em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB) do país.

• TRIBUTO: percentual que se paga sobre uma receita, decorrente de fornecimento de bens ou serviços ou tran-
sação econômica.

• CLASSIFICAÇÕES DAS RECEITAS PÚBLICAS:

o QUANTO À REGULARIDADE
◊ Receitas Ordinárias: receitas que ingressam com regularidade no tesouro – são fontes regulares e perma-
nentes de recursos financeiros destinados à consecução da atividade financeira do Estado.
◊ Receitas Extraordinárias: receitas que ingressam em caráter excepcional ou temporário (ex: empréstimos 
compulsórios).

o QUANTO À ORIGEM
◊ Receita Originária: receita auferida quando o Estado está na mesma condição do particular; não haven-
do coercitividade na sua exigência. É a receita pública efetiva oriunda das rendas produzidas pelos ativos do 
Poder Público, pela cessão remunerada de bens e valores, ou aplicação em atividades econômicas.
◊ Receita Derivada: receita que deriva da prevalência do Estado sobre o particular, caracterizando-se por 
sua exigência coercitiva e compulsoriedade (tributos, penalidades, indenizações e restituições).

o QUANTO À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
◊ Receita Orçamentária: receita prevista ou não no orçamento e que não possui caráter devolutivo.
◊ Receita Extraorçamentária: receita não prevista no orçamento, ingressando em caráter temporário na 
disponibilidade do Estado para posterior devolução.

Fonte: Resumido de MATIAS-PEREIRA (2010, p. 142-145)

Em relação às bases legais da tributação, observa-se que para a cobrança 

de qualquer tributo, é necessário que tenha ocorrido o fato gerador, que 

é “um evento em cujo momento de ocorrência se gera a obrigação de se 

pagar o tributo” (MATIAS-PEREIRA, 2010, p.163). Segundo o autor, o valor 
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a ser pago é determinado pela alíquota aplicada sobre a base de cálculo do 

tributo. Importante destacar, conforme salienta Matias-Pereira (2010), que a 

criação de um tributo dá-se por meio de leis ordinárias, segundo a Constitui-

ção Federal de 1988. Para tanto, alguns princípios precisam ser observados, 

tais como:

PRINCÍPIOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO

1. Princípio da Legalidade: um tributo só pode ser cobrado quando amparado por lei.
2. Princípio da Irretroatividade da Lei: a lei só pode retroagir se beneficiar o contribuinte.
3. Princípio da Anterioridade da Lei: este princípio protege o contribuinte contra uma tributação surpresa.
4. Princípio da Uniformidade da Tributação: este princípio não permite que haja privilégios tributários, salvo incen-
tivos fiscais, para equilibrar as regiões do país.
5. Princípio da Isonomia: consiste em tratar igualmente rendas iguais e dar tratamento diferenciado a rendas 
diferentes.
6. Princípio da Capacidade Contributiva: defende que, quanto maior a renda do indivíduo, maior carga tributária 
ele paga.
7. Princípio da Proibição de Confisco: esse princípio varia de uma lei para outra.
8. Princípio da Não Cumulatividade: o imposto pago anteriormente (ex: IPI ou ICMS) pode ser compensado no 
caçulo do montante devido.
9. Princípio da Imunidade Recíproca: um tributador não pode tributar outro, salvo contribuições de melhoria e taxas. 

Após tratarmos sobre os princípios dos direitos tributários e em que consiste 

cada um, vamos rever os pontos mais relevantes da aula.

Resumo
Nessa aula, verificamos que os tributos são uma prestação pecuniária e com-

pulsória; devem ser pagos na moeda corrente do país ou em outra forma 

prevista em lei; não podem decorrer de sanção por ato ilícito praticado pelo 

contribuinte. Em outras palavras, não podem ser usados pelo poder públi-

co para punir o contribuinte; são criados por lei específica e só podem ser 

cobrados mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ve-

rificamos, também, que os mesmos precisam ser regulados por lei específi-

ca e devem obedecer aos princípios do Direito Tributário; por fim, observa-

mos que as receitas públicas podem ser classificadas quanto à regularidade 

(receitas ordinárias e extraordinárias), quanto à origem (receita originária e 

derivada) e quanto à previsão orçamentária (receita orçamentária e extraor-

çamentária). 

Vamos às atividades propostas.
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Atividades de aprendizagem
1. Em relação ao conceito de TRIBUTO, marque V para os itens Verdadeiros 

e F para os Falsos.

a. (      ) É uma prestação pecuniária e compulsória.

b. (    ) Devem ser pagos na moeda corrente do país ou em outra forma 

prevista em lei.

c. (      ) Podem decorrer de sanção por ato ilícito praticado pelo contribuinte.

d. (      ) São criados por lei específica.

2. São classificações das receitas públicas, EXCETO.

a. (      ) Receitas ordinárias e extraordinárias.

b. (      ) Receitas originárias e derivadas.

c. (      ) Receitas orçamentárias e extraorçamentárias.

d. (      ) Receitas lícitas e ilícitas.

Caro(a) estudante,

Apresentamos os elementos centrais que compõem o conceito de tributo, 

os seus princípios legais e demais conceitos relacionados. Na próxima aula, 

verificaremos as formas de tributação praticadas no Brasil.
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Aula 5. Formas de tributação no   
  Brasil

Objetivo:

• identificar os tributos que integram o Sistema Tributário Nacio-

nal (STN);

• apontar os principais tributos a cargo dos Municípios, Estados, 

União e Distrito Federal;

• distinguir as formas de classificação dos impostos; e

• verificar as diferenças existentes entre impostos e taxas.

Prezado(a) estudante,

Nesta aula, você terá oportunidade de conhecer as formas de tributação pra-

ticadas no Brasil. Apresentaremos as suas principais modalidades – Impostos, 

Taxas, Contribuições de Melhoria, Empréstimo Compulsório e Contribuições 

Especiais. Bons estudos!

5.1 Tributos que integram o Sistema   
 Tributário Nacional (STN)
A CF e o CTN regulam os principais tipos de tributos praticados no Brasil, 

dentre eles destacam-se os Impostos, as Taxas, as Contribuições (Melhoria e 

Especiais) e o Empréstimo Compulsório. Castro e Gomes (1999) chamam a 

atenção para o fato de que: 

[...] nem todas as espécies de tributos constituem receita dos cofres pú-

blicos, sendo que, algumas delas irão formar as arrecadações de outras 

pessoas que não advindas diretamente do Estado, tais como as Autar-

quias, as Empresas Públicas, as de Economia Mista, ou entidades parti-

culares a quem o Estado delegou competências de arrecadar, para a sua 

manutenção, determinados tributos (CASTRO e GOMES, 1999, p.59).
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A seguir, trataremos dos principais tributos aplicados no Brasil. Fique 

atento(a).

5.1.1 Principais tipos de tributos aplicados no  
 Brasil
Um dos principais tributos aplicados no Brasil são os impostos, que tratare-

mos a seguir.

5.1.1.1 Impostos
Conforme destaca o CTN, em seu art. 16, os Impostos são tributos cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Em outras palavras, o 

Poder Público “impõe” uma prestação pecuniária aos contribuintes sem que 

haja qualquer contraprestação de serviços por parte do Estado. Os principais 

tipos de impostos praticados no Brasil são listados a seguir:

a) Federais (UNIÃO – art. 153 da CF)

• Imposto de Importação (II)

• Imposto de Exportação (IE)

• Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza (IR)

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

• Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

• Imposto Territorial Rural (ITR)

• Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF)

b) Estaduais (ESTADOS - art. 155 da CF)

• Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens 

ou Direitos (ITCMD)

•  Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

a prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicações (ICMS)
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• Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

c) Municipais (MUNICÍPIOS - art. 156 da CF)

• Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

• Imposto sobre a Transmissão “inter vivos” de Bens Imóveis por ato one-

roso (ITBI)

• Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)

• Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis líquidos e gasosos, ex-

ceto óleo diesel (IVVC) – extinto a partir de 1996 pela Emenda Constitu-

cional Nº. 3.

d) Distrito Federal: Segundo a Constituição Federal (CF- artigos 147 e 155) 

cabem ao Distrito Federal os impostos atribuídos aos Estados e Municípios.

Acabamos de apresentar uma lista dos principais impostos praticados no 

Brasil. 

Figura 8 - A sobrecarga fiscal sobre o contribuinte
Fonte: autor
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• Classificações dos Impostos

Veremos a seguir que os impostos estão classificados em progressivo, regres-

sivo e proporcional. Discorreremos sobre cada um deles. Vamos lá? 

• Progressivos

A premissa básica por trás do sistema de tributação progressiva é a de que 

“quem ganha mais, paga mais”. Neste tipo de sistema, aplicam-se maiores 

percentuais de impostos para as classes de renda mais altas; a distribuição 

de renda torna-se menos desigual após a sua aplicação, o que favorece um 

controle praticamente automático da demanda da população em situações 

de inflação ou recessão. 

Por exemplo, em situação inflacionária, a receita fiscal do governo cresceria 

mais rápido do que a renda das famílias, o que acarretaria uma diminuição 

do consumo, uma vez que as famílias teriam menos rendas disponíveis para 

o consumo de bens e serviços. Por outro lado, na recessão, o contribuinte 

que teria sua renda diminuída, teria menor alíquota (menos imposto a pagar) 

e redução da carga tributária, o que acarretaria em maior renda disponível 

para as famílias consumirem mais bens e serviços. A TABELA 1 ilustra uma 

situação hipotética da aplicação de um sistema de tributação progressiva.

TABELA 1: Sistema de tributação progressiva

Classes 
de Renda

Renda 
Bruta

Alíquotas
%

Total do 
Imposto

Renda 
Líquida

% Renda 
(antes do 
Imposto)

% Renda 
(depois 
do Im-
posto

$ Renda 
Bruta 

Acumu-
lada

% Renda
Líquida
Acumu-

lada

A 1.000 10 100 900 10 12,8 10 12,8

B 2.000 20 400 1.600 20 22,8 20 35,6

C 3.000 30 900 2.100 30 30,0 30 65,6

D 4.000 40 1.200 2.400 40 34,4 40 100,0

Total 10.000 3.000 7.000 100

Fonte: CASTRO; GOMES (1999, p.60)
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Memória de cálculo: 

(a) % Renda Líquida (Depois do Imposto) = Renda Líquida / Total da 

Renda Líquida (900/7000 = 12,8; 1.600/7.000 = 22,8, e assim por 

diante); 

(b) % Renda Líquida Acumulada = 12,8; 35,6 (12,8 + 22,8), e assim 

por diante.

• Regressivos

Este sistema de tributação atinge mais fortemente as camadas mais baixas 

de renda. Assim, quanto menor o nível de renda das pessoas, maior será 

o percentual de imposto a ser pago pelas mesmas, ou seja, “quem ganha 

mais, paga menos, proporcionalmente”, conforme destaca a TABELA 2 a 

seguir. 

TABELA 2: Sistema de tributação regressivo

Classes 
de Renda

Renda 
Bruta

Alíquotas
%

Total do 
Imposto

Renda 
Líquida

% Renda 
(antes do 
Imposto)

% Renda 
(depois 
do Im-
posto

$ Renda 
Bruta 

Acumu-
lada

% Renda
Líquida
Acumu-

lada

A 1.000 40 400 600 10 7,5 10 7,5

B 2.000 30 600 1.400 20 17,5 20 25,0

C 3.000 20 600 2.400 30 30,0 30 55,0

D 4.000 10 400 3.600 40 45,0 40 100,0

Total 10.000 2.000 8.000 100

Fonte: CASTRO; GOMES (1999, p.61)

Conforme destacam Castro e Gomes (1999), diferentemente do sistema de 

tributação progressiva, observa-se que o sistema regressivo concentra mais 

renda nas classes de maior poder aquisitivo (ex: de 34,4 passou para 45,0) e 

que, como no caso anterior, a respectiva concentração depende dos interva-

los de variação existentes entre as alíquotas aplicadas às diversas classes de 

renda. Nesse sentido, quanto maior este intervalo, maior será a concentra-

ção da renda nas classes de maior poder aquisitivo e vice-versa.

• Neutros ou proporcionais

No sistema de tributação neutro ou proporcional, uma mesma alíquota do 
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tributo é aplicada a todos os diferentes níveis de renda, conforme destaca a 

TABELA 3.

TABELA 3: Sistema de tributação proporcional ou neutro

Classes 
de Renda

Renda 
Bruta

Alíquotas
%

Total do 
Imposto

Renda 
Líquida

% Renda 
(antes do 
Imposto)

% Renda 
(depois 
do Im-
posto

$ Renda 
Bruta 

Acumu-
lada

% Renda
Líquida
Acumu-

lada

A 1.000 10 100 900 10 10 10 10

B 2.000 10 200 1.800 20 20 30 30

C 3.000 10 300 2.700 30 30 70 70

D 4.000 10 400 3.600 40 40 100 100

Total 10.000 1.000 9.000 100

Fonte: CASTRO; GOMES (1999, p.61)

No sistema de tributação proporcional, conforme salientam Castro e Gomes 

(1999), a distribuição de renda bruta e da renda líquida permanece inaltera-

da após a aplicação do respectivo sistema, o que demonstra que este sistema 

de tributação não tem impacto nenhum sobre a redistribuição de renda na 

sociedade. Em linhas gerais, algumas conclusões que se podem tirar dos 

sistemas de tributação analisados são:

• Os três sistemas mostram que, em termos absolutos, os indivíduos das 

classes de renda mais alta pagam mais impostos.

• A participação relativa do imposto na renda dos indivíduos, porém, é 

mais significativa do que os valores absolutos que eles pagam.

• O peso relativo do tributo dependerá do sistema tributário em vigor: 

(a) Progressivo – o percentual do imposto a ser pago aumenta com o 

aumento do nível de renda, o que torna a distribuição de renda menos 

desigual; (b) Regressivo – o percentual do imposto a ser pago diminui 

com o aumento do nível de renda, o que favorece a concentração da 

renda nas classes de maior poder aquisitivo; (c) Proporcional (Neutro) – o 

percentual do imposto a ser pago permanece inalterado, independen-

temente do nível de renda, o que não afeta o estado da distribuição da 

renda na sociedade. 

O quadro abaixo mostra os efeitos da aplicação dos sistemas de tributação.
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Figura 9 - Efeitos da aplicação dos sistemas de tributação
Fonte: Baseado em CASTRO; GOMES (1999, p. 61-62)

5.1.1.2 Taxas

Figura 10 - Alguns exemplos de taxas aplicadas no Brasil
Fonte: ilustradora

Outra espécie de tributo é a taxa. No art. 145 da Constituição Federal do 

Brasil (CF, 1988) fica expresso que a União, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal podem instituir taxas em razão do exercício do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específi-

cos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ainda 

segundo a CF (1988), as taxas não poderão ter base de cálculo próprio dos 

impostos. Nesse sentido, observa-se que as taxas:

• São a compensação de um serviço obtido do Estado ou dos poderes 

locais.

• São cobradas somente dos contribuintes que de fato se utilizam desse 
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serviço ou atividade postos à sua disposição (divisibilidade).

• São arrecadadas por todas as Pessoas Jurídicas de Direito Público interno 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), ao mesmo tempo (com-

petência comum dos órgãos dos poderes públicos federais, estaduais e 

municipais), desde que tais serviços sejam efetivamente prestados ou co-

locados à disposição dos contribuintes.

Especificamente em relação ao Poder de Polícia, o CTN, em seu art. 78, faz a 

seguinte ponderação: considera-se poder de polícia a atividade da adminis-

tração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança e higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 

produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 

de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 

respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Conforme destacam Castro e Gomes (1999), a taxa cobrada em decorrência 

do poder de polícia não irá possuir este nome, porém, “como ela se asseme-

lha em muito com o antigo imposto de licença, algumas Taxas de Licenças 

advém do Poder de Polícia”.

Impostos versus taxas: semelhanças e diferenças

Conforme demonstrado até o presente momento, imposto e taxa são duas 

espécies de tributos de grande importância para o Poder Público. Castro e 

Gomes (1999), por exemplo, apresentam algumas semelhanças e diferenças 

existentes entre os mesmos, as quais estão resumidas a seguir.



Rede e-Tec BrasilAula 5 - Formas de tributação no Brasil 61

Semelhanças Diferenças

• Ambos são prestações pecuniárias compulsórias.
• São pagas em moeda ou cujo valor nela se possa ex-
primir.
• Não constituem sanção por ato ilícito por parte do 
contribuinte.
• São previstas em lei.
• Cobradas mediante atividade administrativa plena-
mente vinculada.
• Decorrem do Poder de Tributar do Estado. 

• Taxas: 
(a) decorre da utilização efetiva ou potencial de serviço 
público; 
(b) é específica, cobrada de algum membro da socie-
dade; 
(c) são distintas, mensuráveis e divisíveis; 
(d) são cobradas por todas as Pessoas Jurídicas (União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal) - Competência 
Comum; 
(e) a arrecadação normalmente precede ao Fato Gera-
dor, isto é, primeiro paga-se uma importância, a título 
de Taxa, para depois o Estado executar o serviço cor-
respondente.

• Impostos: 
(a) destina-se à manutenção de serviços, cuja caracterís-
tica independe de contraprestação específica do Estado 
ao contribuinte; 
(b) é genérico, por atender aos Serviços Públicos Gerais, 
considerados indispensáveis; 
(c) é indistinto, imensurável e indivisível – pois é arre-
cadado de todos, não podemos medir os benefícios dos 
serviços prestados pelo Estado, muito menos ingressar 
no patrimônio os inúmeros serviços mantidos pelo Esta-
do (indivisibilidade); 
(d) competência privativa ou exclusiva (ex – divisão da 
competência tributária entre União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal); 
(e) o pagamento ocorre após o Fato Gerador, sendo 
que, em casos excepcionais, exige-se o pagamento (ou 
adiantamento) antes do Fato Gerador (ex: Imposto de 
Renda Retido na Fonte). 

Principais semelhanças e diferenças existentes entre Impostos e Taxas
Fonte: baseado em CASTRO; GOMES (1999, p.53-54)

Além dos impostos e taxas temos também outras espécies de tributos.  Va-

mos então tratar de mais uma espécie de tributo, ou seja, contribuições de 

melhoria.

5.1.1.3 Contribuições de melhoria
O CTN não define expressamente o conceito de Contribuição de Melhoria.  

Mas, após análise do art. 81 do respectivo código, verifica-se que esta espé-

cie de tributo está relacionada com a valorização do imóvel do contribuinte 

em decorrência da realização de obras públicas. É um tipo de tributo vincu-

lado, ou seja, seu fato gerador está ligado a uma atividade estatal específica 

relativa ao contribuinte. Em linhas gerais, este tipo de tributo:

• Tem por finalidade a distribuição justa dos encargos públicos – retorno 
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aos cofres públicos do investimento realizado em um determinado local, 

desde que haja valorização do imóvel do contribuinte.

• Tem uma função fiscal, como, também, uma função redistributiva de 

equidade fiscal.

• Tem como fato gerador a valorização do imóvel do contribuinte. Obser-

va-se, entretanto, que a simples realização da obra pelo Poder Público 

não caracteriza o fato gerador do respectivo tributo; tem que haver a 

valorização do respectivo imóvel.

Figura 11 - A dinâmica da contribuição de melhoria
Fonte: ilustradora

Outra espécie de tributo é o empréstimo compulsório, que veremos a seguir.

5.1.1.4 Empréstimo compulsório
O empréstimo compulsório é uma espécie de tributo regulado pelo art. 148 

da Constituição Federal do Brasil e, também, no que for cabível, no art. 15 

do Código Tributário Nacional. Para que o mesmo seja aplicado, algumas 

circunstâncias devem ser atendidas, conforme listado a seguir:

• Guerra externa, ou sua iminência.

• Calamidades públicas que exijam auxílio federal impossível de atender 

com os recursos orçamentários disponíveis.

• Investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse na-

cional. Ou seja, conjuntura que exija a absorção temporária de poder 

aquisitivo por parte do Estado.

Um fato importante que se observa é o de que os empréstimos compulsórios 
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serão devolvidos pela União (art. 110, CTN), assim que a circunstância ge-

radora do respectivo fato se encerre. Destaca-se, também, que o mesmo só 

pode ser criado na esfera federal (União) por lei complementar. Na respectiva 

lei deve constar: (a) o fato gerador; (b) a forma e (c) o prazo de restituição 

do respectivo empréstimo.

Vejamos agora, as contribuições especiais, outro tributo.

5.1.5 Contribuições Especiais
As Contribuições Especiais (ou parafiscais – paralelas ao fisco) decorrem da 

competência exclusiva da União (art. 149, CF/88) de instituir o respectivo 

tributo. Dentre as principais estão as Contribuições Sociais, as de Interven-

ção no Domínio Econômico e as de Interesse das Categorias Profissionais 

ou Econômicas. Castro e Gomes (1999), salientam que “devemos reservar a 

terminologia, Contribuição Parafiscal, apenas quando ela for instituída face 

à intervenção no domínio econômico e no interesse das categorias profissio-

nais ou econômicas”. A seguir, são resumidas as características principais das 

respectivas contribuições.

(a) Contribuições Sociais

• São espécies de contribuições parafiscais.

• Podem ser destinadas tanto para os cofres públicos quanto privados (mo-

dalidades diferentes).

• Estados, Distrito Federal e Municípios poderão instituir contribuições so-

ciais, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de 

sistemas de previdência e assistência social.

• Sua cobrança não se vincula no início do exercício seguinte àquele que 

ocorreu a publicação da lei; sua exigibilidade dar-se-á após 90 dias da 

data da publicação da lei.

• Direcionadas para o financiamento da seguridade social (saúde, previ-

dência e assistência social).

(b) Intervenção no Domínio Econômico

• Só pode ocorrer mediante lei federal.
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• Motivos: segurança nacional e para organizar o setor industrial que não 

possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liber-

dade de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais.

• O destino da arrecadação não são os Cofres Públicos, mas para o da pró-

pria atividade de intervenção.

(c) Interesse de Categorias Profissionais

• Para o custeio de determinadas categorias profissionais.

• Exemplos: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Regional da 

Administração (CRA), Conselho Regional de Medicina; Conselho Nacio-

nal de Engenharia e Arquitetura, dentre outros.

5.2 O debate sobre a reforma tributária  
 no Brasil
Segundo Matias-Pereira (2010, p.159), as crescentes pressões dos segmen-

tos econômicos, políticos e sociais para que se promova uma reforma tribu-

tária no Brasil “decorre da necessidade de ajustar o atual sistema tributário 

nacional às novas necessidades socioeconômicas e ambientais do país”. Para 

este autor, os motivos principais das respectivas pressões estão presentes “na 

falta de legitimidade do sistema tributário, na desestabilização do equilíbrio 

de forças que sustentam o pacto tributário e a necessidade de adaptação ao 

dinamismo econômico do país”. Nesse sentido, observa-se que:

• A carga tributária do país vem penalizando a sociedade em decorrência 

da sua complexidade e distorções.

• As propostas de alterações legislativas do sistema tributário nacional, em 

tramitação no Congresso Nacional, descartam uma revolução tributária e 

assinalam para a necessidade de uma reformulação do sistema.

• O alcance do objetivo de fazer uma reforma tributária que atenda de for-

ma adequada aos interesses de todas as partes envolvidas no respectivo 

debate, diante da crise do federalismo fiscal do país, é uma tarefa que irá 

exigir um elevado esforço da sociedade.

• O desafio principal do exercício da política tributária é desenhar o mo-
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delo impositivo de modo a abranger, com a neutralidade desejada e a 

menor distorção possível, toda a amplitude da organização econômica, 

retirando recursos na quantidade necessária para o financiamento do 

setor público. Essa tarefa envolve decisões dinâmicas e sistemáticas sobre 

os conflitos básicos da tributação.

• Torna-se necessário simplificar o sistema tributário, com vista em reduzir 

os custos de administração; melhorar a eficiência, eficácia e efetividade 

da gestão pública; consolidar o processo de descentralização fiscal e ree-

quilibrar a repartição de recursos entre as unidades da federação, como 

também, reduzir o efeito negativo da tributação sobre a eficiência e a 

competitividade do setor produtivo nacional nos níveis interno e externo. 

Agora vamos ao resumo da aula.

Resumo  
Nessa aula, apresentamos os principais tipos de tributos existentes no Brasil. 

Mostramos que os tributos são fontes de receitas para o Estado e que nor-

malmente são aplicados na sociedade na forma de Impostos, Taxas, Contri-

buições de Melhorias, Empréstimos Compulsórios e Contribuições Especiais. 

Em relação aos Impostos, verificamos que o Poder Público pode utilizar três 

diferentes tipos de sistemas de tributação: o Progressivo, o Regressivo e o 

Proporcional, cada um deles com impactos diferentes sobre a distribuição de 

renda do país. Por fim, apontamos a necessidade de uma reforma tributária 

no Brasil para garantir um melhor uso dos recursos públicos em benefício de 

toda a sociedade de forma justa e equitativa.

Atividades de aprendizagem
1.  Com base nos aspectos centrais do Sistema Fiscal e das Formas de Tribu-

tação praticadas no Brasil, responda as questões a seguir:

a) Dê exemplos de três impostos que são de responsabilidade da União, dos 

Estados e dos Municípios.

UNIÃO

Imposto 01
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Imposto 02: 

Imposto 03: 

ESTADOS

Imposto 01: 

Imposto 02: 

Imposto 03: 

MUNICÍPIOS

Imposto 01: 

Imposto 02: 

Imposto 03: 

2. Explique as principais conclusões quando se analisa os sistemas de tribu-

tação do tipo Regressivo, Progressivo e Neutro.
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3. Principal diferença das TAXAS em relação aos IMPOSTOS.

Caro(a) estudante,

Nessa aula, observamos como os tributos são importantes para o financia-

mento dos serviços públicos prestados pelo Estado para toda a sociedade.

 Na próxima, analisaremos os principais mecanismos de intervenção utiliza-

dos pelo mesmo para o controle da economia e consequente crescimento 

sustentável do país.
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Aula 6. As políticas monetária e   
  fiscal do Brasil

Objetivo:

• descrever as principais formas de intervenção do Estado na eco-

nomia;

• apontar os instrumentos utilizados na Política Monetária; e

• identificar as autoridades que fazem parte do Sistema Financei-

ro Nacional.

Prezado(a) estudante,

Nesta aula, analisaremos dois importantes mecanismos de intervenção utili-

zados pelo Estado para o controle da economia: a Política Monetária e a Polí-

tica Fiscal. Para tanto, apresentaremos os elementos centrais das respectivas 

políticas e os possíveis resultados ou efeitos que as mesmas proporcionam 

sobre o desenvolvimento econômico do país, a partir das medidas seleciona-

das para o controle da renda nacional e da inflação.

Esses assuntos são bem interessantes e estão na pauta das discussões atuais 

de todas as esferas de governo, seja na federal, na estadual ou na municipal. 

Desta forma, esperamos que você tenha um aproveitamento otimizado e efi-

caz dos assuntos abordados e que o mesmo o ajude a melhor compreender 

os desafios macroeconômicos enfrentados pelo governo brasileiro. 

Bons estudos e vamos em frente!

6.1 A intervenção do Estado na economia
Vamos iniciar discorrendo sobre a Política Monetária.

6.1.1 A Política Monetária
O Banco Central do Brasil (BACEN) é o executor da Política Monetária e a 
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mesma está diretamente relacionada com o controle da oferta de moeda 

e das taxas de juros com o propósito principal de alcance dos objetivos da 

política econômica global do governo (CASTRO e GOMES, 1999).

Castro e Gomes definem a Política Monetária como sendo uma “atuação 

das autoridades monetárias, por meio de instrumentos de efeito direto ou 

induzido, com o propósito de controlar a liquidez global do sistema econô-

mico”. (CASTRO e GOMES, 1999, p. 101).

Já para Montoro Filho et al., a Política Monetária se refere “aos processos de 

oferta, aos instrumentos utilizados e aos mecanismos de transmissão de seus 

efeitos”. Para estes autores, a oferta de moeda é realizada

tanto pelas autoridades monetárias, por meio da emissão de notas e 

moedas metálicas, quanto pelos bancos comerciais que, apesar de não 

poderem emitir, podem, no entanto, criar ou destruir moeda. (MON-

TORO FILHO et AL., 1998, p. 350).

Em termos teóricos, Montoro e Filho et al., entendem por moeda 

os meios de pagamento em sentido restrito, M1, como sendo a soma 

das moedas em poder do público (MOEDA MANUAL) e dos depósitos 

à vista em poder dos bancos comerciais (MOEDA ESCRITURAL). (MON-

TORO FILHO et AL., 1998, p. 350).

Para estes autores, M1 representa os agregados monetários de liquidez ime-

diata, e que não rendem juros. Deste conceito excluem-se as quase-moedas, 

como é o caso dos títulos públicos, dos depósitos de poupança, dos depósi-

tos a prazo, dentre outros.

M1 = Moeda Manual (moedas em poder do público) 
+ 

Moeda Escritural (depósitos à vista nos bancos comerciais)

Segundo Montoro Filho et al. (1998), a criação (ou destruição) de moeda 

manual corresponde a um aumento (ou diminuição) de moeda em poder do 

público, enquanto para a moeda escritural , a sua criação (ou destruição) se 

dá quando há um acréscimo (ou decréscimo) dos depósitos à vista ou a curto 

prazo nos bancos comerciais. Buscando-se exemplificar esses processos, os 

autores utilizam os seguintes exemplos:
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• Um indivíduo efetua um depósito à vista. Não há criação nem destruição 

de moeda, e sim uma transferência entre moeda manual e moeda escri-

tural.

• Um indivíduo efetua um depósito a prazo. Existe destruição de meios 

de pagamento, pois, depósitos a prazo não são considerados meios de 

pagamento, no sentido estrito (M1).

• Um banco compra títulos da dívida pública possuídos pelo público, pa-

gando em moeda corrente: há a criação de meios de pagamento, pois 

aumenta o volume de moeda manual em poder do público (essas opera-

ções são chamadas de Mercado Aberto ou Open Market. (MONTORO e 

FILHO, et al., 1998, p.350).

Nesse sentido, verifica-se que a oferta de moeda pode acontecer (a) através 

do Banco Central, que tem o monopólio de emissão de novas moedas e (b) 

através dos Bancos Comerciais, através dos depósitos à vista.

Dando continuidade à aula, vamos tratar dos instrumentos da Política Mo-

netária.

6.1.1.1 Instrumentos da Política Monetária
Conforme destacam Montoro Filho et al.,

por meio dos instrumentos da política monetária, as autoridades mo-

netárias podem fornecer ao sistema econômico uma oferta de moeda 

suficiente para o desenvolvimento das atividades econômicas, e man-

ter a liquidez do sistema.(MONTORO FILHO et al., 1998, p. 352)

Normalmente, as autoridades monetárias podem utilizar três instrumentos 

principais: (a) reservas obrigatórias; (b) operações de mercado aberto e (c) a 

política de redescontos. Segundo Montoro Filho et al. (1998, p. 352) “existe 

uma tendência mundial em usar cada vez mais o último”.

O quadro que segue resume as características principais dos respectivos ins-

trumentos.
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Instrumentos Características

a) Reservas obrigatórias

• Banco Central força os bancos comerciais a guarda-
rem reservas superiores às que seriam indicadas pela 
experiência e pela prudência destes estabelecimentos. 
• A variação das taxas de reservas obrigatórias acarreta 
alterações na criação de moeda por parte dos bancos 
comerciais (depósitos à vista – moeda escritural).

b) Operações de Mercado Aberto

• Consistem na compra e venda de títulos governamen-
tais no mercado de capitais pelo Banco Central.
• Operação de compra de títulos: acarreta um aumento 
dos depósitos junto aos bancos comerciais, o que favo-
rece uma expansão dos meios de pagamento (aumento 
da oferta de moeda). O oposto aconteceria se o Banco 
Central vendesse títulos no mercado de capitais. 

c) Política de Redesconto

• Banco Central: é o banco dos bancos. Assim, ele em-
presta fundos líquidos aos outros estabelecimentos 
bancários, seja por meio de empréstimos diretos ou por 
meio de redesconto de títulos. 
• Quando o Banco Central adota uma política liberal de 
crédito, oferecendo empréstimos abundantes e a juros 
baixos (taxa de redesconto), o Banco Central fornece 
aos bancos comerciais uma fonte acessível de emprésti-
mos e, portanto, esses também podem adotar uma polí-
tica liberal de crédito para seus clientes. 
• Quando o banco Central adota uma política mais res-
tritiva de crédito, ocorre o efeito inverso, uma vez que 
os bancos comerciais serão obrigados a reduzir seus 
empréstimos e elevar a taxa de juros. Desta forma, o 
crédito bancário se torna mais difícil e mais dispendioso 
para os clientes.

Instrumentos da Política Monetária do Brasil
Fonte: Baseado em MATIAS-PEREIRA (2010)

Figura 12 - Política Monetária do Brasil
Fonte: autor

6.1.1.2 O Sistema Financeiro Nacional
O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é dividido em dois subsistemas: (a) Sub-

sistema Normativo – composto pelas autoridades monetárias e (b) Subsiste-

ma de Intermediação Financeira – composto pelos intermediários financeiros. 



Debêntures: título de crédito 
representativo de empréstimo 
que uma empresa faz junto a 
terceiros, assegurando aos seus 
detentores direitos contra a 
mesma, conforme as condições 
estabelecidas na escritura de 
emissão do respectivo título de 
crédito.
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Em relação ao Subsistema Normativo, o mesmo é composto pelo Conselho 

Monetário Nacional – órgão máximo de todo o sistema financeiro do Brasil; 

pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. As prin-

cipais atribuições destas autoridades monetárias são: 

Autoridades Monetárias do Sistema Financeiro Nacional

• Conselho Monetário Nacional: (a) a autorização de emissão de papel-moeda; (b) a fixação dos coeficientes de 
encaixes obrigatórios sobre os depósitos à vista e a prazo; (c) a regulamentação das operações de redesconto; (d) 
o estabelecimento das diretrizes a serem seguidas pelo Banco Central para a operação com títulos públicos; (e) a 
regulamentação das operações de câmbio e a política cambial; (f) a aprovação do orçamento monetário elaborado 
pelo Banco Central.
• Banco Central do Brasil: (a) a emissão de moeda; (b) o recebimento dos depósitos obrigatórios dos bancos comer-
ciais e dos depósitos voluntários das instituições financeiras em geral; (c) a realização de operações de redesconto; 
(d) as operações de open market; (e) o controle do crédito e das taxas de juros; (f) a fiscalização das instituições 
financeiras e a concessão da autorização para seu funcionamento e (g) a administração das reservas cambiais do 
país.
• Comissão de Valores Imobiliários: possui caráter normativo e tem como principal obrigação fiscalizar as bolsas 
de valores e a emissão de valores mobiliários negociados nessas instituições, principalmente ações e debêntures.

Instituições intermediárias do Sistema Financeiro Nacional
Fonte: MONTORO FILHO et al. (1998, p.361)

O Subsistema de Intermediação é composto pelos intermediários financeiros 

(instituições bancárias e não-bancárias). As instituições bancárias são com-

postas pelos bancos comerciais e pelo Banco do Brasil, o qual deixou de ser 

uma autoridade financeira (MONTORO FILHO et al. 1998). 

Veja abaixo as instituições intermediárias.

Instituições Intermediárias

• Banco do Brasil: é um banco comercial, embora ainda exerça algumas funções que não são próprias dos bancos 
comerciais como operar a Câmara de Compensação de Cheques.
• Bancos Comerciais: normalmente executam duas atividades principais: receber depósitos e efetuar emprésti-
mos. Por lei, os bancos comerciais são obrigados a manter reservas obrigatórias iguais a um certo percentual dos 
depósitos à vista. Esse percentual é fixado pelo Banco Central do Brasil e faz parte dos instrumentos que essa 
instituição dispõe para controlar os meios de pagamento.
• Sistema Financeiro de Habitação: é composto pela Caixa Econômica Federal e suas decisões são atreladas ao 
Conselho Monetário Nacional. Nesse sistema também estão incluídos as caixas econômicas e as sociedades de 
crédito imobiliário.
• Bancos de Desenvolvimento: O BNDS é o principal exemplo deste tipo de intermediário financeiro. 
• Bancos de Investimento e Companhias de Crédito, Financiamento e Investimento: (a) efetuam empréstimos 
com prazo inferior a um ano para financiamento de capital fixo e de giro das empresas; repassam empréstimos 
obtidos no exterior; repassam recursos de instituições oficiais do país, notadamente programas especiais, como o 
FINAME, PIS, dentre outros; prestar garantias em empréstimos no país ou provenientes do exterior.

Instituições intermediárias do Sistema Financeiro Nacional
Fonte: MONTORO FILHO et al. (1998, p.361)
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Figura 13 - Elementos do Sistema Financeiro Nacional
Fonte: Adaptado de MONTORO FILHO et al. (1998, p.360)

6.2 A política fiscal
Em termos gerais, as Políticas Fiscais adotadas pelo governo normalmente 

levam em consideração os seus Gastos (G) e o Sistema Tributário (T) adotado 

no país. O objetivo de tais políticas volta-se para a condução da demanda 

agregada ao nível de pleno emprego da economia (ŷ).

Conforme destacam Montoro Filho et al. (1998), no caso do hiato inflacio-

nário, ou seja, o excesso de demanda agregada em relação à oferta agrega-

da de pleno emprego. Ele é uma inflação de demanda e mostra de quanto 

a demanda deve cair, para restabelecer o equilíbrio de pleno emprego. Em 

decorrência, cabe ao governo adotar algumas políticas que podem ser im-

plementadas de maneira simultânea, tais como: 

• Reduzir os montantes dos seus gastos (G).

• Aumentar os tributos (T).

• Essas ações em G e T comprimiriam a renda disponível dos indivíduos e, 
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consequentemente, o seu nível de consumo (C).

• Aumentar a tributação sobre a rentabilidade dos investimentos, o que 

acabaria por desestimulá-los, reduzindo (I).

• Elevar os tributos sobre as exportações (X), ou mesmo, isentar das impor-

tações (M).

Todas essas medidas de política econômica teriam o efeito de reduzir o mon-

tante do gasto nacional agregado, conforme mostramos a seguir.

Figura 14 - Política Fiscal na redução do Hiato Inflacionário
Fonte: MONTORO FILHO et al. (1998, p.334)

A seguir, são apresentados alguns dos principais conceitos que compõem o 

escopo da Política Fiscal:

a) Renda Real: é a renda deflacionada, ou seja, a Renda Nominal desconta-

da a Taxa da Inflação.

b) Hiato Inflacionário: excesso de demanda agregada em relação à oferta 

agregada de pleno emprego. Tem-se aqui uma inflação de demanda. Mos-

tra de quanto a demanda deve cair, para restabelecer o equilíbrio de pleno 

emprego.

c) Hiato Deflacionário: insuficiência da demanda agregada em relação à 

oferta agregada de pleno emprego. Tem-se uma situação de desemprego de 

recursos. Mostra de quando a demanda agregada deve ser aumentada para 



Veja mais sobre esse assunto 
consultando os links abaixo:

http://www.faa.edu.br/
cienciaseconomicas_

dicionario_h.php

http://politicafiscal.mack.zip.net/
arch2007-09-16_2007-09-22.

html
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que possa atingir o equilíbrio de pleno emprego. 

d) Pleno Emprego: é a situação em que os recursos disponíveis estão sendo 

plenamente utilizados na produção de bens e serviços, garantindo o equilí-

brio das atividades produtivas.

e) Gastos do Governo: compreendem os pagamentos do pessoal civil e 

militar, de gastos com aquisição de materiais não permanentes e de contra-

tação de serviços de terceiros voltados para a coletividade (ex: manutenção 

dos sistemas legislativos e judiciários e os órgãos de planejamento e de ad-

ministração pública; as atividades de defesa e segurança pública e os siste-

mas públicos de educação, cultura, saúde e de saneamento básico). 

Para Montoro Filho (1998), no caso da redução do hiato inflacionário, as 

medidas são todas de natureza inversa das listadas anteriormente. Ainda 

segundo esses autores, deve também ficar registrado que as políticas fiscais 

muitas vezes destinam-se a atingir outros objetivos, diferentes dos de tentar 

promover o pleno emprego na economia, como por exemplo, manter um 

certo grau de estabilidade desejável ao funcionamento do sistema econômi-

co. Neste caso, sugere os autores, pode-se adotar políticas de preços míni-

mos na agricultura, salário-desemprego, imposto de renda, dentre outros.

Resumo
Observamos que o Banco Central do Brasil (BACEN) é o executor da Política 

Monetária e a mesma está diretamente relacionada com o controle da ofer-

ta de moeda e das taxas de juros com o propósito principal de alcance dos 

objetivos da política econômica global do governo; que a oferta de moeda 

é realizada tanto pelas autoridades monetárias, por meio da emissão de no-

tas e moedas metálicas, quanto pelos bancos comerciais que, apesar de não 

poderem emitir, podem, no entanto, criar ou destruir moeda; que as moedas 

são os meios de pagamento em sentido restrito, M1, como sendo a soma 

das moedas em poder do público (MOEDA MANUAL) e dos depósitos à vista 

em poder dos bancos comerciais (MOEDA ESCRITURAL). E a sua oferta pode 

acontecer (a) através do Banco Central, que tem o monopólio de emissão 

de novas moedas e (b) através dos Bancos Comerciais, através dos depósi-

tos à vista; que as autoridades monetárias podem utilizar três instrumentos 

principais: (a) reservas obrigatórias; (b) operações de mercado aberto e (c) a 

política de redescontos; que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) é divido em 

dois subsistemas: (a) Subsistema Normativo – composto pelas autoridades 

monetárias e o (b) Subsistema de Intermediação Financeira – composto pelos 
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intermediários financeiros e, finalmente, que as Políticas Fiscais adotadas pelo 

governo normalmente levam em consideração os seus Gastos (G) e o Siste-

ma Tributário (T) adotado no país. O objetivo de tais políticas volta-se para a 

condução da demanda agregada ao nível de pleno emprego da economia (ŷ).

Atividades de aprendizagem
1. Defina política monetária e indique quem é o responsável pela mesma.

2. O que se entende por moeda e quais são as suas principais classificações?

3. O que se entende por criação e destruição de moeda? Dê exemplos.

4. Quais instrumentos as autoridades monetárias podem utilizar como ins-

trumentos da política monetária? Explique cada um deles. 

5. Aponte as principais medidas que podem ser utilizadas pelo Governo para 

o controle fiscal.
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Caro(a) estudante,

Essa foi nossa última aula. Acreditamos que as informações trazidas sobre 

política monetária e fiscal serão de grande utilidade para sua vida pessoal e 

profissional. Esperamos que você tenha compreendido todos os conteúdos 

desenvolvidos neste curso, e que você dê continuidade aos seus estudos.
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Chegamos ao final da disciplina de Finanças Públicas. Queremos parabenizá-

-lo(a) pelo empenho e dedicação, pois sabemos que sem sua persistência, 

determinação e autonomia não teríamos atingido nossa meta. É cedo para 

contar louros, ainda tens muito a percorrer. Lembre-se que apenas começou 

seus estudos, há muito a aprender para exercer sua profissão com compe-

tência, seriedade e humanidade. A vida é um aprendizado constante. Na 

busca incessante de conhecimentos, pouco a pouco adquirimos sabedoria e 

nos tornamos mais humanos , o que certamente refletirá na vida profissio-

nal, melhorando a si próprio(a) e aos com quem convives. Um bom profis-

sional não é apenas competente no que faz, deve empenhar-se em fazer um 

mundo melhor do ponto de vista humanitário.

Palavras Finais
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Guia de Soluções     

Aula 1

1. Letra D

2.  Letra C

3. Letra A

4. O Estado abandonou o seu papel de simples guardião da ordem para in-

terferir, cada vez mais, no campo econômico

Aula 2

1. Letra A

2. Letra B

3. V, V, V, V, V

Aula 3

1.  Letra D

2.  1 – Receita Pública; 2 – Despesa Pública; 3 – Orçamento Público; 4 – Cré-

dito Público; 5 – Dívida Pública

3.  Letra A

4. V, V, V, V

Aula 4

1. F,F,V,F

2.  F,F,F,V



Rede e-Tec Brasil81

Aula 5

1. União: Imposto de Importação (II); Imposto de Exportação (IE); Imposto 

sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza (IR); Imposto sobre Produ-

tos Industrializados (IPI); Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); Imposto 

Territorial Rural (ITR); Impostos sobre Grandes Fortunas (IGF).

Estados: Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos (ITCMD); Imposto sobre operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre a prestação de Serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicações (ICMS); Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA).

Municipais: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Imposto sobre a 

Transmissão “inter vivos” de Bens Imóveis por ato oneroso (ITBI); Imposto 

sobre Serviços de qualquer natureza (ISS); Imposto sobre a Venda a Varejo de 

Combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel (IVVC) – extinto a partir 

de 1996 pela Emenda Constitucionalnº. 3.

2. 

(a) Os três sistemas mostram que, em termos absolutos, os indivíduos das 

classes de renda mais alta pagam mais impostos; 

(b) A participação relativa do imposto na renda dos indivíduos, porém, é 

mais significativa do que os valores absolutos que eles pagam.

(c) O peso relativo do tributo dependerá do sistema tributário em vigor: (a) 

Progressivo – o percentual do imposto a ser pago aumenta com o aumento 

do nível de renda, o que torna a distribuição de renda menos desigual; (b) 

Regressivo – o percentual do imposto a ser pago diminui com o aumento do 

nível de renda, o que favorece a concentração da renda nas classes de maior 

poder aquisitivo; (c) Proporcional (Neutro) – o percentual do imposto a ser 

pago permanece inalterado, independentemente do nível de renda, o que 

não afeta o estado da distribuição da renda na sociedade. 

3. As taxas, para serem cobradas dos contribuintes, o Estado deve prestar 

um serviço para os mesmos, o que não acontece com os impostos. Em ou-

tras palavras, as taxas exigem uma contraprestação de serviços por parte do 

Estado.
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Aula 6

1. O Banco Central do Brasil (BACEN) é o executor da Política Monetária e 

a mesma está diretamente relacionada com o controle da oferta de moeda 

e das taxas de juros com o propósito principal de alcance dos objetivos da 

política econômica global do governo

2.  Moeda são os meios de pagamento em sentido restrito, M1, ou seja, a 

soma das moedas em poder do público (MOEDA MANUAL) e dos depósitos 

à vista em poder dos bancos comerciais (MOEDA ESCRITURAL)”. M1 repre-

senta os agregados monetários de liquidez imediata, e que não rendem ju-

ros. Deste conceito excluem-se as quase-moedas, como é o caso dos títulos 

públicos, dos depósitos de poupança, dos depósitos a prazo, dentre outros.

3.  A criação (ou destruição) de moeda manual corresponde a um aumento 

(ou diminuição) de moeda em poder do público, enquanto para a moeda 

escritural , a sua criação (ou destruição) se dá quando há um acréscimo (ou 

decréscimo) dos depósitos à vista ou a curto prazo nos bancos comerciais. 

Exemplos: (a) um indivíduo efetua um depósito à vista. Não há criação nem 

destruição de moeda, e sim uma transferência entre moeda manual e moeda 

escritural; (b) um indivíduo efetua um depósito a prazo. Existe destruição de 

meios de pagamento, pois, depósitos a prazo não são considerados meios 

de pagamento, no sentido estrito (M1) e (c) um banco compra títulos da 

dívida pública possuídos pelo público, pagando em moeda corrente: há a 

criação de meios de pagamento, pois aumenta o volume de moeda manual 

em poder do público (essas operações são chamadas de Mercado Aberto ou 

Open Market. Disponível em: <http://alunoesperto.com/economia-politica>. 

Acesso em: 06 out. 2013.

4. (a) Reservas obrigatórias: Banco Central força os bancos comerciais a 

guardarem reservas superiores às que seriam indicadas pela experiência e 

pela prudência destes estabelecimentos. A variação das taxas de reservas 

obrigatórias acarreta alterações na criação de moeda por parte dos bancos 

comerciais (depósitos à vista – moeda escritural); Disponível em: <http://alu-

noesperto.com/economia-politica>. Acesso em: 06 out. 2013.

(b) Operações de mercado aberto: Consistem na compra e venda de títulos 

governamentais no mercado de capitais pelo Banco Central. Operação de 

compra de títulos: acarreta um aumento dos depósitos junto aos bancos co-

merciais, o que favorece uma expansão dos meios de pagamento (aumento 
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da oferta de moeda). O oposto aconteceria se o Banco Central vendesse 

títulos no mercado de capitais; (c) Política de redescontos: Banco Central: é 

o banco dos bancos. Assim, ele empresta fundos líquidos aos outros esta-

belecimentos bancários, seja por meio de empréstimos diretos ou por meio 

de redesconto de títulos. Quando o Banco Central adota uma política libe-

ral de crédito, oferecendo empréstimos abundantes e a juros baixos (taxa 

de redesconto), o Banco Central fornece aos bancos comerciais uma fonte 

acessível de empréstimos e, portanto, esses também podem adotar uma 

política liberal de crédito para seus clientes. Quando o Banco Central adota 

uma política mais restritiva de crédito, ocorre o efeito inverso, uma vez que 

os bancos comerciais serão obrigados a reduzir seus empréstimos e elevar 

a taxa de juros. Desta forma, o crédito bancário se torna mais difícil e mais 

dispendioso para os clientes.

5. Em termos gerais, as Políticas Fiscais adotadas pelo governo normalmente 

levam em consideração os seus Gastos (G) e o Sistema Tributário (T) adotado 

no país. O objetivo de tais políticas volta-se para a condução da demanda 

agregada ao nível de pleno emprego da economia (ŷ). Cabe ao governo 

adotar algumas políticas que podem ser implementadas de maneira simultâ-

nea, tais como (1) Reduzir os montantes dos seus gastos (G) e/ou (2) Aumen-

tar os tributos (T). Essas ações em G e T comprimiriam a renda disponível dos 

indivíduos e, consequentemente, o seu nível de consumo (C). (3) Aumentar 

a tributação sobre a rentabilidade dos investimentos, o que acabaria por 

desestimulá-los, reduzindo (I) e (4) Elevar os tributos sobre as exportações 

(X), ou mesmo, isentar das importações (M).
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