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“A dívida pública criou uma classe de capitalistas ociosos, 
enriqueceu, de improviso, os agentes financeiros que servem de 
intermediários entre o governo e a nação. As parcelas de sua emissão 
adquiridas pelos arrematantes de impostos, comerciantes e 
fabricantes particulares lhes proporcionam o serviço de um capital 
caído do céu. Mas, além de tudo isso, a dívida pública fez prosperar 
as sociedades anônimas, o comércio com os títulos negociáveis de 
toda espécie, a agiotagem, em suma, o jogo da bolsa e a moderna 
bancocracia”. 

                                      Marx, 1867. 
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TRINDADE, J. R. B. Dívida pública e teoria do crédito em Marx: elementos para análise das 
finanças do Estado Capitalista. Curitiba, 2006. 253 p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento 
Econômico) – Curso de Pós-graduação em Economia, Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Paraná. 

 

Resumo 

Esta tese estuda a dívida pública tomada teoricamente enquanto um dos componentes da 
demanda global por capital de empréstimo, ou seja, a oferta de fundos monetários 
disponibilizados como mercadoria capital, segundo o modelo teórico marxista. Desenvolvemos a 
teoria do crédito a partir de Marx, integrando os títulos públicos enquanto componente do sistema 
de crédito.  

 

A inferência empírica da participação da dívida pública no sistema de crédito é bastante 
conhecida e as evidências são de sua particular importância para o entendimento da dinâmica 
global de acumulação capitalista. Durante a década de 80, por exemplo, os fundos de previdência 
e os fundos de investimento inverteram pelo menos um terço de suas carteiras em títulos da 
dívida pública. Na década de 90 por mais que essa percentagem tenha declinado, os títulos da 
dívida pública das economias desenvolvidas mantiveram-se como a forma mais segura de 
aplicação de capital de empréstimo à disposição de capitalistas e rentistas diversos. 

 
A análise desenvolvida parte da pressuposição fundamental que a teoria do crédito estabelecida 
por Marx, mesmo que embrionária em diversos aspectos, detém os componentes necessários ao 
desenvolvimento de uma teoria das finanças do Estado capitalista moderno, sendo o objetivo 
primário deste estudo estabelecer esses componentes. Para isso propomos duas questões como 
condutoras do estudo: i) entender o movimento específico de circulação dos títulos públicos e 
como ele influência a dinâmica do sistema de crédito e; ii) entender o papel da dívida pública na 
dinâmica de acumulação real de capital e que funções ela desempenharia no capitalismo 
avançado.  O corolário básico é que as finanças do Estado capitalista seja a receita fiscal, seja a 
divida pública são resultantes da acumulação, portanto totalmente endógenas ao circuito de 
reprodução capitalista. 
 
A tese proposta é que no sistema teórico marxista as finanças públicas não cumprem somente a 
função de financiamento dos gastos públicos, mais acrescem duas outras funções: i) a de 
regulação interna do sistema de crédito, com o uso das reservas fiscais, como importante 
componente das reservas monetárias que determinam a dinâmica do capital de empréstimo, além 
da emissão e reciclagem de títulos públicos como meio de mobilização do capital monetário de 
empréstimo; ii) o sistema de divida pública atua na função de absorção e destruição de capital de 
empréstimo como fator anticiclico do sistema. 

 
 
Palavras-chave: Dívida Pública; Estado; Acumulação de Capital; Marx; Economia Marxista. 

 

 



TRINDADE, J. R. B. Public debt and Theory of Credit in Marx: elements to the finances 
analysis of the capitalist state. Curitiba, 2006, 253 p. Tese (Doctorate in Economic 
Development) – Curso de Pós-graduação em Economia, Setor de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Paraná. 
 
Abstract 

 

This thesis studies public debt that was taken theoretically while one of the components of the 
global demand per loan capital, in other words, the supply of the monetary fund that are available 
as capital goods, according to the Marxist theoretical model. It is developed the theory of credit 
from Marx, making it become part of the public title as components of the credit system. 
 

The empirical inference of the involvement of public debt in the credit system is well known and 
the evidences have a particular importance to the understanding of the global dynamic of 
capitalist accumulation. During the 80s, for example, the security funds and the investment funds 
reverse at least a third of theirs portfolios in titles of public debt. In the 90s as hard as this 
percentage had declined, the titles of the public debt of the developed economies were kept as the 
safest way to apply in the loan capital to the  disposal of capitalists and several persons who have 
income.  

 

 

The developed analysis comes from the fundamental presuming that the theory of credit 
established by Marx, even though it is elementary in several aspects, has the essential 
components to the development of a financial theory of modern capitalist state, and the principal 
objective of this study is establish these components. For this it is proposed two questions to 
conduct this study: I) to understand the specific movement of circulation of the public titles and 
how it has an influence to the dynamic of the credit system and; II) to understand the role of 
public debt in the dynamic of the real capital accumulation and what functions it would do in the 
advanced capitalism. The basic aspect is that the finances of capitalism state is the fiscal revenue, 
is the public debt are results of an accumulation, therefore completely endogenous to the circuit 
of capitalist reproduction. 
 
 
The proposed thesis is that in the Marxist theoretical system the public finances do not fulfill only 
the function of financing of public expenses, but it is added another two functions: I) the internal 
regularization of credit system, with the use of fiscal reserves as an important component of the 
monetary reserves that determine the dynamic of the loan capital, beyond the issues and recycling 
of the public titles as a way of mobilization of the loan monetary capital; II) The system of public 
debt acts in the absorption and destruction function of the loan capital as a factor regulator of the 
system. 
 
 
Keywords: Public Debt; State; Capital Accumulation; Marx; Marxist Economy. 


