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RESUMO 

Esta monografia aborda a fundamentação da política tributária, ou teoria da 

tributação, apresentada por autores clássicos da economia, em destaque os 

fundamentos teóricos apresentados pelos autores Adam Smith, David Ricardo e 

John Stuart Mill. Tais autores defendiam amplamente o liberalismo e a não 

intervenção do Estado na economia, acreditando que a tributação deveria seguir 

este entendimento. É a defesa das finanças neutras, isto é, a política tributária, ou 

modelo tributário, adotado pelo governo não deveria influenciar na economia e na 

estrutura da sociedade de um modo geral. Os princípios apresentados, os tipos 

tributários existentes e a política tributária em si apresentada por os três autores 

mencionados constituem a base para toda uma política tributária construída, 

merecendo então neste trabalho de conclusão de curso o devido destaque. A 

análise das recomendações de cada um dos autores evidencia fundamentos para 

que o legislador siga ao elaborar as normas tributárias do país. No sistema 

capitalista a tributação tem notória relevância, pois é principalmente ela que gera os 

recursos necessário ao Estado para bem cumprir suas funções na sociedade. Ao 

falar em reforma tributária ou em sistema tributário brasileiro, a análise das 

recomendações feitas acerca do assunto por autores clássicos servirá como norte 

para uma legislação com boa técnica e bem elaborada, de modo a proporcionar ao 

país os recursos suficientes para o Estado cumprir suas funções, onerando o 

contribuinte com o mínimo possível. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta monografia tem como tema a abordagem da política tributária atrelada 

à influência da teoria econômica, de forma que o enfoque teórico econômico da 

política tributária evidencie as regulamentações estatais para a tributação. 

Buscar-se-á analisar quais são as recomendações mais freqüentes para 

uma "boa política tributária" de acordo com autores clássicos da economia, em 

destaque a análise dos fundamentos (teoria da tributação) apresentados por Adam 

Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. 

Os três autores mencionados fundamentam a concepção tradicional ou 

clássica da política fiscal ou tributária, qual seja, a das finanças neutras. 

Muitos autores definem essa concepção tradicional de finanças neutras na 

menor intervenção possível do governo na estrutura econômica e política da 

sociedade, de modo que as despesas públicas deveriam ser as menores possíveis e 

que a arrecadação fiscal não deveria reger ou alterar a estrutura econômica, política 

e social. Recomendava-se o equilíbrio orçamentário governamental. 

Influenciados pelo liberalismo (séculos XVIII e XIX), tempos em que 

acreditava-se o capitalismo ser regido de forma autônoma, sob uma lei de mercado 

natural, configurada na mão invisível de Adam Smith, os clássicos defendiam a 

mínima intervenção do governo nos assuntos econômicos. 

O Estado moderno liberal assumia as modestas funções governamentais de 

garantir segurança (defesa militar e manutenção da ordem e da soberania) e justiça 

aos particulares. 

Para bem cumprir suas funções o Estado necessita de recursos, estes ora 

arrecadados dos indivíduos, ora obtidos dos bens próprios do Estado. Como bem 

observam os autores clássicos, o Estado não é um bom administrador, restando, 

então, a obtenção de recursos através da tributação, a qual passa a ter fundamental 

importância para o governo e para a sociedade. 

No Estado moderno a tributação é feita através de leis, as quais se tornam 

institutos cada vez mais complexos, pois refletem as variadas relações existentes na 

sociedade, incluindo o ente estatal nessas relações. 

No âmbito dessas relações está a política tributária, isto é, a imposição pelo 

Estado de tributos para a sociedade em geral através de leis, conforme fundamentos 
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que o Estado acredita que sejam os mais plausíveis para uma "boa política 

tributária". 

São esses fundamentos de política tributária que serão objetos de estudo 

desta monografia, em especial a análise dos pressupostos teóricos (princípios) para 

a arrecadação tributária e a comparação das diferentes teorias econômicas sobre a 

tributação dos autores clássicos referidos. 

Somados aos princípios gerais de política tributária serão descritos os tipos 

tributários que cada autor observa, as peculiaridades da tipologia tributária nos 

séculos XVIII e XIX. Ressaltar-se-á as vantagens e desvantagens apontadas em 

cada forma de tributo, apontando as divergências, semelhanças e convergências na 

política tributária defendida por cada teórico. 

Por fim, será apresentada a atual política tributária brasileira baseada no 

sistema tributário então vigente e com vistas à Constituição Federal Brasileira de 

1988. Essa abordagem não será por demais minuciosa, será apenas uma linha geral 

do sistema tributário brasileiro vigente frente aos ideais teóricos clássicos 

anteriormente destacados. 
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2 POLÍTICA TRIBUTÁRIA EM ADAM SMITH 

Adam Smith ficou conhecido por defender amplamente os ideais liberalistas, 

advogando a mínima intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Para ele a 

economia se ajustaria automaticamente na simples harmonia dos interesses 

individuais, sem a influência ou manipulação do Estado. 

A teoria tributária por ele apresentada se fundamenta nesse ideal liberalista, 

aliado ao conjunto de funções estatais por ele enumeradas: defesa nacional, justiça, 

serviços públicos e manutenção da soberania. 

Os impostos são fundamentais para o governo bem cumprir suas funções, 

visto que Adam Smith (1983, v. 2, p. 247) considera os bens públicos inadequados e 

insuficientes para cobrir as despesas necessárias de um país civilizado. 

A teoria tributária de Adam Smith será analisada em duas etapas. Primeiro 

uma análise da noção geral e dos princípios de tributação e em segundo lugar uma 

análise dos tipos tributários, conforme fundamentos apresentados em sua obra "A 

Riqueza das Nações". 

2.1 NOÇÃO GERAL E PRINCÍPIOS 

Para Adam Smith os tributos consistem na contribuição do povo com seu 

próprio rendimento privado para constituir a maior parte da receita pública do 

Soberano ou do Estado. 

Como Adam Smith considera o rendimento privado advindo de três fontes 

distintas, ou da renda, ou do lucro, ou do salário, todo tributo recai, em última 

análise, sobre um ou outro desses três tipos de rendimento ou sobre todos eles. 

A análise dos tributos sobre cada uma das formas de rendimento mostra que 

muitos deles não são efetivamente pagos pela fonte de rendimento sobre a qual 

deveriam recair, por exemplo: a regra determina um tributo incidente no lucro, porém 

se verifica na pratica que ele é descontado do salário, recaindo enfim sobre o salário 

e não sobre o lucro. 



4 

Antes de analisar a tributação sobre cada rendimento privado, destacam-se 

as quatro máximas (princípios) aplicadas aos tributos em geral, máximas essas que 

visam à justiça e à eficácia da política tributária. 

A primeira máxima, ou princípio, enumerado por Adam Smith é a eqüidade. 

Conforme esta máxima, o indivíduo deve contribuir de acordo com a sua 

capacidade, em proporção aos seus rendimentos e com o máximo possível para a 

manutenção do governo. 

Assim prescreve Adam Smith sobre a equidade: 

Os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para a 
manutenção do Governo, em proporção a suas respectivas capacidades, 
isto é, em proporção ao rendimento de que cada um desfruta, sob a 
proteção do Estado. As despesas de governo, em relação aos indivíduos de 
uma grande nação, são como as despesas de administração em relação 
aos rendeiros associados de uma grande propriedade, os quais são 
obrigados a contribuir em proporção aos respectivos interesses que têm na 
propriedade. É na observância ou não-observância desse princípio que 
consiste o que se denomina de equidade ou a falta de equidade da 
tributação. Importa observar, uma vez por todas, que todo imposto que, em 
última análise recai exclusivamente sobre um dos três tipos de rendimento 
acima mencionados é necessariamente não-equitativo, na medida em que 
não afeta os dois outros tipos de rendimento. No estudo que a seguir farei 
dos diversos impostos, raramente destacarei de novo esse tipo de 
desigualdade, senão na maioria dos casos limitarei minhas observações 
àquela falta de equidade ocasionada pelo fato de um imposto específico 
recair desigualmente até mesmo sobre aquele tipo específico de rendimento 
particular que é por ele afetada. (SMITH, 1983, v. 2, p. 247-248). 

A falta de eqüidade na tributação poderá ocorrer sob duas formas: a primeira 

quando o tributo atinge apenas um dos rendimentos privados; a outra quando um 

tributo específico afeta desigualmente (de forma não eqüitativa) o tipo de rendimento 

particular sobre o qual deve recair. 

A segunda máxima é a certeza. O tributo que cada indivíduo é obrigado a 

pagar deve ser fixo e não arbitrário. Deve-se definir previamente a data, a forma e a 

soma do tributo a ser pago, evitando a exposição do contribuinte ao arbítrio do 

"coletor" (Estado). 
Configura-se o cânone da certeza em suas palavras a seguir: 

O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e não 
arbitrário. A data do recolhimento, a forma do recolhimento, a soma a pagar, 
devem ser claras e evidentes para o contribuinte e para qualquer outra 
pessoa. Se assim não for, toda pessoa sujeita ao imposto está mais ou 
menos exposta ao arbítrio do coletor, o qual pode aumentar o imposto para 
qualquer contribuinte que lhe é odioso ou então extorquir, mediante a 
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ameaça de aumento do imposto, algum presente ou gorjeta para si mesmo. 
A indefinição da taxação estimula a insolêncía e favorece a corrupção de 
uma categoria de pessoas que são por natureza impopulares mesmo 
quando não são insolentes nem corruptas. A certeza sobre aquilo que cada 
indivíduo deve pagar é, em matéria de tributação, de tal relevância que., 
segundo entendo e com base na experiência de todas as nações, um grau 
muito elevado de falta de equidade de impostos nem de longe representa 
um mal tão grande quanto um grau muito pequeno de incerteza ou 
indefinição. (SMITH, 1983, v. 2, p. 248). 

Para Adam Smith a incerteza é até mesmo pior que a desigualdade. "Seja o 

imposto leve ou pesado, a incerteza sempre é uma grande injustiça." (SMITH, 1983, 

v. 2, p. 281). 

O terceiro princípio é o da conveniência do pagamento. Diz este que a 

maneira e o momento do pagamento do tributo devem ser favoráveis ao contribuinte, 

de forma efetiva que ele efetivamente tenha maior probabilidade de recolher o 

tributo. Um dos exemplos de Adam Smith é o imposto sobre aluguel de casas, o qual 

deveria ser cobrado no mesmo período em que se costuma pagar tal aluguel, 

facilitando então o pagamento do imposto ao contribuinte. 

Define a conveniência do pagamento nas seguintes palavras: 

Todo imposto deve ser recolhido no momento e da maneira que, com maior 
probabilidade, forem mais convenientes para o contribuinte. Um imposto 
sobre o arrendamento da terra ou sobre o aluguel de casas, se cobrado no 
mesmo período em que se costuma pagar tais arrendamentos ou aluguéis, 
é recolhido no momento em que, com maior probabilidade, o contribuinte 
terá facilidade em pagar, ou seja, quando é mais provável que ele tenha 
com que pagar o imposto. Impostos sobre bens de consumo, tais como 
artigos de luxo, são todos, em última análise, pagos pelo consumidor, e 
geralmente de uma forma que é muito conveniente para ele. Ele os paga 
pouco a pouco, na medida em que compra as mercadorias. Além disso, já 
que ele tem liberdade de comprar ou não comprar, conforme lhe aprouver, 
será culpa dele se alguma vez arcar com alguma dificuldade considerável 
em razão desses impostos. (SMITH, 1983, v. 2, p. 248). 

A última máxima é a economia no recolhimento do tributo. O planejamento 

da cobrança do tributo deve visar o mínimo possível a ser cobrado do contribuinte, 

de forma que também o sistema de cobrança do tributo não enseje um grande gasto 

por parte do governo, gasto este que representará um aumento do tributo a ser pago 

para supri-lo. O recolhimento do tributo deve acarretar mais benefícios ao soberano 

(Estado) e menos incômodo ao contribuinte. 

Há várias formas de aumentar o gasto do governo com a cobrança de 

tributos, desrespeitando o princípio da economia do recolhimento e retirando das 
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pessoas muito mais do que aquilo que o tributo carreia para os cofres públicos, 

dentre elas: grande gasto com funcionários para o recolhimento, a dificuldade e o 

desestímulo da iniciativa das pessoas em certos setores de negócios, confiscos e 

penalidades impostas aos sonegadores e contrabandistas e o incômodo das visitas 

e inspeções freqüentes dos coletores. 

Em relação a este incômodo, ou vexame, causado pelos coletores de 

impostos, Adam Smith afirma que embora não seja uma despesa efetiva, é 

equivalente à despesa pela qual o contribuinte estaria disposto a pagar para livrar-se 

deste incômodo. 

O princípio da economia no recolhimento, bem como as demais afirmações 

derivadas deste princípio podem ser observadas no discorrer do texto de Adam 

Smith: 

Todo imposto deve ser planejado de tal modo, que retire e conserve fora do 
bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele carreia para os 
cofres do Estado. Há quatro maneiras de fazer com que um imposto retire 
ou então conserve fora do bolso das pessoas muito mais do que aquilo que 
ele carreia para os cofres públicos. Primeiramente, o recolhimento do 
imposto pode exigir um grande número de funcionários, cujos salários 
podem devorar a maior parte do montante do imposto, e cujas gorjetas 
podem impor ao povo uma nova taxa adicional. Em segundo lugar, o 
imposto pode dificultar a iniciativa das pessoas e desestimulá-las de aplicar 
em certos setores de negócios que poderiam dar sustento e emprego a 
grandes multidões. Ao mesmo tempo em que o imposto obriga as pessoas a 
pagar, ele pode assim diminuir, ou talvez até destruir alguns dos fundos que 
lhes poderiam possibilitar fazer isto com mais facilidade. Em terceiro lugar, 
devido aos confiscos e outras penalidades em que incorrem aqueles 
infelizes indivíduos que tentam, sem êxito, sonegar o imposto, este pode 
muitas vezes arruiná-los e com isto pôr fim ao benefício que a comunidade 
poderia ter auferido do emprego de seus capitais. Um imposto pouco 
criterioso representa uma grande tentação para o contrabando. Ora, as 
penalidades para o contrabando devem aumentar em proporção à tentação. 
Contrariando a todos os princípios normais da Justiça, a lei primeiro cria a 
tentação e depois pune aqueles que a ela sucumbem; ela costuma também 
aumentar a punição em proporção à circunstância que certamente deveria 
diminuir a tentação de cometer o crime. Em quarto lugar, o imposto, por 
sujeitar as pessoas às visitas freqüentes e à odiosa inspeção dos coletores, 
pode expô-las a muitos incômodos, vexames e opressões desnecessários; 
e embora o vexame não seja, no sentido estrito da palavra, uma despesa, 
ele certamente é equivalente à despesa pela qual cada um gostaria de 
livrar-se dele. É devido a um ou outro desses quatro modos inadequados de 
impor ou recolher tributos, que estes muitas vezes acarretam muito mais 
incômodos para as pessoas do que benefícios para o soberano. (SMITH, 
1983, v. 2, p. 248-249). 

Os quatro princípios de Adam Smith são de tamanha importância para a 

teoria da tributação que muitos autores os repetem em suas obras, assim também 
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reproduzidos acima. Como Aiiomar Baleeiro (2003, p. 234) afirma, Adam Smith 

condensou as máximas de sabedoria fiscal em quatro cânones: justiça, certeza, 

comodidade e economia. 

2.2 TIPOLOGIA TRIBUTÁRIA 

Neste tópico analisar-se-á todos os tipos tributários apresentados por Adam 

Smith em sua obra "A Riqueza das Nações"1, tendo em vista as recomendações 

sobre cada tipo tributário específico. 

Os tipos tributários serão analisados de acordo com o rendimento sobre o 

qual recaem, quais sejam: renda, lucro e salário, ou ainda, indistintamente sobre os 

três. 

2.2.1 Tributação sobre a renda 

Quanto à tributação que recai sobre a renda das pessoas, Adam Smith 

subdivide esta tributação em três tipos tributários específicos: tributação sobre a 

renda de terras, impostos proporcionais à produção da terra e não à renda e 

impostos sobre aluguéis de casas. 

2.2.1.1 Tributação sobre a renda de terras 

O tributo sobre a renda da terra pode incidir sob um critério fixo, 

determinando a renda da terra para cada distrito (região), ou incidir de forma 

1 Adam Smith não cita um critério sob o qual escolheu os tipos tributários analisados e não outros, 
apenas menciona que são alguns dos principais impostos por ele observados em épocas e países 
diferentes. (SMITH, 1983, v. 2, p. 249). 
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variável, variação esta conforme a renda real da terra ou proporcionalmente ao 

aumento ou diminuição do cultivo da terra. 

Segundo Adam Smith, a cobrança de tal tributo sob o critério fixo é eqüitativa 

somente quando é instituída a fixação da renda, tornando-se desigual com o 

decorrer do tempo2. 

Isto ocorre porque a renda varia, seja pela variação na produtividade, seja 

pela variação nos preços (tanto da renda da terra como do dinheiro). 

Assim, considerando uma renda da terra fixa ao longo do tempo, se esta 

renda aumentar e o tributo se mantiver o mesmo, há um ganho do senhor da terra e 

uma perda do soberano (Estado). 

Para o autor, a vantagem do critério de renda fixa determinada é a ausência 

de gastos com a cobrança de impostos e a certeza do "quantum" a contribuir, sendo 

o único inconveniente a obrigação de pagar o imposto. 

A conveniência de pagamento deste imposto é favorável ao contribuinte, 

pois mesmo que o imposto seja adiantado pelo arrendatário, ele será abatido do 

valor da renda da terra posteriormente, recaindo efetivamente sobre o dono da terra 

(SMITH, 1983, v. 2, p. 250). 

Se adotado o critério de variação do imposto com a variação da renda, a 

equidade será melhor aplicada a tal tributo, embora o recolhimento seja mais 

dispendioso e possa também ter a incerteza do quanto se pagará efetivamente 

(SMITH, 1983, v. 2, p. 251). 

Para considerar a variação na renda, Adam Smith afirma que os contratos 

de arrendamento devem ser registrados em algum órgão público (registros públicos), 

podendo então medir a renda da terra real do proprietário e as condições do 

arrendamento. 

Deve-se também atribuir penalidades para contratos registrados que 

omitissem ou falseassem a verdade com a finalidade de sonegar impostos, bem 

como estabelecer uma tributação diferenciada para condições estabelecidas no 

contrato que desestimuiem o aumento de produção, por exemplo: luvas, fixação pelo 

proprietário ao arrendatário da forma de cultivo, rendas pagas em espécie. (SMITH, 

1983, v. 2, p. 252). 

2 A desigualdade apontada foi observada por Adam Smith (1983, v. 2, p. 250) no imposto sobre renda 
da terra vigente na Grã-Bretanha no século XVIII. 
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Para os donos da terra que cultivam parte de suas propriedades, Adam 

Smith recomenda um abatimento do imposto, uma vez que eles possuem mais 

capital, investindo mais e aprimorando as técnicas de cultivo. 

Ainda, o sistema variável deste imposto desestimula o aprimoramento da 

produção. Uma solução para tal problema, segundo Adam Smith, seria a fixação de 

uma renda por um período de anos em que se verifica tal aprimoramento, aplicando 

neste período o imposto sobre uma renda fixa e justa e, após este período, aplica-se 

conforme a variação da renda da terra. 

Este sistema isenta do imposto os valores dos aprimoramentos, estimulando 

o aprimoramento da produção da terra, fato este que após o período de isenção3 

gerará maiores divisas para os cofres do governo. 

Conforme o texto do autor em análise, pode ocorrer ainda de esses impostos 

variarem conforme o título de nobreza ou eclesiástico, sendo que em alguns lugares 

as terras da nobreza e da igreja são isentas desse imposto e em outros são taxadas 

com valores maiores. 

A isenção trata-se de herança da Idade Média e a taxação a maior se 

justifica pelo fato dessas terras não contribuírem para aumentar o rendimento 

conjunto da população em geral. 

2.2.1.2 Impostos proporcionais à produção da terra e não à renda 

Os tributos que incidem sobre a produção da terra recaem na realidade 

sobre a renda da terra, pois o arrendatário abate do valor do arrendamento o tributo, 

visando manter a recuperação do capital investido e a taxa normal de lucro. 

Adam Smith (1983, v. 2, p. 257) exemplifica este tributo nos dízimos 

cobrados pela Igreja em alguns países da Europa nos séculos XVI e XVII e nos 

tributos cobrados por alguns Estados da Ásia na baixa idade média e pelo Egito 

Antigo. 

Quando cobrados pela Igreja eram tributos injustos e pesados, pois a Igreja 

era extremamente arbitrária na imposição deles e ainda não os revertia com 

3 Segundo Adam Smith (1983, v. 2, p.253), o período de isenção seria o de indenização pelos 
aprimoramentos. 
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benefícios para o aumento da produção, bem pelo contrário, acabava por 

desestimular o aprimoramento da produção. 

Já quando cobrados por alguns Estados da Ásia e também no Egito Antigo, 

tais tributos eram cobrados moderadamente e ainda, as receitas provindas deles 

eram utilizadas pelos soberanos para a construção de estradas e canais, 

desenvolvendo e estimulando a produção, o que iria gerar aumento na produção e, 

consequentemente, maiores receitas. 

Se o imposto sobre a produção for estabelecido em dinheiro, este se 

assemelha ao imposto sobre a renda da terra sob critério fixo e valerá todas as 

considerações feitas a tal imposto anteriormente. 

2.2.1.3 Impostos sobre aluguéis de casas 

O aluguel de uma casa serve para remunerar a edificação e o terreno, 

falando-se então no aluguel da edificação e na renda do terreno. 

O aluguel da edificação é o juro ou o lucro do capital gasto na construção e 

será a quantia suficiente para remunerar a profissão do construtor civil. Por este 

motivo, para Adam Smith (1983, v.2, p. 260), o imposto sobre aluguéis não irá recair 

sobre a parte do aluguel com essa destinação, mas recairá sobre a renda do terreno 

e sobre o morador (seja inquilino ou proprietário). 

Tal imposto não pode recair totalmente sobre o morador, pois assim haveria 

a tendência de aumentar a procura por aluguéis de preços menores, por 

conseguinte, abaixando os valores dos aluguéis e diminuindo a remuneração do 

aluguel da edificação e da renda do terreno. 

Destarte, o imposto recairá em parte ao dono do terreno, diminuindo seu 

rendimento, porém mantendo em equilíbrio a iniciativa privada e não permitindo a 

queda dos valores dos aluguéis. 

Como o aluguel de moradias é pago pelo uso de uma coisa improdutiva, o 

imposto será pago pelo morador com o rendimento destinado ao pagamento do 

próprio aluguel, isto é, ele incidirá sobre o salário, lucro ou renda da terra. Para o 

dono do terreno o imposto apenas representará um abatimento na sua renda do 

terreno. 
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Conforme apresenta Adam Smith, o imposto pode recair sobre diversas 

formas, sobre o valor do aluguel, isentando as casas desabitadas (não alugadas); 

sobre o valor da renda do terreno; sobre o valor de capital das casas; sobre o valor 

da renda do terreno equiparado ao valor da renda da terra; sobre o valor das casas 

com critérios diversos (número de janelas, número de lareiras, localização). 

Para ele, o imposto sobre aluguel de casas deve se pautar no valor do 

aluguel e, melhor ainda, se fosse somente sobre a renda do terreno. No entanto, há 

uma grande dificuldade de distinguir a parte do aluguel que é renda do terreno da 

parte do aluguel da edificação (SMITH, 1983, v. 2, p. 261). 

2.2.2 Impostos sobre o lucro 

Adam Smith (1983, v. 2, p.264) considera o lucro e o rendimento proveniente 

do capital como sinônimos para este tipo tributário. Primeiro analisar-se-á os 

impostos sobre o lucro em geral e, posteriormente, os impostos sobre o lucro em 

setores específicos de aplicação do capital. 

Ainda serão analisados os impostos sobre o vaior-capital de terras, casas e 

capital, imposto este que Adam Smith (1983, v. 2, p.273) considera recair tanto 

sobre o lucro como sobre a renda. 

2.2.2.1 Impostos sobre o lucro ou sobre o rendimento proveniente do capital 

O rendimento (lucro) do capital é composto pelos juros do capital e pelo 

excedente. Este último representa a compensação pelo risco e trabalho de aplicar o 

capital. 

Conforme os apontamentos de Adam Smith (1983, v. 2, p. 265), a tributação 

deve ocorrer somente sobre os juros, pois a parte do lucro total que se destina a 

remunerar o capital pelo risco e trabalho de aplicação não é passível de tributação 

direta. 
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Se a tributação atingisse o valor total do lucro, a pessoa que empregasse o 

capital na agricultura repassaria o valor do imposto para o dono da terra (recairia 

sobre a renda da terra) e se empregado o capital na indústria ou no comércio, o 

imposto seria repassado ao valor da mercadoria ou serviço (recaindo sobre os 

consumidores). 

Poderia ocorrer ainda do tributo ser destinado somente à parte do lucro que 

é representada pelos juros, diminuindo então os juros de qualquer capital tomado 

emprestado. 

Os juros constituem um produto líquido, produto este resultante após paga a 

taxa normal de lucro ao capital aplicado pelo seu risco e trabalho. 

Por esses motivos é que somente os juros seriam susceptíveis de uma 

taxação direta, tal como a renda da terra. Todavia, há dois problemas apresentados 

por Adam Smith que tornam os juros inadequados para serem taxados diretamente. 

O primeiro problema é a dificuldade de se medir com exatidão o quanto de 

capital uma pessoa possui, isto é, os montantes recebidos por um indivíduo não 

podem ser rápida e precisamente determinados. 

O segundo é a retirada do capital do país que tributa os juros, pois o 

indivíduo buscará gozar de sua fortuna em países que não retirem parte de seu 

capital na tributação dos juros. Logo, se o capital for transferido do país importará 

em menor trabalho no país que ele deixou, representando menor cultivo de terras e 

menor emprego de mão-de-obra, bem como a redução da receita do soberano pela 

redução da receita da sociedade. 

Como visto, a tributação dos juros é prejudicial ao país. Nos países que tal 

sistema foi instituído, o comum era que o próprio indivíduo declarasse seu capital, 

sendo a taxa imposta bem pequena. Assim, a tributação dos juros ficava bem abaixo 

do que seria efetivamente cobrada, o que não gerava uma receita grande ao Estado, 

mas também não se verificavam os efeitos adversos deste tipo de tributação, 

principalmente a fuga de capitais do país. 
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2.2.2.2 Imposto sobre o lucro de aplicações específicas de capital 

O capital investido em alguns setores específicos do comércio e da 

agricultura são tributados de forma extraordinária, como é caso de mascates, 

vendedores ambulantes, carruagens e liteiras de aluguel, casas de cerveja, lojistas 

durante o período de guerra, agricultores franceses, dentre outros citados por Adam 

Smith (1983, v. 2, p. 268). 

Em uma concorrência livre, esse tributo sobre aplicações específicas de 

capital quando recaísse sobre o lucro dos comerciantes seria repassado aos valores 

das mercadorias e serviços, sendo pago sempre então pelos consumidores. 

Se tal imposto for proporcional ao volume de negócios do comerciante, como 

será o valor dele repassado ao consumidor, não haverá opressão a qualquer 

comerciante em concorrência. 

Em caso de não existir essa proporcionalidade, haverá opressão aos 

pequenos comerciantes e favorecimento dos grandes, pois os últimos terão 

melhores condições de repassar ou adiantar o valor do imposto aos consumidores 

sem afetar o capital e o lucro da atividade. 

Quando recair sobre a agricultura, o arrendatário investidor tenderá a 

diminuir os investimentos na produção, diminuindo-a, gerando menos empregos, 

contribuindo menos com o governo, não obtendo os lucros razoáveis e não pagando 

a quantia esperada ao dono da terra. Logo, este tributo específico sobre capitais ou 

lucros da atividade agrícola terá a tendência de recair sobre a renda do dono da 

terra, ou seja, no momento da renovação do contrato de arrendamento o 

arrendatário irá abater do valor do arrendamento tal imposto sobre o capital 

específico investido4. 

Adam Smith ainda menciona dois outros exemplos destes extraordinários 

tributos. 

Um deles é o imposto per capita por escravos, pago pelo dono dos escravos. 

Por estes escravos trabalharem nas terras destinadas à agricultura, o valor do 

imposto destinado ao governo era abatido do contrato de arrendamento, recaindo tal 

valor, em última análise, sobre a renda do dono da terra. 

4 Adam Smith (1983, v. 2, p. 270) exemplifica esta situação com os impostos existentes na França no 
século XVIII, a talha francesa. 
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O outro exemplo é o imposto sobre criados domésticos, também pagos por 

quem remunera estes criados, mas como incidem sobre o gasto com os criados e 

não sobre o capital, tal imposto se assemelha aos impostos sobre mercadorias de 

consumo. 

O imposto sobre lucros particulares não poderão afetar os juros, pois deste 

modo os empréstimos de dinheiro se destinarão aos que empregam o dinheiro em 

aplicações não sujeitas a impostos, ou ainda, como mencionado anteriormente, se 

destinarão a outro país que não tribute os juros do capital. 

2.2.2.3 Impostos sobre o valor-capital de terras, casas e capital 

Toda vez que uma propriedade é transferida a outrem, seja ínter-vivos ou 

mortis-causa, o governo atribui um imposto a esta transferência, reduzindo o valor-

capital do bem transferido. 

Quando a transferência é de qualquer tipo de propriedade de mortos para 

vivos e quando é de propriedade imóvel (terras ou casas) entre vivos a taxação é 

direta. Quando trata-se de transferência de títulos entre vivos, a taxação é indireta 

(SMITH, 1983, v. 2, p. 273). 

A taxação indireta ocorre pelo motivo da dificuldade de se identificar todas 

as transferências de títulos entre indivíduos, ocorrendo então sob a forma de 

imposto de selo ou sob taxa de registro. 

Desta maneira, o título que não consignado em um papel ou material 

determinado que comprove o pagamento do imposto de selo fica condicionado à 

invalidade do ato, conforme prescreve Adam Smith (1983, v. 2, p. 274). 

A taxação direta sobre transferências acaba por sobrecarregar apenas uma 

das partes da relação de troca e geralmente a parte que está em necessidade, 

considerada assim como penosa e opressiva. 

O imposto sobre transferências de mortos para vivos recai sobre quem 

adquire a propriedade; na venda de terras e casas usadas recai sobre o vendedor; 

na venda de construções novas recai sobre o comprador. 
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A taxação indireta sobre transferências incide sobre o tomador dos 

compromissos e dos contratos, isto é, o imposto de selo ou a taxa de registro é pago 

sempre pelo tomador. 

As taxas sobre processos judiciais recaem sobre as partes litigantes e 

também diminuem o valor-capital do objeto disputado. 

Embora a tributação de transferências seja um sistema moderno e eficiente 

para locupletar os cofres do governo, este sistema sempre reduz o valor líquido da 

propriedade diminuindo os fundos destinados à manutenção de mão-de-obra 

produtiva e mantém a mão-de-obra improdutiva às custas do capital da população. 

Destarte, tais impostos sacrificam a mão-de-obra produtiva em face da 

improdutiva. Critica-se a proliferação de registros públicos desnecessários, a 

arbitrariedade e indefinição em certas taxações e a desigualdade notória. 

Contudo possa esta forma de tributação cumprir os princípios da certeza, 

conveniência e economia, a desigualdade é claramente observada. Mesmo quando 

proporcional ao valor da propriedade transferida, a desigualdade se caracteriza pela 

freqüência das transferências nas propriedades de igual valor, agravando a situação 

quando a tributação não se dá proporcionalmente ao valor da propriedade. 

Uma última consideração a se fazer é o fato de muitos impostos de selo 

serem impostos de consumo, pois os valores não atingem o lucro do comerciante, 

mas sim os bolsos dos consumidores com o repasse do imposto. É o caso dos 

impostos de selo sobre periódicos, jornais, jogos de cartas e de dados e sobre a 

licença para venda de bebidas alcoólicas em casa de cerveja (SMITH, 1983, v. 2, p. 

278). 

2.2.3 Impostos sobre o salário do trabalho 

O autor em análise recomenda a não tributação de salários, exceto nos 

casos de cargos públicos com ótimo rendimento e invejados pela maioria da 

população. 

Na concorrência livre a taxação sobre salários ocasionaria um aumento 

destes não só no valor do tributo, mas também em proporção maior. 
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Como o salário é determinado pela demanda de mão-de-obra e pelos preços 

médios dos mantimentos, a tributação do salário reduziria o grau de subsistência do 

trabalhador e se tornaria uma situação insustentável para o trabalhador. Ocorre 

então, que o valor do imposto será pago por quem emprega o trabalhador, pagando 

não só o valor do imposto sobre o salário antes do imposto, como também a parcela 

de imposto incidente no aumento salarial dado (SMITH, 1983, v. 2, p. 279). 

Assim, o empregador acaba pagando ao governo um valor proporcional e 

acima da proporção do imposto sobre o salário. 

O aumento dos gastos com a mão-de-obra (salário mais impostos) reduzirá 

o lucro do empregador, entretanto como ele não pode abdicar de seus lucros 

normais, caso ele seja comerciante o imposto será embutido no valor das 

mercadorias e/ou serviços, caso seja arrendatário e atue na agricultura será o valor 

abatido da renda paga ao dono da terra. 

A taxação sobre o salário enfim, recai sobre o consumidor ou sobre o 

proprietário de terras e em proporção maior que o valor real do tributo sobre o 

salário. 

2.2.4 Impostos que, como se pretende, devem recair indiferentemente sobre cada 

tipo de rendimento 

São dois os impostos que deveriam recair indiferentemente sobre a renda 

proveniente do arrendamento de terras, dos lucros do capital ou do salário do 

trabalho: os impostos de capitação e os impostos sobre bens de consumo. 

2.2.4.1 Impostos de capitação 

Os impostos de capitação incidem sobre a fortuna de cada pessoa, de forma 

proporcional à ela ou sobre a classe social a que pertence o dono da fortuna. 



17 

Na hipótese de incidir de forma proporcionai à fortuna da pessoa, Adam 

Smith afirma dever-se verificá-la no mínimo uma vez ao ano, fato este que torna tal 

tributo arbitrário e incerto porque a fortuna de uma pessoa varia diariamente. 

Na outra hipótese, o tributo torna-se desigual na medida que há diferentes 

montantes de fortunas dentro de uma mesma ciasse ou posição social. 

Ou o imposto de capitação será desigual, ou será arbitrário e incerto. Adam 

Smith considera a incerteza o pior vício de um tributo, afirmando que se o imposto 

for leve a desigualdade não gera um sentimento tão grande de injustiça. "Em um 

imposto leve, pode-se suportar um grau considerável de desigualdade; em um 

imposto pesado, ela é simplesmente insuportável." (SMITH, 1983, v. 2, p. 281). 

Uma consideração importante feita pelo autor em questão é a situação do 

imposto de capitação recair sobre as classes mais baixas da população, situação 

esta que faz com que tal tributo incida diretamente sobre o salário do trabalho da 

pessoa, acarretando todos os inconvenientes deste tipo de tributação explicados no 

tópico específico de tributação sobre o salário. 

2.2.4.2 Impostos sobre bens de consumo 

Tal forma de tributar foi a solução encontrada pelo Estado para taxar a renda 

dos contribuintes. Não podendo taxar direta e proporcionalmente a renda dos 

contribuintes, uma forma indireta foi encontrada, qual seja, tributando os gastos da 

pessoa. Supõe-se assim, que os gastos são aproximadamente proporcionais ao 

rendimento pessoal. 

Os bens de consumo a serem tributados podem ser artigos de necessidade5 

ou artigos de luxo. 

Quando tributado os artigos de necessidade, o contribuinte da classe mais 

baixa pagará certamente o imposto com o salário do trabalho, reduzindo a 

capacidade de subsistência e, a longo prazo, fazendo com que seu salário aumente 

e o valor do imposto seja repassado a quem diretamente o emprega. 

5 "Por artigos de necessidade entendo não somente os bens indispensáveis para o sustento, mas 
também tudo aquilo sem o que, por força do costume do país, é indigno passarem pessoas 
respeitáveis, mesmo da classe mais baixa." (SMITH, 1983, v. 2, p. 283). 
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Neste caso, o empregador buscará manter a taxa normal de lucro, 

repassando novamente o imposto no preço das mercadorias e/ou serviços 

produzidos ou na renda da terra se atuar na agricultura, sobrecarregando os 

consumidores de outros produtos e o dono da terra. 

O dono da terra ficará duplamente sobrecarregado, primeiro com o 

abatimento do valor do imposto na sua renda pela terra arrendada e segundo por 

pagar um valor maior pelas mercadorias produzidas quando utilizar a renda da terra 

como consumidor. 

Pelos motivos acima expostos, Adam Smith recomenda a tributação apenas 

dos artigos de luxo, uma vez que estes são adquiridos por pessoas que possuem 

rendimentos acima do que precisam para sobreviver e portanto, recairá o imposto 

indiferentemente sobre qualquer tipo de rendimento privado sem afetar a 

subsistência do contribuinte e de sua família. 

Ressalta ainda, que os impostos sobre bens danosos à saúde e causadores 

de vícios (tal como o cigarro e as bebidas alcoólicas) devem ser maiores, mantendo 

tais bens longe do poder de compra das camadas mais baixas e, 

consequentemente, mantendo a mão-de-obra produtiva (sóbria e operosa)8. 

Para este pensador há duas maneiras de taxar os bens de consumo. 

A primeira seria a tributação paga por uma quantia anual pelo uso ou 

consumo de certos bens, adequada para bens duráveis e de grande valor (exemplo: 

jóias e carruagens). 

A segunda seria a quantia toda do tributo paga de uma única vez, enquanto 

a mercadoria estiver na mão do vendedor para ser entregue ao consumidor. É a 

maneira adequada para bens de consumo imediato e de pequeno ou médio valor. 

Esta última forma é a mais utilizada para os impostos de consumo e também para as 

tarifas alfandegárias. 

As tarifas alfandegárias devem se assemelhar aos impostos de consumo, 

possuindo valores uniformes e não tão altos, evitando o contrabando e não 

impedindo o comércio do país. 

Tarifas alfandegárias altas e muito diversa para os variados tipos de bens 

são condenadas por Adam Smith, pois acarretam redução de consumo pela alta dos 

Adam Smith considera que os pobres constituem a maioria da mão-de-obra empregada e que 
mantendo-os longe de vícios, conserva-se também a mão-de-obra útil, a produção e a unidade 
familiar. (SMITH, 1983, v. 2, p. 284). 



preços e menores receitas para os cofres públicos. Ele considera então que 

remédio é diminuir o imposto7. 

7 "Quando a diminuição da receita é efeito da redução do consumo, só pode haver um remédio: 
diminuir o imposto." (SMITH, 1983, v. 2, p. 293). 
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3 POLÍTICA TRIBUTÁRIA EM DAVID RICARDO 

Seguindo a mesma linha de Adam Smith, David Ricardo (1982) também 

acreditava que a economia e o mercado deveriam caminhar livremente, isto é, sem a 

regulamentação estatal da economia. Defendia as ações individuais, a liberdade, 

acreditando que a ocorrência da harmonia e do equilíbrio na sociedade se daria de 

forma natural. 

David Ricardo complementa os ideais liberalistas traçados por Adam Smith, 

afirmando que as ações individuais gerariam por si próprias o máximo de bem estar 

social, os indivíduos buscam a plena maximização dos recursos disponíveis. 

Contrário à intervenção estatal na economia e tendo em vista apenas 

algumas funções residuais do Estado, considerava as despesas públicas como 

gastos improdutivos. Via os tributos como um mecanismo de redução dos 

investimentos privados, defendendo o processo natural de acumulação de capitais e 

de formação das taxas de lucro. 

Dentro da idéia das finanças neutras, a forma da tributação tem papel 

importante no crescimento da economia, pois os impactos dos tributos não devem 

atingir o processo produtivo, como se verá adiante nas explicações de David 

Ricardo. Para ele, os tributos deveriam recair mais fortemente sobre os rendimentos 

individuais do que no processo produtivo. 

Alicerçado nessas idéias, analisar-se-á a teoria da tributação apresentada 

por David Ricardo em sua obra "Princípios de Economia Política e Tributação", 

seguindo a forma do capítulo anterior (2). Primeiramente uma noção geral de tributos 

apresentada pelo autor e, em seguida, a análise da tipologia tributária apresentada 

pelo mesmo. 

3.1 NOÇÃO GERAL SOBRE IMPOSTOS 

David Ricardo (1982, p. 113) conceitua imposto como "a parte do produto da 

terra e do trabalho de um país colocada à disposição do Governo e, em última 

análise, sempre pagos pelo capital ou pelo rendimento do país." 
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Admite ele que quando mantida ou diminuída a produção nacional, os 

impostos recaem sobre o capital, reduzindo os fundos destinados ao consumo 

produtivo. Recairão sobre os rendimentos quando os impostos criados se derem 

pelo aumento da produção nacional ou por uma redução do consumo, mantendo o 

capital nacional intacto. 

Diminuindo o capital de um país e com os gastos improdutivos do governo e 

da população, a produção nacional tende a reduzir continuamente, reduzindo 

também os rendimentos da população do Estado, tendendo à miséria e ruína do 

país como um todo. 

Para David Ricardo, todo imposto reduz o ímpeto da acumulação (tende a 

reduzir o aumento de capital da nação). Assim define o fenômeno da tributação de 

um modo geral: 

Tudo aquilo que aumenta o valor de troca de qualquer espécie de 
mercadoria para as quais exista uma demanda generalizada tende a 
desincentivar o cultivo e a produção, mas isso é um mal inerente a qualquer 
imposto, e não se restringe ao tipo que tratamos neste momento. 
Na realidade, podemos considerar esse mal como o inconveniente inevitável 
de todo o imposto arrecadado e gasto pelo Estado. Cada novo imposto se 
transforma em um novo encargo para a produção e aumenta o preço natural 
dos produtos. Uma porção do trabalho do país que anteriormente se 
encontrava à disposição do contribuinte, é colocada à disposição do Estado 
e, portanto, não pode ser empregada produtivamente. Essa porção pode 
tornar-se tão grande, que o excedente da produção seja insuficiente para 
estimular os esforços dos indivíduos que geralmente aumentam o capital 
nacional com as suas poupanças. Felizmente, em nenhum país livre os 
impostos foram levados ao extremo de fazerem diminuir anualmente o 
capital nacional. Uma tal carga fiscal não poderia ser suportada por muito 
tempo. Ou, se fosse suportada, estaria constantemente absorvendo tanto 
da produção anual de um país que ocasiona redução da população e a mais 
generalizada situação de fome e miséria. (RICARDO, 1982, p. 135). 

Como afirmado no conceito de imposto descrito anteriormente, segundo 

David Ricardo, pode o imposto recair ou sobre o rendimento ou sobre o capital. 

A tendência natural é que a pessoa tributada retire o valor do tributo de seu 

rendimento, optando por manter a riqueza acumulada (capital). Fazendo isto, a 

tendência será deixar de consumir artigos não necessários ou de luxo (consumo 

improdutivo), poupando este valor para o pagamento do imposto. 

Embora os tributos sejam lançados ou sobre o capital ou sobre os 

rendimentos, sempre deve-se analisar como é pago o tributo. Pode um tributo sobre 
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capital ser pago com rendimentos, como pode um tributo sobre rendimentos ser 

pago pelo capital8. 

Para o autor em questão, quando um imposto é pago pelo capital ele reduz o 

fundo cujo volume regula o crescimento das atividades produtivas do país. Defende 

então, que o Governo não crie tributos que inevitavelmente recaiam sobre o capital. 

David Ricardo cita o exemplo do imposto sobre heranças na Inglaterra no 

século XVIII, o qual diminui o valor da propriedade transferida a título hereditário sem 

permitir ser pago com rendimentos, isto é, recai necessariamente sobre o capital 

(valor da propriedade hereditária) reduzindo seu montante. 

Enfim, depreende-se do texto de David Ricardo a defesa da tese que os 

tributos devem recair sobre os rendimentos, implicando na redução do consumo 

improdutivo (artigos de luxo) e nunca atingir de forma obrigatória o capital (consumo 

produtivo). 

3.1.1 Noção de cumulatividade: impostos pagos pelo produtor 

David Ricardo esboça a repercussão dos impostos sobre mercadorias 

manufaturadas, explicando os inconvenientes destes impostos serem pagos na fase 

inicial da fabricação. 

Para ele, os impostos pagos pelo produtor deveriam ser lançados na fase 

final de fabricação (na venda), facilitando aos capitalistas com capital e créditos 

limitados (RICARDO, 1982, p. 255). 

Quando o imposto é adiantado (lançado no início da fabricação), o capitalista 

é obrigado a repassar o imposto ao consumidor com um adicional, este 

representado pelos juros deste capital adiantado até a venda ao produto. 

Se a mercadoria passar por vários fabricantes, cada um irá adicionar os 

juros do capital adiantado sobre o imposto lançado, de forma a manter a taxa de 

lucro. 

"Alguns impostos produzirão tais efeitos em grau muito maior do que outros; mas, o grande defeito 
dos impostos não consiste tanto na seleção dos produtos sobre os quais incidem, como na 
magnitude total de seus efeitos considerados conjuntamente." (RICARDO, 1982, p. 114). 
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Assim, a cada venda, a mercadoria é acrescida de um vaior relativo ao 

imposto e de um valor relativo aos juros do capital adiantado. 

3.2 TIPOLOGIA TRIBUTÁRIA 

Neste tópico analisar-se-á todos os tipos tributários apresentados por David 

Ricardo em sua obra "Princípios de Economia Política e Tributação"9, tendo em vista 

as recomendações sobre cada tipo tributário específico. 

São dez os tipos tributários a serem analisados, na seguinte ordem: 

impostos sobre produtos agrícolas, impostos sobre a renda da terra, dízimos, 

impostos sobre a terra, impostos sobre o ouro, impostos sobre as casas, impostos 

sobre os lucros, impostos sobre salários, impostos sobre os produtos não-agrícolas 

e contribuições para os pobres. 

3.2.1 Impostos sobre produtos agrícolas 

Qualquer imposto lançado sobre o agricultor, seja sob a forma de imposto 

territorial, dízimos ou sobre o produto, elevará o custo da produção e, por 

conseguinte, aumentará o preço dos produtos agrícolas. 

O aumento do preço dos produtos agrícolas se dá na importância do 

imposto. Isto ocorre para evitar que o agricultor reduza seu lucro e abandone a 

atividade. Caso isto ocorra, a oferta dos produtos agrícolas se reduz, elevando o 

preço desses produtos da mesma forma, se mantida a demanda inalterada. 

O imposto sobre produtos agrícolas recai sobre o consumidor e não sobre o 

proprietário de terras, pois David Ricardo considera que o preço dos produtos 

agrícolas é determinado pela terra menos fértil, a qual tem renda da terra igual o 

9 David Ricardo (1982) não cita um critério sob o qual escolheu os tipos tributários analisados e não 
outros. 

1 0 "No caso de impostos sobre os produtos agrícolas, de impostos sobre a terra ou de dízimos, a 
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Desta forma, o imposto importará no aumento de preço dos produtos 

agrícolas, recaindo sobre os consumidores e, portanto, gerando o efeito de 

aumentar os salários dos trabalhadores que consomem esses produtos (exemplo, 

trigo). 

Este aumento de salários só será possível com a redução do lucro do 

capitalista, uma vez que a classe trabalhadora não suporta tal carga tributária. 

David Ricardo (1982, p. 119) critica esta forma de tributar com quatro 

argumentos: 

Primeiramente porque este imposto eleva salários e reduz lucros, afetando 

os rendimentos do agricultor, do comerciante e do fabricante, deixando de afetar os 

rendimentos do proprietário de terras, dos acionistas e demais indivíduos com 

rendimentos fixos. 

Segundo porque há um intervalo de tempo entre o aumento do preço dos 

produtos agrícolas e o aumento de salários, tempo este em que o trabalhador viveria 

miseravelmente. 

Terceiro porque o efeito de aumentar salários e reduzir lucros desestimula a 

acumulação, efeito análogo ao empobrecimento natural do solo. 

Por fim, o aumento do preço dos produtos agrícolas afeta o preço de todas 

mercadorias que os utilizem como matéria prima, desfavorecendo fabricantes e 

produtores nacionais no mercado internacional. 

3.2.2 Impostos sobre a renda da terra 

Um imposto sobre a renda da terra afeta somente esta renda dos 

proprietários de terra, uma vez que o proprietário de terras não pode aumentar a 

própria renda, sendo esta determinada pela diferença de qualidade entre as terras11. 

renda da terra em trigo variará, enquanto a renda em dinheiro permanecerá inalterada." 
(RICARDO, 1982, p. 118) 

1 1 David Ricardo desenvolve a idéia de que a terra só admite renda quando uma outra terra de 
qualidade diferente e melhor é cultivada, partindo do princípio de que a terra de menor qualidade 
dentre todas não admite renda, ou seja, a renda é nula. (RICARDO, 1982). 
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A terra de menor qualidade não admite renda e, portanto, não há imposto. 

Como é esta a terra que definirá os preços dos produtos agrícolas segundo David 

Ricardo, o imposto nulo não afeta os consumidores. 

O autor ainda ressalva que parte da renda da terra paga pelo arrendatário ao 

proprietário de terras pode ser constituída de um capital investido na propriedade 

(instalações, edificações), e que este capital gera lucros ao proprietário. Este 

investimento feito na propriedade agrícola pode tanto ser feito pelo proprietário como 

pelo arrendatário. Quando feito por este último e este tributado, aumentará os 

preços dos produtos agrícolas para manter a taxa normal de lucros. Quando feito por 

aquele, o proprietário buscará discriminar da renda este investimento, pois quando 

tributado na renda da terra visará excluir da tributação este capital investido na 

propriedade. Caso contrário, o tributo será repassado ao arrendatário, o qual irá 

repassar o valor ao preço dos produtos agrícolas e o tributo recairá, efetivamente, 

sobre os consumidores. 

Para efeitos dos impostos sobre a renda da terra, a não distinção entre a 

renda da terra propriamente dita e o investimento na propriedade desestimula o 

proprietário de terras a investir na propriedade, reduzindo a produção que se pode 

obter dela (RICARDO, 1982, p. 128). 

3.2.3 Dízimos 

Os dízimos são impostos sobre a produção bruta da terra12 e por 

representarem um custo (redução do lucro) ao arrendatário são repassados ao preço 

dos produtos agrícolas, recaindo o imposto sobre os consumidores. 

Os dízimos são variáveis em dinheiro, isto é, como são pagos em produto e 

estes possuem oscilação de preços, o dízimo pago tem variação em termos 

expressos no valor monetário. Se tais produtos agrícolas têm o preço aumentado por 

redução de oferta, a carga tributária do dízimo fica pesada. Ao contrário, se o preço 

desses produtos diminui por excesso de oferta, a carga tributária será menor em 

1 2 Os dízimos eram impostos pagos à Igreja por aqueles que produziam nas terras do pais e 
constituíam 1/10 do produto bruto da terra na Inglaterra no século XVII. (RICARDO, 1982, p. 130). 
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comparação com os impostos fixo em dinheiro, tal como os impostos sobre produtos 

agrícolas. (RICARDO, 1982, p. 129). 

Embora seja um imposto eqüitativo, ele não é permanente e nem fixo. A 

dificuldade na produção agrícola gera uma carga tributária pesada dos dízimos, 

somando-se ao fato que o valor a ser pago não é determinado (oscilação de preços 

dos produtos agrícolas). 

Assim, como os impostos sobre produtos agrícolas, este tipo tributário 

prejudica a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional, 

solucionando este problema, segundo David Ricardo (1982, p. 131), com um 

imposto sobre produtos importados na mesma proporção. 

3.2.4 Impostos sobre a terra 

O imposto sobre a terra pode incidir proporcionalmente à renda da terra, 

funcionando então como um imposto sobre a renda; ou pode incidir sobre o produto 

(diz-se que incide sobre a terra), proporcionalmente à qualidade da terra e 

abundância da produção ou de forma fixa sobre a quantidade de terra cultivada 

(independente da qualidade). 

Quando o imposto sobre a terra recair de forma proporcional à renda, o 

imposto atinge tão somente a renda dos proprietários de terra, valendo todas as 

considerações feitas para o imposto sobre a renda da terra. 

Quando incidir sobre o produto e de forma proporcional à qualidade da terra, 

este tipo tributário funciona como um dízimo pago ao Estado, ou seja, é um imposto 

eqüitativo e que recai sobre os consumidores (vale as considerações feitas acerca 

dos dízimos). 

Quando incidir sobre o produto e de forma fixa sobre a quantidade de terra 

cultivada, este imposto também recai sobre os consumidores (aumento de preço dos 

produtos agrícolas no valor do imposto aplicado à terra de menor qualidade, aquela 

que não tem renda). 

Segundo David Ricardo (1982, p. 136), nesta última forma o imposto não 

será eqüitativo e retirará dos bolsos dos contribuintes uma quantia maior de dinheiro 

que carreia aos cofres públicos. 
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A terra de melhor qualidade quando tributada na mesma quantidade da terra 

de qualidade inferior gera uma renda extra ao produtor e/ou proprietário de terra, 

pois a quantia a mais paga pelo consumidor/contribuinte é destinada em parte ao 

pagamento do imposto e parte será uma renda extra na melhor terra. 

3.2.5 Imposto sobre o ouro 

Os impostos que representam dificuldade na produção têm como efeito a 

elevação dos preços das mercadorias. Para tanto, o produtor visará reduzir a 

quantidade de mercadorias produzidas. 

A mercadoria ouro ora é utilizada como moeda13, ora como mercadoria. 

Quando moeda, a tributação do ouro induz à uma redução na sua quantidade, 

aumentando o seu valor. Assim, como valor aumentado, a quantidade de ouro (ou 

de moeda) circulante é menor, embora mantenha os valores relativos de troca. 

Da mesma forma, quando tributada a produção de ouro nas minas, apenas 

algumas delas continuam produzindo, reduzindo o volume de ouro (moeda) que será 

colocado em circulação. 

Especialmente quando utilizado somente como moeda, a quantidade de 

ouro não pode ser reduzida em pouco tempo e, com isso, durante este período em 

que a valorização do ouro (moeda) não se dá, os possuidores de dinheiro arcam 

com a tributação. 

David Ricardo conclui sobre a tributação do ouro da seguinte forma: 

Os impostos sobre o ouro são de dois tipos: um é lançado sobre a atual 
quantidade de ouro em circulação, o outro sobre a quantidade que é 
extraída das minas. Ambos têm a tendência de reduzir a quantidade, e de 
aumentar o valor do ouro. Mas nem um nem outro aumenta o seu valor 
enquanto a sua quantidade não for reduzida. Portanto, até que a oferta de 
ouro diminua, tais impostos recaem durante algum tempo sobre os 
possuidores de dinheiro. Mas, em última análise, aquela parte que 
permanentemente incide sobre a comunidade, acaba sendo paga pelos 
donos das minas mediante deduções da renda, e pelos compradores 
daquela porção de ouro que é utilizada como mercadoria para a satisfação 
da sociedade e não destinada exclusivamente à função de meio de 
circulação. (RICARDO, 1982, p. 143). 

1 3 O ouro funcionava como moeda ou como "lastro" da moeda (relação de troca entre ouro e papel-
moeda). (RICARDO, 1982, p. 140). 
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3.2.6 Impostos sobre as casas 

Assim como o ouro, as casas são mercadorias cuja quantidade não pode ser 

rapidamente reduzida, isto é, um aumento de preço reduz a demanda sem diminuir a 

oferta. 

Logo, os impostos sobre as casas recaem freqüentemente sobre a renda do 

proprietário, embora lançados sobre o inquilino. 

O inquilino buscará alugar casas com valores menores e, portanto, como 

não reduzirá a oferta de casas, os proprietários são obrigados a diminuir a renda 

obtida, pagando indiretamente este imposto. 

Assim como Adam Smith, David Ricardo considera que o imposto sobre 

casas pode recair em parte sobre o inquilino, em parte sobre o proprietário do 

terreno e em parte sobre o proprietário da edificação. 

Como quem paga imediata e definitivamente o imposto é o inquilino, este só 

suportaria o imposto se o valor fosse moderado a tal ponto que não se importaria de 

gastar este valor para habitar em uma casa de melhor qualidade. 

Se esse imposto fosse elevado, reduzindo então a demanda de casas, a 

renda do proprietário da casa e do terreno arcariam com o imposto, compensando o 

inquilino. 

David Ricardo observa entretanto, que as casas são bens perecíveis ao 

longo do tempo e que após esse tempo novas casas serão construídas e a renda do 

proprietário da edificação voltará a aumentar, não podendo, então, este arcar com o 

imposto. 

Desse modo, segundo David Ricardo (1982, p. 146), o imposto sobre casas 

recairia sobre o inquilino e o proprietário do terreno, sendo difícil determinar a 

proporção de cada um. 

O autor critica este imposto por afetar os rendimentos de uma única classe 

social, sendo injusto por violar o princípio da igualdade de Adam Smith. Acrescenta 

ainda que este imposto transgride o princípio da segurança da propriedade e 

transforma a terra em um objeto de especulação, distanciando esta do comércio 

honesto e das mãos daqueles proprietários com melhor capacidade de exploração 

da terra (obtenção de melhores resultados e produtividade). 
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3.2.7 Impostos sobre os lucros 

O lucro do capital é sempre afetado quando um imposto é lançado sobre 

mercadorias consumidas pelos trabalhadores, pois aumenta-se o salário, reduzindo 

a taxa de lucro. Esse é o entendimento de David Ricardo: 

[...] Um imposto sobre o trigo, como já assinalamos, não apenas afeta o 
fabricante, na medida em que ele e sua família consomem trigo, mas altera 
a taxa de lucro e, portanto, afeta o seu rendimento. Tudo aquilo que eleva o 
salário reduz o lucro do capital. Portanto, todo imposto lançado sobre 
qualquer mercadoria consumida pelos trabalhadores, tende a reduzir a taxa 
de lucro. (RICARDO, 1982, p. 149). 

Segundo o autor, pode também ser o lucro tributado de maneira direta, 

sendo uma quantia fixa sobre o lucro de uma ou de várias atividades (RICARDO, 

1982, p. 149). 

Os tributos que afetam os lucros são repassados aos preços das 

mercadorias, caso contrário haveria queda na taxa de lucro e o capitalista 

abandonaria a atividade em troca de outra mais lucrativa. 

Se todas atividades forem tributadas todas mercadorias terão elevação de 

preços e, se o padrão monetário (ouro) também for tributado, o preço das 

mercadorias não se alteraria; de forma que cada indivíduo entregaria uma parte 

proporcional a seu rendimento a título de imposto. 

Se o dinheiro não for tributado e todas as atividades forem, cada capitalista 

contribuirá com a mesma quantia de impostos, de forma tal que o valor do imposto 

será acrescido no preço dos produtos. Como todavia, o preço de todas mercadorias 

se elevam, o rendimento obtido, mantido o valor monetário constante, poderá 

somente adquirir parte do que adquiria antes. Desse modo, o capitalista contém as 

próprias despesas e contribui para as necessidades do Estado. 

Todavia, para David Ricardo, ocorre que a tributação sobre o lucro de várias 

atividades de forma fixa altera o preço das mercadorias em diferentes proporções, 

diferenciando o valor relativo entre elas antes do imposto. 

Uma mercadoria de maior valor ao ser tributada em uma quantidade fixa e 

igual a uma mercadoria de menor valor tem o preço aumentado em proporção menor 

que ao aumento desta. 
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Se, por exemplo, o valor da carne aumentasse em 5% (cinco por cento), o 

valor do pão aumentaria em 20% (vinte por cento), dada a tributação fixa sobre os 

lucros. Assim, as taxas de lucro se desregulam, deslocando os capitais entre as 

diversas atividades até restabelecer o equilíbrio (alteração dos preços relativos) 

(RICARDO, 1982, p. 151). 

De acordo com o autor, no caso dos lucros do agricultor, o proprietário de 

terras tem interesse em que tais lucros sejam tributados, pois caso contrário a renda 

da terra terá valor monetário menor em face do não aumento do preço dos produtos 

agrícolas. Para o agricultor a tributação de seus lucros não o afeta, de forma que o 

valor será repassado aos produtos agrícolas (RICARDO, 1982, p. 152). 

Ainda, supondo que o dinheiro (padrão monetário - ouro) é uma mercadoria 

importada, o preço dos produtos não poderiam aumentar sem uma quantidade 

adicionai de dinheiro, o qual não seria obtido em troca de mercadorias caras. Assim, 

em função do comércio exterior, o aumento do preço das mercadorias por motivo da 

tributação dos lucros não pode ocorrer e, caso ocorra, será por pouco tempo. Os 

impostos, obstáculos crescentes ao fabricante e ao agricultor, tendem a reduzir o 

valor relativo do dinheiro e, portanto, a estimular sua exportação (RICARDO, 1982, 

p. 154). 

David Ricardo ressalta que os impostos sobre produtos agrícolas, dízimos, 

impostos sobre salários e sobre os gêneros de primeira necessidade provocam 

queda nos lucros, uma vez que aumentam os salários, produzindo os efeitos da 

tributação sobre os lucros com diferentes graus de intensidade. 

3.2.8 impostos sobre salários 

Para David Ricardo os impostos sobre os salários têm os mesmos efeitos de 

um imposto direto sobre os lucros, pois ao tributar os salários estes se elevam, 

reduzindo a taxa de lucro. 

O trabalho é considerado pelo autor uma mercadoria como qualquer outra, 

seguindo a lei da oferta e demanda14 Desta forma, aumentando os salários através 

1 4 David Ricardo segue a linha de Adam Smith, inclusive citando passagens deste autor. O preço do 
trabalho é o salário, este regulado pela demanda de trabalho e pela peculiaridade do salário servir 
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de impostos, a demanda por trabalho continua a mesma, porém a oferta de trabalho 

reduz, tendendo ao aumento de salários. 

Como o salário é destinado à subsistência do trabalhador, um imposto sobre 

ele leva o trabalhador a não atender as necessidades da família, vivendo em 

situação de miséria. 

Diz David Ricardo sobre os salários: 

O preço do trabalho expressa claramente as necessidades da sociedade em 
relação à população; ele será estritamente suficiente para manter a 
população tal como o exige a situação do fundo para a manutenção dos 
trabalhadores. Se antes os salários dos trabalhadores fossem estritamente 
suficientes para satisfazer as necessidades da população, depois do 
imposto eles deixariam de ser, uma vez que os trabalhadores já não 
disporão dos mesmos recursos para manter suas famílias. Como a 
demanda se mantém, o preço do trabalho se elevará e somente tal 
elevação fará com que a oferta se conserve no mesmo nível. (RICARDO. 
1982, p. 157). 

A elevação dos salários afetará os lucros do capitalista e é sobre ele que 

recai este imposto. Segue o entendimento do autor: 

Espero, pois, ter conseguido mostrar que qualquer imposto que tenha como 
efeito a elevação de salários será pago por uma redução dos lucros e, 
portanto, um imposto sobre os salários é na verdade um imposto sobre os 
lucros. (RICARDO, 1982, p. 161). 

David Ricardo discorda de Adam Smith quando este afirma que os impostos 

sobre salários afetam os proprietários de terra e os consumidores, diminuindo a 

renda dos primeiros e respectivamente por aumentar o preço dos bens de consumo 

para os últimos. 

Para David Ricardo a renda da terra é determinada pela diferença de 

produtividade entre as diversas áreas cultivadas, assim como o preço dos produtos 

agrícolas é determinado pela terra de menor qualidade e que não paga renda. 

Assim, a renda do proprietário não se altera com a tributação dos salários. 

Quanto aos bens de consumo, os valores dos impostos sobre salários que 

reduzem os lucros não poderão ser repassados aos preços dos produtos 

manufaturados, uma vez que estes mesmos consumidores buscarão a 

compensação deste aumento no preço ora aumentando o preço das demais 

de fonte de subsistência do trabalhador e de sua família. (RICARDO, 1982) 
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mercadorias (capitalistas manufatureiros e produtores rurais), ora tendo aumento 

nos salários (trabalhadores). Descreve essa situação: 

Se todos pudessem aumentar o preço de seus produtos de modo a 
recuperar com lucro o montante do imposto, como todos são consumidores 
dos produtos uns dos outros, é obvio que o imposto jamais seria pago, pois 
quem contribuiria se todos fossem compensados? (RICARDO, 1982, p. 
161). 

Um imposto sobre os salários, portanto, não recai sobre o proprietário de 

terra e nem aumenta o preço da mercadoria, mas recai sobre os lucros do capital. 

3.2.9 Impostos sobre os produtos não-agrícolas 

Assim como para os produtos agrícolas, um imposto sobre produtos não 

agrícolas aumenta o preço deste produto num montante equivalente ao imposto. O 

produtor visa manter a taxa de lucro, caso contrário desvia capital para outra 

atividade. 

Dentre os produtos não agrícolas há aqueles de primeira necessidade e os 

de luxo. Quando um imposto recai sobre o primeiro (os produtos consumidos pelos 

trabalhadores), afeta o valor do salário e gera os efeitos dos impostos sobre 

produtos agrícolas. Quando o imposto recai sobre o segundo, somente os 

consumidores são afetados, não aumentando salários e nem reduzindo lucros 

(RICARDO, 1982, p. 171). 

De acordo com David Ricardo: 

[...] os impostos sobre artigos de luxo não tendem a elevar o preço de 
qualquer outra mercadoria, salvo as mercadorias que são tributadas. 
[...] os impostos sobre os artigos de luxo são pagos, em última análise, 
pelos consumidores desses produtos, sem qualquer retribuição. Eies 
incidem indistintamente sobre qualquer espécie de rendimento, os salários, 
os lucros do capital e a renda da terra. (RICARDO, 1982, p. 164=165). 

Faz-se a ressalva porém, que uma tributação pesada reduz o consumo, 

reduzindo a demanda, reduzindo a oferta, reduzindo os lucros e, consequentemente, 

reduzindo os recursos que o Estado obtém ou poderia obter com o imposto. 
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Assim, David Ricardo segue Adam Smith e Jean Baptiste Say15, afirmando 

que o melhor de todos os planos financeiros é gastar pouco, e melhor de todos os 

impostos é o que for o menor possível. 

Dado que o imposto sobre os produtos deve ser o menor possível, afim de 

manter uma demanda suficiente para manter a taxa de lucro e arrecadação do 

Estado, David Ricardo (1982, p. 174) ainda cita vantagens e desvantagens dos 

impostos sobre artigos de luxo. 

Como vantagem afirma que tais impostos são pagos através do rendimento, 

não reduzindo o capital produtivo do país. 

Duas são as desvantagens: a primeira é que o capital pode ser necessário 

para contribuir com despesas públicas e este imposto não atinge o capital; a 

segunda é que o Estado não tem certeza do montante a arrecadar, uma vez que o 

consumidor (contribuinte) pode deixar de consumir tal produto de luxo tributado. 

3.2.10 Contribuições para os pobres 

Para David Ricardo, este é um imposto que pode assumir a natureza de 

imposto sobre produtos agrícolas, sobre lucros e sobre a renda e que, sob diferentes 

circunstâncias, recai sobre o consumidor de produtos agrícolas e outros bens, sobre 

os lucros ou sobre a renda da terra. 

Segundo ele, é um imposto que recai com peculiar intensidade sobre os 

lucros do arrendatário e, portanto, pode ser considerado como fator de elevação dos 

preços dos produtos agrícolas. De acordo com o grau em que afeta igualmente os 

lucros da indústria manufatureira e da agricultura, será um imposto geral sobre os 

1 5 "Outros há que exibem planos financeiros propondo meios de encher os cofres do príncipe sem 
sobrecarregar os súditos. Ora, a menos que um plano financeiro seja um projeto de 
empreendimento industrial, só pode dar ao governo o que tira do particular ou algo que tira do 
próprio governo sobre outra forma. Um simples golpe de varinha mágica jamais transforma nada 
em alguma coisa. Por mais camuflada que seja uma operação, por mais desvios que se imprimam 
aos valores e por mais metamorfoses que venham a sofrer, só se pode Ter um valor criando ou 
tomando-o. O melhor de todos os pianos financeiros consiste em gastar pouco, e o melhor de 
todos os impostos é o menor. 
[...] O imposto exagerado destrói a base mesma sobre a qual incide, e a destrói quer incida sobre 
objetos de necessidade, quer sobre objetos de iuxo." (SAY, 1986, p. 420-421). 
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lucros e não alterará o preço dos produtos agrícolas e dos produtos manufaturados 

(RICARDO, 1982, p. 179). 

Na medida em que o arrendatário seja incapaz de se ressarcir daquela 

parcela do imposto que o afeta particularmente, elevando o preço dos produtos 

agrícolas, tal imposto será um imposto sobre a renda da terra e pago pelo 

proprietário. 

Conforme afirma David Ricardo (1982, p. 181), para saber os efeitos das 

contribuições para os pobres em determinado momento, deve-se pesquisar se tais 

contribuições afetam igual ou desigualmente os lucros do arrendatário e do 

fabricante, como também se essas circunstâncias permitem ao arrendatário elevar o 

preço dos produtos agrícolas. 
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4 POLÍTICA TRIBUTÁRIA EM JOHN STUART MILL 

John Stuart Mill é outro autor representativo do liberalismo dos séculos XVIII 

e XIX, também defensor da liberdade individual e da não intervenção do Estado na 

economia. 

O que há de diferenciai neste autor é a visão de um Estado um pouco mais 

presente e complexo. Não afasta-se a idéia da não intervenção do Estado, apenas 

amplia-se algumas responsabilidades do Estado, atribuindo funções não tão restritas 

à segurança e à justiça. John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 373) atribui ao Estado o dever 

de alguns serviços públicos, tais como: construção de portos, diques e estradas; 

iluminação e limpeza de vias públicas; cunhagem de moeda; dentre outros. 

Como considera o Estado de uma forma um pouco mais complexa, embora 

ainda dentro da concepção liberalista da não-intervenção, a teoria da tributação 

deste autor possui alguns fundamentos diferenciais das concepções de Adam Smith 

e David Ricardo, como será analisado no decorrer deste capítulo. 

A análise dos fundamentos de política tributária de John Stuart Mill será feita 

com base em sua obra "Princípios de Economia Política com Algumas de suas 

Aplicações à Filosofia Social", dividindo-se em três partes: princípios gerais da 

tributação, tipologia tributária e comparação entre taxação direta e indireta. 

4.1 PRINCÍPIOS GERAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO 

John Stuart Mill reafirma as quatro máximas de Adam Smith sobre a 

tributação: equidade, certeza, conveniência do pagamento e economia no 

recolhimento do tributo. 

Acrescenta a essas máximas que as normas restritivas às quais se sujeitam 

as profissões e as manufaturas são muitas vezes obstáculos insuperáveis para o 

aperfeiçoamento de processos produtivos (MILL, 1996, v. 2, p. 376). 

Comenta ainda, que tais considerações acima devem ser analisadas a cada 

imposto específico, embora o princípio da igualdade de tributação (equidade) 

mereça uma análise mais detalhada, assim o fazendo. 
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A seguir serão analisados os fundamentos apresentados por John Stuart Mill 

a respeito do princípio da equidade e as considerações por ele feitas acerca da 

tributação excessiva e arbitrariedade. 

4.1.1 Fundamentos do princípio de igualdade de tributação 

Para John Stuart Mill, a igualdade é uma norma presente em tudo aquilo que 

diz respeito ao governo. Não pode este discriminar pessoas e classes quanto à força 

dos direitos que as pessoas têm em relação à ele. 

Qualquer sacrifício exigido pelo governo deve representar o mais próximo 

possível do mesmo ônus para todas as pessoas, importando, no conjunto, o menor 

sacrifício. Destaca-se a seguinte passagem do texto do autor: 

Se alguém carrega uma cota de peso menor do aquela que por justiça lhe 
cabe, alguma pessoa tem de carregar mais do que lhe toca, e coeteris 
paribus o alívio da primeira não é um bem tão grande para ela, quanto é um 
mal a maior pressão exercida sobre a segunda. (MILL, 1996, v. 2, p. 377). 

A igualdade de tributação é representada, portanto, na igualdade de 

sacrifício, de forma que a distribuição da contribuição deve ser feita de forma a 

representar um incômodo uniforme e aceito por cada pessoa. 

Dessa maneira, para John Stuart Mill, justificar a proporção do imposto na 

forma e quantidade do serviço prestado pelo governo a cada pessoa individualmente 

(ex. proteção da propriedade) é um modo incorreto de medir a igualdade, pois as 

funções governamentais são amplas e genéricas, dificultando definir a proporção 

exata do imposto correlato. 

John Stuart Mill afirma que a idéia de correlacionar o imposto a uma 

contraprestação do serviço poderia favorecer os mais fortes, uma vez que se o 

serviço do governo não existisse os mais fracos seriam prejudicados e, portanto, o 

serviço do governo teria maior valor para estes, representando uma carga tributária 

maior. 

Assim explicita seu entendimento: 
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Por isso, se houvesse alguma justiça, na teoria da justiça que estamos 
analisando, os menos capazes de se ajudarem e defenderem a si próprios, 
por serem aqueles para os quais a proteção do governo é a mais 
indispensável, teriam que pagar a cota maior do preço dessa proteção - o 
que é o inverso do verdadeiro conceito de justiça dístributiva, que consiste 
não em imitar, mas em corrigir as desigualdades e os erros da natureza 
(MILL, 1996, v. 2, p. 378). 

Outra falsa idéia de igualdade, segundo o autor, seria um imposto 

determinado numa quantia fixa por pessoa, posto que não se pode definir algo que 

não é definível, tais como as questões sociais. 

Conclui então, que a contribuição será justa (eqüitativa) quando estiver de 

acordo com os recursos de cada pessoa, isto é, quando represente um sacrifício 

igual em prol do objetivo comum (governo) (MILL, 1996, v. 2, p. 379). 

Deve-se desconsiderar a contraprestação dos serviços do governo como 

critério de proporcionalidade do imposto, assim como a idéia de igualdade absoluta 

(quantia fixa). 

Relacionado ao princípio da equidade da tributação, John Stuart Mill 

apresenta cinco tópicos, os quais são fundamentos gerais de tributação. Serão eles 

analisados, um a um, nos tópicos subsequentes. 

4.1.1.1 Proporcionalidade e progressividade 

O autor concorda com a idéia de que uma mesma percentagem sobre 

montantes de renda distintos representa um ônus (sacrifício) muito maior para as 

rendas de menor valor. Assim, um décimo (1/10) de uma renda de cem (100) é muito 

mais oneroso que um décimo (1/10) de uma renda de mil (1000). 

Em relação à progressividade do imposto, o que se denominava na 

Inglaterra no século XIX de imposto progressivo ou imposto gradual sobre a 

propriedade, John Stuart Mill não o defende. Segundo ele, o Estado não deve utilizar 

a progressividade (cobrar uma percentagem maior sobre quantias de renda maiores) 

para suavizar as desigualdades de riquezas, pois esta atitude onera aqueles que 

foram prudentes. 

Diz o autor: 
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Taxar as rendas mais altas em uma percentagem maior do que as rendas 
menores significa impor um tributo à iniciativa e à parcimônia, impor uma 
penalidade a pessoas por terem trabalhado mais duro e economizado mais 
do que seus vizinhos. (MILL, 1996, v. 2, p. 381). 

Considera entretanto, que as heranças e legados são objetos perfeitamente 

tributáveis progressivamente, uma vez que é justo tributar mais aquelas riquezas 

não obtidas com trabalho próprio, isto é, riqueza não derivada da iniciativa e da 

prudência. 

Exclui da regra da progressividade do imposto os ativos realizáveis 

(exemplos: terras, fundos públicos e ações), pois a imposição de tal tributo seria um 

confisco de uma percentagem da propriedade para a utilidade pública, recaindo, 

então, na idéia de suprir as desigualdades com a riqueza daqueles mais prudentes 

(MILL, 1996, v. 2, p. 382). 

Para John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 379), o ideal seria fixar uma renda, renda 

esta suficiente para garantir o indispensável para a subsistência familiar e isentá-la 

de tributos, de modo que o valor que exceder esta quantia fixada será tributado com 

uma mesma percentagem. 

Esse modelo de tributação proposto incide somente sobre o montante gasto 

com o supérfluo (luxos), isentando da tributação as necessidades básicas da família. 

Fixada uma renda mínima, as rendas que ultrapassam este mínimo devem 

pagar impostos não sobre o montante total, mas apenas sobre aquilo que 

ultrapassar a renda mínima. 

Dentro desse ideal, a renda mínima deve ser utilizada para artigos de 

primeira necessidade, não podendo, portanto, tributar esses artigos. Já os artigos de 

luxo podem e devem ser tributados, a fim de evitar que tal renda mínima seja 

desviada para o consumo de bens de luxo em detrimento do consumo dos bens de 

primeira necessidade. 

Como a tributação incidirá sobre a renda utilizada para bens de luxo ou 

supérfluos, o sacrifício presumir-se-á igual pelo governo nos diferentes montantes de 

renda, não comprometendo as necessidades básicas da família e considerando que 

comodidades e vaidades sejam igualmente (mesma percentagem) tributadas para 

reparti-las entre todas as pessoas. 
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4.1.1.2 Percentagem sobre rendas perpétuas e finitas 

John Stuart Mill ressalta a questão se deve se utilizar da mesma taxa 

percentual para rendas perpétuas e rendas finitas. 

As rendas perpétuas são aquelas que se postergam para além da vida da 

pessoa (exemplos: herança, terras, credor hipotecário, juros de capital aplicado), 

enquanto as rendas finitas duram somente enquanto a pessoa vive (exemplos, 

salário, anuidades). 

Para o autor, o simples fato de se considerar todo o montante de renda que 

será obtido ao longo dos anos, capitalizados tais rendimentos anualmente, não 

enseja uma diferenciação na taxa percentual do imposto entre rendas perpétuas e 

finitas. 

Assim explica que o motivo aritmético não satisfaz o ideal de justiça para a 

diferenciação entre as taxas para as rendas perpétuas e finitas: 

Quando se diz que um rendimento temporário deve ser taxado com um 
imposto menor do que um rendimento permanente, é irresistível a resposta 
de que ele é taxado com imposto menor, pois o rendimento que dura 
apenas dez anos paga o imposto apenas durante dez anos, enquanto o que 
dura sempre paga imposto sempre. Quanto a esse ponto, alguns 
reformadores financeiros incorrem em grande falácia Sustentam que os 
rendimentos devem pagar impostos de renda não em proporção ao seu 
montante anual, mas em proporção ao seu valor capitalizado- que, por 
exemplo, se o valor de uma anuidade perpétua de 100 libras for 3 mil libras, 
e uma anuidade vitalícia do mesmo montante, valendo apenas a metade do 
número de anos do rendimento, só pudesse ser vendida por 1500 libras, o 
rendimento perpétuo deveria pagar duas vezes mais por cento de imposto 
de renda do que o rendimento limitado, se um paga 10 libras por ano, o 
outro deveria pagar apenas 5 libras. Acontece que essa argumentação 
deixa obviamente de levar em conta um fato: avalia os rendimentos com um 
padrão e os pagamentos com outro; capitaliza os rendimentos, mas 
esquece de capitalizar os pagamentos, Alega-se: uma anuidade no valor de 
3 mil libras deve pagar o dobro do imposto incidente sobre uma que só vale 
1500 libras; nada mais incontestável do que isso. Esquece-se, porém, que o 
rendimento que vale 3 mil libras paga ao suposto imposto de renda 10 libras 
por ano in perpetuum, o que eqüivale, pela hipótese, a 300 libras, ao passo 
que o rendimento limitado paga as mesmas 10 libras somente enquanto 
viver seu proprietário, o que, com base no mesmo cálculo, é um valor de 
150 libras, e poderia efetivamente ser comprado por essa soma. Por isso, o 
rendimento que vale apenas a metade já paga apenas a metade do 
imposto, e se, além disso, sua cota anual fosse reduzida de 10 para 5 libras, 
ele pagaria não a metade, mas apenas 1/4 do pagamento exigido do 
rendimento perpétuo. Para que fosse justo um rendimento pagar apenas a 
metade, por ano, do que paga o outro, seria necessário que pagasse essa 
metade durante o mesmo período, isto é, in perpetuum. (MILL, 1996, v. 2, p. 
383-384). 
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O único motivo para distinguir o percentual do tributo sobre rendas 

perpétuas e finitas seria, segundo John Stuart Mill (1996, p. 385), a maior 

necessidade da pessoa com rendimentos finitos em poupar (economizar) uma 

quantia determinada, a fim de garantir uma provisão para os anos de sua velhice e 

para a provisão dos filhos e futuras gerações. 

A pessoa com renda perpétua não tem preocupação com tal poupança, uma 

vez que a renda permanece constante na velhice e mesmo após a morte ela é 

herdada por aqueles que a pessoa teria interesse em prover. 

Desse modo, considerando o princípio da igualdade de tributação no sentido 

de igualdade de sacrifício, deveria ser isenta de tributa aquela parte da renda 

poupada pela pessoa que não possui outra forma de prover sua velhice e prover 

aqueles por quem tem interesse. 

Afirma, então, o modo correto de cobrar um imposto de renda seria taxar 

somente a parte do rendimento destinada ao gasto, isentando a parte que é 

poupada. Se tributar tanto o gasto (improdutivo) como a poupança (em regra 

investida), a parte destinada à poupança é tributada duplamente. Uma quando a 

pessoa recebe a renda e decide poupá-la; outra quando esta renda poupada é 

investida, tributando então os juros decorrentes desta poupança-investimento (MILL, 

1996, v. 2, p. 386). 

Trata-se de taxar o mesmo recurso do contribuinte duas vezes, penalizando 

aqueles que são prudentes e favorecendo ao gasto improdutivo (taxado tão somente 

uma vez). 

Diante dessa situação, a isenção de tributação da poupança daqueles com 

rendas finitas deve ser levada em conta, considerando uma dedução no percentual 

do imposto para tais rendas. 

Equipara-se esse raciocínio da isenção para os lucros de uma empresa 

comercial, sendo os juros sobre o capital tributados integralmente (renda de 

natureza perpétua) e a parte restante, considerada como remuneração pela 

habilidade e pelo trabalho de administração/supervisão do empresário, tributada com 

um percentual reduzido (renda de natureza finita). 

Considera por fim, embora esse sistema de isenção para a parte poupada 

das rendas finitas não faça justiça plena a todos os casos, ele é o que mais se 

aproxima ao princípio da equidade. 
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Descreve tai aproximação com as seguintes palavras: 

Mesmo que seja duro, para um beneficiário de anuidade que tem apenas 
cinco anos de vida, não poder gozar de dedução superior àquela que se 
concede a um que tem vinte anos de vida. Mesmo assim, isto é para ele 
melhor do que se a nenhum dos dois se concedesse dedução aíguma. 
(MILL., 1996, v. 2, p. 389). 

4.1.1.3 O aumento da renda da terra oriunda de causas naturais constitui objeto 

adequado de tributação especial 

A renda da terra é um rendimento que tende a aumentar com o crescimento 

da riqueza da sociedade, tornando o proprietário de terras mais rico sem nenhuma 

atividade ou sacrifício seu. 

Diz John Stuart Mill a respeito: 

[...] O progresso normal de uma sociedade que aumenta em riqueza está 
sempre tendendo a aumentar as rendas dos senhores de terras, a 
proporcionar-lhes tanto um montante maior como uma percentagem maior 
da riqueza da comunidade, independentemente de qualquer trabalho ou 
despesa da parte deles. Tornam-se mais ricos, digamos assim, no sono, 
sem trabalhar, sem assumir riscos, sem economizar. Que direito têm a esse 
acréscimo de riqueza, com base no princípio geral da justiça social? (MILL, 
1996, v. 2, p, 389). 

Nada mais justo que o Estado tribute de forma especial esta renda obtida 

sem esforços (trabalho ou investimento), pois de uma forma ou de outra foi a 

sociedade quem contribuiu para tal aumento da renda da terra, sendo justo dividir 

este acréscimo entre a sociedade através da tributação. 

John Stuart Mill (1996, p. 390) constata que era costume dos países 

europeus tributarem a renda da terra no século XVIII e XIX. Não seria injusto, 

portanto, aumentar a tributação para um aumento dessas rendas sem os esforços do 

proprietário. 

Para ele, a tributação especial só não deveria atingir a renda acrescida 

quando derivada de capital investido ou trabalho despendido pelo proprietário, 

considerando que o Estado deveria realizar uma avaliação prévia de todas as terras 
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do país e utilizar como critério (mais seguro) para esse imposto o aumento geral do 

preço da terra (MILL, 1996, v. 2, p. 391). 

4.1.1.4 Considerações sobre o imposto territorial 

John Stuart Mill considera o imposto territorial não como parte da tributação, 

mas como uma parcela da renda do particular que é reservada ao Estado (uma 

participação do Estado na propriedade do solo). 

O proprietário de terra não terá direito algum de compensar o "imposto 

territorial" com os outros impostos por ele pagos, uma vez que a quantia paga a 

esse título é apenas um encargo sobre a renda, sendo como se o Estado tivesse 

retirado uma parcela de terra. 

A seguinte passagem expressa a idéia: 

[...] o imposto territorial hoje vigente (o qual, na Inglaterra, infelizmente é 
muito baixo) não deveria ser considerado como um imposto, mas como um 
encargo sobre a renda, cobrado em benefício do público - uma parcela da 
renda, reservada desde o início pelo Estado, parcela esta que nunea 
pertenceu aos senhores de terra nem nunca fez parte de sua renda, e 
portanto não deveria ser contada para eles como parte de sua tributação, de 
molde a isentá-los de sua justa cota de participação em todos os outros 
impostos, (MILL, 1996, v, 2, p. 391), 

Conclui, então, que a cobrança do imposto territorial não representa violação 

ao princípio da equidade da tributação. 

4.1.1.5 Impostos que podem recair sobre o capital 

Dentro da idéia de David Ricardo, John Stuart Mill cita uma regra gerai de 

tributação: a incidência de tributos deve se dar somente sobre rendimentos e não 

sobre o capital. 
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Para John Stuart Mill, a taxação excessiva é a causa da diminuição 

substancial do capital nacional, uma vez que arruina qualquer comunidade 

trabalhadora por tornar um mau negócio trabalhar e economizar. 

Ele também afirma que qualquer sistema tributário não tem como evitar a 

afetação do capital, pois mesmo que atinja somente os rendimentos, o tributo 

impede o aumento da riqueza nacional, recaindo em parte sobre o capital. 

O trecho a seguir explicita tal situação: 

Ordenar que a tributação incida totalmente sobre o rendimento e não sobre 
o capital ultrapassa o poder de qualquer sistema de arrecadação fiscal. Não 
existe imposto algum que em parte não seja retirado daquilo que, do 
contrário, teria sido poupado; não existe imposto algum cujo montante, se 
não fosse cobrado, seria totalmente empregado para gastos e do qual não 
se guardaria nenhuma parcela como capital adicional. Por isso, todos os 
impostos são, em certo sentido, em parte pagos com capital, e em um país 
pobre é impossível impor qualquer tributo que não impeça o aumento da 
riqueza nacional. (MILL, 1996, v. 2, p. 392-393). 

A parcela da tributação que afeta o capital pode ser maior nos países mais 

ricos e que possuem um grande aumento de capital anualmente. Explica-se tal fato 

pela não redução do capital investido na produção nesse país, posto que o capital é 

abundante e o ímpeto de poupar é tão forte a manter as taxas de lucros acima das 

mínimas e, portanto, perdurando o aperfeiçoamento contínuo da produção e da 

multiplicação do capital. 

E ainda, com alta lucratividade, os países ricos atraem investimentos 

externos, os quais se tributados agregam maior riqueza do Estado. 

Desse modo, John Stuart Mill defende a tributação do capital nos países 

ricos, enfatizando que até mesmo os impostos diretos sobre o capital não são 

objetáveis (exemplo: impostos sobre heranças), limitando esta tributação à quantia 

excessiva que atinge o estímulo ao trabalho e à economia (poupança), isto é, que 

impede o aperfeiçoamento produtivo do país. 

Conclui, os impostos não devem subtrair os recursos destinados à produção, 

mas reduzir os recursos destinados aos gastos supérfluos, ou seja, a tributação deve 

incidir sobre o consumo improdutivo e o supérfluo. 

Diz John Stuart Mill: 

O que realmente fazem os impostos cobrados no país não é subtrair os 
recursos destinados à produção, mas diminuir os recursos destinados aos 
gastos supérfluos, com efeito, tudo aquilo que qualquer pessoa está 
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pagando em impostos poderia, se não o aplicasse para pagar impostos, 
empregá-lo para viver mais folgadamente, ou para atender a algum desejo 
ou gosto ao qual, atualmente, deixa de satisfazer. (MILL, 1996, v. 2, p. 394). 

4.1.2 Tributação excessiva e arbitrariedade 

Os dois autores analisados nos dois capítulos anteriores não escrevem 

especificamente a respeito da tributação excessiva, simplesmente defendem o 

mínimo imposto possível (dentro da concepção da mínima intervenção estatal). 

John Stuart Mill não define em sua obra o que nem o quanto seria uma 

taxação excessiva. Limitou-se a apresentar os efeitos de uma tributação excessiva, 

destacando em paralelo a arbitrariedade. 

Embora John Stuart Mill considere a tributação excessiva pelo governo um 

ato danoso à economia do país, muito maior será o dano de cobranças incertas e 

arbitrárias. 

Preza-se, portanto, pelo princípio da certeza referido por Adam Smith. Este 

autor também já ressaltava a importância deste princípio, afirmando que a incerteza 

é até mesmo pior que a desigualdade. 

Pelos seguintes excertos do texto de John Stuart Mill pode-se destacar a 

idéia: 

A simples tributação excessiva pelo governo, conquanto seja um grande 
mal, não é comparável, sob o aspecto econômico dos danos causados, a 
cobranças muito menores em montante, que sujeitam o contribuinte ao 
mando arbitrário de funcionários do governo, ou são imposta de maneira a 
colocar a habilidade, a iniciativa e a frugalidade em posição desvantajosa. 
[...] os poderes arbitrários de oficiais da Receita, os intendants e os 
subdélégués eram mais destrutivos para a prosperidade do que um 
montante muito maior de imposto, porque acabavam com a segurança [...] 
(MILL, 1996, v. 2, p. 457). 

Argumentou ainda que a tributação excessiva conhecida pelo contribuinte 

pode estimulá-lo a aperfeiçoar o processo produtivo, com a intenção de reduzir 

custos e compensar a limitação tributária (MILL, 1996, v. 2, p. 458). 

Mesmo após tais considerações, a tributação excessiva não deixa de 

constituir um mal econômico, pois desestimula a iniciativa devido à insuficiência de 

remuneração. Ela também impede a acumulação de capitai; faz com que o capital 
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seja investido em outros países; diminui a motivação de poupar; induz as pessoas a 

se mudarem para o exterior (junto com seu capita!) e impede a progressão do país 

(condição estacionaria da economia, na qual não há crescimento nem evolução). 

4.2 TIPOLOGIA TRIBUTÁRIA 

John Stuart Mill classifica os tributos em: impostos diretos, indiretos (sobre 

mercadorias) e taxas (outras taxas)16. Analisar-se-á cada tipo tributário específico 

dentro dessas três categorias. 

4.2.1 Impostos diretos 

John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 395) define imposto direto como aquele 

cobrado da pessoa que exatamente tende-se ou deseja-se que o pague. 

Podem recair sobre o rendimento ou sobre o gasto da pessoa, sendo mais 

comum recair sobre os rendimentos. Quando recair sobre os gastos, somente será 

um imposto direto se cobrado diretamente do consumidor (exemplo, imposto predial 

cobrado do ocupante da casa). 

Assim como Adam Smith, John Stuart Mill considera que os impostos diretos 

sobre rendimentos recaem independentemente ou uniformemente sobre três fontes: 

renda, lucro e salário. Afirma John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 395): "As fontes de 

rendimento são a renda, os lucros e os salários. Isso inclui todo o tipo de 

rendimento, excetuados doações ou roubos." 

Diante desta afirmação, a seguir serão analisados os cinco impostos diretos 

específicos apresentados por John Stuart Mill: imposto sobre a renda da terra, 

imposto sobre o lucro, imposto sobre o salário, imposto de renda geral e imposto 

sobre moradias ou sobre os imóveis urbanos. 

John Stuart Mill (1996) não justifica o porquê de classificar os tributos dessa forma, nem se essas 
são as categorias possíveis, ideais ou apenas categorias de tributos por ele observadas. 
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4.2.1.1 Imposto sobre a renda da terra 

John Stuart Mill considera que o imposto sobre renda da terra recai 

inteiramente sobre o dono da terra, não possuindo este meios para repassar o 

imposto a outrem. Afirma acerca do imposto sobre a renda da terra: "Ele 

simplesmente tira um tanto do dono da terra e o transfere para os cofres do Estado." 

(MILL, 1996, v. 2, p. 396). 

O autor também faz a ressalva, já explanada por Adam Smith e David 

Ricardo, de quando o proprietário de terra implanta melhorias na propriedade parte 

da renda da terra é na verdade lucro sobre o capital, devendo este rendimento ser 

tributado de maneira diversa (excluído da renda da terra) para não gerar os 

indesejáveis efeitos. 

Embora afirme que o lucro devesse ser tributado com valor menor que a 

renda (rendas finitas e perpétuas), considera que a tributação uniforme da renda da 

terra incluindo os lucros sobre o capital não é tão injusta; posto que um imposto 

especial sobre o rendimento de qualquer categoria, não contrabalançado por 

impostos sobre outras categorias, eqüivale a um injusto confisco (MILL, 1996, v. 2, p. 

396). 

4.2.1.2 Imposto sobre o lucro 

Assim como o imposto sobre a renda da terra, o imposto sobre o lucro 

deveria recair inteiramente sobre quem o paga. Esta situação somente se dá quando 

todos os lucros são tributados da mesma forma, pois a pessoa não poderá mudar de 

ocupação para evitar a tributação (MILL, 1996, v. 2, p. 397). 

O imposto sobre o lucro significa, todavia, um custo de produção, sendo este 

custo repassado aos consumidores na maioria das vezes. Somente na hipótese de 

um imposto geral e igual sobre os lucros é que não se alteraria o preço relativo das 

mercadorias, recaindo o imposto efetivamente sobre o dono do capital. 

Nos países ricos e prósperos a tributação sobre o lucro estimula o capitalista 

a desenvolver e utilizar invenções (tecnologia), buscando compensar a perda de 
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lucro da tributação na redução de custos devido aos aperfeiçoamentos do processo 

produtivo. 

Segundo John Stuart Mill, caso a tributação sobre os lucros seja tão pesada, 

ao ponto dos aperfeiçoamentos produtivos não compensarem a redução dos 

mesmos, o capitalista buscará investir seu capital em outras atividades mais 

rentáveis, tal como a possibilidade de investir até mesmo no exterior. 

Nesse caso ainda, a redução dos lucros com a tributação faz com que esta 

percentagem reduzida recaia sobre os trabalhadores e sobre os proprietários de 

terra, de modo que mantenha o retorno esperado do capital e, então, o capitalista 

naquela atividade. 

De acordo com o autor, um imposto sobre os lucros constitui uma redução 

no capital acumulado do país e é prejudicial para a riqueza nacional, a menos que 

esses impostos sejam contrabalanceados pelo acréscimo de lucro derivado do 

aperfeiçoamento no processo produtivo. 

Uma vez que os impostos reduzem a acumulação, esse ônus ora será 

repassado aos trabalhadores, ora aos proprietários de terra (MILL, 1996, v. 2, p. 

398). 

Desse modo, a tributação sobre os lucros é, na prática, complexa, variada e 

incerta. 

4.2.1.3 Imposto sobre salário 

O autor em análise distingue os salários a serem tributados em duas 

categorias, aqueles pagos à mão-de-obra comum não qualificada e aqueles pagos 

aos profissionais qualificados ou especializados (manuais ou intelectuais). 

Os últimos quando tributados não possuem meios de repassar o imposto, 

recaindo o imposto efetivamente sobre eles. Isto porque o salário dos profissionais 

especializados tem preço de monopólio, ficando em valores acima dos salários da 

mão-de-obra comum (MILL, 1996, v. 2, p. 399). 

Aos trabalhadores sem qualificação remunerados pelos capitalistas, a 

tributação de seus salários poderá representar uma queda no padrão de vida. Para 

John Stuart Mill, essa queda no padrão de vida fará com que a população não 
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aumente, diminuindo o número de trabalhadores e aumentando os salários, de 

forma a recompor a situação inicial antes do imposto. Assim, os impostos sobre 

salários recaem durante algum tempo sobre os trabalhadores, porém após certo 

tempo passam a recair indiretamente sobre o lucro (maior salário representa custo 

ao capitalista e, portanto, menor lucro) (MILL, 1996, v. 2, p. 400). 

A idéia de que o imposto sobre salários não deve atingir os rendimentos 

necessários para uma existência sadia é expressada por John Stuart Mill, assim 

como Adam Smith já afirmou. 

Outra ressalva feita é a incidência indireta do imposto sobre salário nos 

lucros dos capitalistas, afetando a riqueza nacional e, consequentemente, 

prejudicando os recursos possíveis da sociedade para contribuir com quaisquer 

impostos. 

4.2.1.4 Imposto de renda geral 

John Stuart Mill coloca a idéia da tentativa de cobrar um imposto direto sobre 

todas as espécies de rendimento, ou seja, um imposto de renda geral. 

Para tanto, o autor ressalta que os princípios de justiça fundados na 

equidade e explicados no início deste capítulo (4) devem ser observados, os quais 

são: i) os rendimentos abaixo de certo montante devem permanecer totalmente 

isentos de impostos a fim de garantir o mínimo necessário para uma sobrevivência 

digna; ii) os rendimentos acima desse limite devem ser taxados somente em 

proporção ao excedente que ultrapassa o citado limite; iii) todas as importâncias 

economizadas do rendimento e investidas devem ser isentas de impostos, ou então, 

sendo isto impraticável, os rendimentos vitalícios provenientes da atividade 

comercial e profissional devem ter um imposto menor aos rendimentos herdáveis 

(MILL, 1996, v. 2, p. 401). 

Outro problema é encontrado para a implantação deste tipo tributário: a 

impossibilidade de se praticar com exatidão o rendimento real dos contribuintes. 

Assim dispõe John Stuart Mill: 
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Pode-se constatar com exatidão as rendas, os salários, as anuidades e 
todos os rendimentos fixos. Mas os ganhos variáveis dos profissionais 
liberais, e mais ainda os lucros comerciais, que nem a própria pessoa 
interessada é sempre capaz de verificar com exatidão, não podem ser 
avaliados por um coletor de impostos com alguma precisão que se aproxime 
da realidade. Tem-se de confiar sobretudo - e sempre assim se fez - nos 
dados fornecidos pela própria pessoa. (MILL, 1996, v. 2, p. 402). 

A facilidade de falsar o verdadeiro rendimento é considerada muito grande 

por John Stuart Mill, fazendo com que a justiça do imposto de renda geral seja 

violada pela iniqüidade daqueles que realmente contribuem, isto é, enquanto os 

mais conscienciosos pagam rigidamente o imposto, os inescrupulosos sonegam 

grande parte da carga tributária devida efetivamente. 

No século XIX esse imposto era somente utilizado como um recurso 

extraordinário para grandes emergências nacionais, segundo constatações do autor 

(MILL, 1996, v. 2, p. 402). 

Constatou também a tentativa de se implantar uma percentagem de imposto 

de renda geral sobre os gastos efetuados, porém foi também sem sucesso pela 

facilidade de se omitir muitos gastos, fugindo da incidência tributária (MILL, 1996, v. 

2, p. 403). 

Tal imposto sobre os gastos acabou recaindo então sobre tipos especiais de 

gastos apenas, não passando de um imposto indireto cobrado diretamente da 

pessoa que consome ou utiliza o bem (exemplo: impostos sobre carruagens, sobre 

escravos e sobre moradias). 

4.2.1.5 Imposto sobre moradias ou sobre os imóveis urbanos 

Assim como Adam Smith, John Stuart Mill considera que o imposto sobre 

moradias incide tanto sobre a renda destinada ao aluguel do solo, como sobre a 

renda da construção. 

Define o aluguel do solo como: 

É a remuneração paga pelo uso do terreno ocupado pela casa e seus 
acessórios, variando desde um simples equivalente pelo aluguel que o 
terreno daria, se utilizado para fins agrícolas, até os aluguéis de monopólio, 
pagos por localizações favoráveis em ruas populosas. (MILL, 1996, v. 2, p. 
403). 
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E o aluguel da construção: "O aluguel da própria casa, na medida em que se 

distingue do aluguel do solo, é o equivalente pago pelo trabalho e pelo capital 

despendidos na construção da mesma." (MILL, 1996, v. 2, p. 403). 

A parte do imposto que recaí sobre o aluguel da construção efetiva-se, em 

última análise, sobre o consumidor. 

Tal afirmação se assemelha à explicação de David Ricardo quanto ao ajuste 

da oferta e demanda de bens duráveis (como as casas), não podendo o construtor 

arcar com o imposto, sob pena de reduzir a taxa de lucro e abandonar a atividade. 

Já a parte do imposto sobre moradias que incide sobre o aluguel do solo 

pode recair sobre o dono do terreno e/ou sobre o locatário. 

Se o imposto fosse cobrado por uma quantia fixa por metro quadrado (ou pé 

quadrado), ele recairia somente sobre o locatário. Como, todavia, o imposto é um 

percentual do imposto predial total, ele recairá em parte sobre o locatário e em parte 

sobre o dono do terreno, arcando este com uma maior carga para imóveis mais 

valorizados (melhor localização). 

Na medida que os imóveis aumentam de valor conforme a localização, 

aumenta-se o aluguel e, consequentemente, o valor do imposto a ser pago. Esse 

valor do imposto a maior será pago pelo dono do terreno, na forma de uma taxação 

especial de sua renda. 

John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 406) afirma que essa situação não deve ser 

contestada, posto que é justo cobrar mais este imposto dos terrenos 

supervalorizados pelo motivo deste aumento de riqueza do dono do terreno não se 

dar através do trabalho do mesmo. 

Afirma também que o imposto é justo e eqüitativo para o locatário porque o 

gasto de uma pessoa com moradia é o critério que mais se aproxima da realidade 

para medir a possibilidade econômica, ressalvando que o imposto deve ser 

proporcional ao valor da casa. 

Quando porém a moradia não é locada, utilizando-se deia o próprio 

proprietário, o imposto deveria ser cobrado com base na avaliação periódica da casa 

visando o custo de reconstrução dela e não seu valor de venda. Isto porque, 

segundo John Stuart Mill, o imposto predial não é pensado para incidir nas rendas 

auferidas de casas, mas em um imposto sobre os gastos incorridos nela. Assim 

dispõe: "O que se deseja verificar é o que uma casa custa para a pessoa que vive 
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nela e não o que ela renderia se fosse alugada a outra pessoa." (MILL, 1996, v. 2, p. 
407). 

Para as moradias com diversos aposentos, tal como pensões, o imposto 

deveria ser cobrado separadamente de cada ocupante, levando em conta uma 

avaliação individual de cada parte da casa ocupada por diferentes inquilinos. 

Tal idéia é reforçada na medida que John Stuart Mill prescreve que a 

isenção dada ao imposto de renda em geral deve ser também aplicada para o 

imposto predial de casas até um certo valor, isentando da tributação aquilo que é 

necessário para uma existência saudável (MILL, 1996, v. 2, p. 408). 

4.2.2 Impostos indiretos ou impostos sobre mercadorias 

Impostos sobre mercadorias ou indiretos são aqueles pagos adiantadamente 

por uma pessoa, para serem reembolsados por outra. 

Assim melhor os caracteriza: 

Impostos indiretos são aqueles que são cobrados de uma pessoa, na 
expectativa ou com a intenção de que esta se indenize à custa de outra, tal 
como o imposto de consumo ou as taxas alfandegárias. O produtor ou 
importador de uma mercadoria é intimado a pagar um imposto sobre esta, 
não com a intenção de cobrar dele uma contribuição especial, mas com a 
intenção de taxar, por seu intermédio, os consumidores da mercadoria, dos 
quais, como se supõe, ele recuperará o montante, aumentando o preço da 
mesma. (MILL, 1996, v. 2, p. 395). 

Os impostos indiretos podem ser cobrados de produtores, transportadores e 

distribuidores que intervém da produção até o consumo final do bem. 

Eqüivalem, então, a um aumento no custo de produção em sentido duplo, 

expresso também por custo de comercialização da mercadoria. Esse aumento de 

custo afeta os preços em termos absolutos e relativos. 

Considera que esses impostos podem incidir sobre a produção dentro do 

país (imposto de consumo), sobre a importação e exportação (imposto alfandegário) 

e sobre o transporte ou venda dentro do país (pedágios e taxas de trânsito). 

A seguir, analisar-se-á algumas considerações feitas por John Stuart Mill aos 

impostos indiretos, em especial às seguintes formas de impostos indiretos, imposto 
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sobre mercadorias específicas, imposto sobre artigos de primeira necessidade, taxas 

discriminatórias e imposto sobre importação e exportação. 

4.2.2.1 Imposto sobre mercadorias específicas recaem sobre o consumidor 

O imposto sobre qualquer mercadoria, seja sobre a produção, importação ou 

transporte geralmente faz com que a mercadoria aumente de valor no montante 

equivalente ao imposto, no mínimo. 

Ocorre, entretanto, a necessidade de imposição de normas restritivas por 

parte da Receita, a fim de tornar mais convenientes as operações tributáveis, 

evitando sonegações. Essas normas restritivas são incômodos e aborrecimentos aos 

produtores, distribuidores e importadores, implicando em gastos além da quantia 

devida a título de imposto, de forma a dificultar novos investimentos para melhorar o 

processo produtivo. Esta soma gasta por exigências da Receita também serão 

compensadas no valor da mercadoria (MILL, 1996, v. 2, p. 410). 

Outro fato que pode representar um acréscimo no valor da mercadoria é a 

cobrança adiantada do imposto pela Receita, exigindo capitais maiores aos 

necessários normalmente (sem o imposto). 

Todo esse aumento do preço da mercadoria faz com que diminua a 

demanda por ela, tanto pela redução no consumo, como pela objeção de tais 

inconvenientes do imposto ao aperfeiçoamento do processo produtivo impedindo a 

redução de custos. 

Tal situação é exposta por John Stuart Mill a seguir: 

É um fato sobejamente conhecido que os ramos de produção em que 
menos aperfeiçoamentos se fazem são aqueles nos quais intervém o 
funcionário da Receita, e que não há nada que dê maior impulso aos 
aperfeiçoamentos na produção de uma mercadoria do que suprimir um 
imposto que limitava o mercado para o mesmo. (MILL, 1996, v. 2, p. 411). 
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4.2.2.2 Imposto sobre artigos de primeira necessidade 

Algumas mercadorias são artigos de primeira necessidade do trabalhador e 

exercem influência na distribuição da riqueza entre as diferentes categorias da 

comunidade. 

Se um tributo incide sobre uma mercadoria dessas, o aumento de preço por 

ele causado pode reduzir o consumo da mercadoria ou fazer com que aumente o 

salário para compensar o valor do imposto. 

No primeiro caso, a classe trabalhadora fica em condições difíceis, reduz-se 

o consumo e, a longo prazo, reduz-se a oferta de tal mercadoria, não obtendo o 

governo o montante desejado de imposto. 

No segundo caso, o aumento de salário a fim de compensar o imposto afeta 

o lucro, valendo então as considerações já feitas sobre a tributação incidente sobre 

o lucro. 

Ocorre contudo, na prática, a não redução no consumo das mercadorias de 

primeira necessidade tributadas, tendo-se então, conforme John Stuart Mill (1996, v. 

2, p. 376), um efeito sobre a renda da terra. 

Se o imposto incide em uma percentagem fixa da produção ("ad valorem"), 

como por exemplo a dízima, a renda baixa em termos da quantidade de mercadoria, 

mantendo-se constante em termos monetários. Isso ocorre pelo aumento de preço 

da mercadoria tributada, o qual compensa a diminuição da renda expressa em 

mercadoria. Este tipo de tributação incidirá, portanto, sobre os consumidores tão 

somente. 

Se o imposto incide em uma quantia de dinheiro por alqueire ou qualquer 

outra unidade definida de terra, os efeitos seriam os mesmos, segundo John Stuart 

Mill. O que altera é a percentagem da tributação em termos da produção 

(mercadoria), a qual varia conforme o preço da mesma (por exemplo: o preço do 

trigo). 

Pode o imposto incidir de forma proporcional à renda, recaindo todavia 

exclusivamente sobre ela e, efetivamente, sobre o dono da terra. De acordo com o 

autor, seria este, em verdade, um imposto sobre a terra e não sobre a produção. 

Conclui-se assim, que os impostos sobre mercadorias de primeira 

necessidade são impostos sobre a produção agrícola e recaem sobre os 
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consumidores, salvo o consumo da classe trabalhadora, o qual é pago com os lucros 

parcial ou totalmente. 

4.2.2.3 Taxas discriminatórias e seus efeitos 

Quando há dois processos produtivos diferentes para produzir uma mesma 

mercadoria, o imposto sobre mercadorias pode incidir de maneira específica sobre 

cada um desses processos. 

Como exemplo cita-se: uma mercadoria manufaturada pode ser produzida 

com energia a vapor ou energia elétrica; o açúcar pode ser obtida da cana-de-

açúcar ou da beterraba, dentre outros. Assim, dentre os métodos disponíveis para 

produzir, os consumidores terão interesse que o produtor escolha aquele que produz 

a melhor mercadoria ao preço mais baixo. 

Se o imposto recair sobre o processo produtivo menos vantajoso, qual seja, 

o de maior custo para o produtor, este imposto será inútil, visto que o outro processo 

produtivo continuará o adotado pelos produtores. 

Se o imposto incidir, todavia, sobre o processo produtivo vantajoso ou de 

menor custo, este imposto pode representar um aumento significativo nos custos de 

produção, ao ponto do produtor abandonar este método em prol do método mais 

custoso. 

Isso faz com que o produtor utilize mais mão-de-obra e capitai, porém obtém 

uma mercadoria de qualidade inferior e com preço superior aos consumidores. 

Para John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 419), notável é a perda para todo o país 

nesse modo de tributação denominado de taxa discriminatória. 

Em destaque, esse tipo de imposto fere o princípio geral de que os impostos 

devem tirar do contribuinte o mínimo possível, além daquilo que carreiam para os 

cofres do Estado. Uma taxa discriminatória faz com que o produtor altere o modo 

produtivo, de forma que o governo não arrecada nenhuma quantia de imposto, 

embora os consumidores paguem mais caro pela mercadoria para indenizar a alta 

nos custos do produtor exigidos pelo método menos vantajoso (mais trabalho e 

capital para uma mercadoria de menor qualidade). 
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O autor cita como casos mais comuns taxas discriminatórias os impostos de 

importação sobre mercadorias capazes de serem produzidas no próprio país. Esse 

imposto torna o produto importado mais que caro o produto nacional, embora seja 

muito mais econômico o processo produtivo deste produto no exterior (utiliza muito 

menos capitai e trabalho para obter a mesma mercadoria). 

4.2.2.4 Efeitos dos impostos sobre importação e exportação no intercâmbio 

internacional 

Os impostos sobre importação e exportação afetam o comércio exterior, de 

modo que tais impostos sobre mercadorias aumentam o preço e reduzem a 

demanda da mesma. 

Os efeitos desses impostos são complexos porque provocam um distúrbio 

nos intercâmbios internacionais, levando constantes reajustes no equilíbrio da 

demanda internacional de mercadorias. 

Para John Stuart Mill, conforme as condições do comércio internacional, 

bem como a intensidade de tributação, o imposto sobre exportação pode gerar três 

efeitos: a) arrecada aos nossos cofres mais que a taxa de exportação à custa dos 

países estrangeiros; b) arrecada exatamente o valor imposto de exportação; c) 

arrecada menos que o imposto de exportação, implicando na sobrecarga ao próprio 

país pela parte deixada de arrecadar (MILL, 1996, v. 2, p. 422). 

Embora possa o país ganhar com a aplicação do imposto de exportação, 

este ganho representa perda de outra nação. Sendo assim, John Stuart Mill é contra 

o imposto de exportação, como percebe-se na seguinte passagem: 

Em todo caso, tudo o que ganharmos representa perda para alguém, e além 
disso há a despesa do recolhimento; se, portanto, a moral internacional 
fosse corretamente entendida e praticada, tais taxas não existiriam, por 
serem contrárias ao bem universal. (MILL, 1S96, v. 2, p. 425) 

Quanto aos impostos sobre importações, John Stuart Mill os classifica em 

duas categorias: a) impostos de importação como tarifa protecionista; b) impostos de 

importação não protecionista (MILL, 1996, v. 2, p. 427). 
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Os impostos de importação protecionistas são aqueles cujo efeito é 

estimular a produção da mercadoria no próprio país, tornando mais caro o produto 

importado (com o imposto) diante do produto nacional. Esse tipo de imposto é 

substancialmente prejudicial ao país, pois trata-se de uma taxa discriminatória, já 

tratada no tópico anterior. 

Por outro lado, os impostos de importação não protecionistas são aqueles 

que visam apenas reduzir o consumo de determinados bens importados, 

arrecadando divisas para os cofres do Estado. Não visa cessar totalmente a 

importação, mas sim obter ganhos em termos do comércio internacional. Esse tipo 

de imposto de importação é comum para produtos que em hipótese alguma 

poderiam ser produzidos no próprio país. 

Em termos de comércio internacional, o autor em questão é totalmente 

contra os impostos sobre importações protecionistas, pelas razões já argumentadas 

quando se falou de taxas discriminatórias. Quanto ao outro tipo de imposto sobre 

importação, o autor argumenta que ele deve ser utilizado somente para 

contrabalancear os impostos e taxas dos outros países, de modo a equilibrar o 

comércio internacional. 

Tal política tributária do imposto de importação pode ser resumida pelo 

seguinte trecho: 

Não se pode esperar que um país renuncie ao poder de taxar produtos 
estrangeiros, se em troca os estrangeiros não fizerem o mesmo em relação 
a ele. A única maneira de um país evitar de sair perdendo com as taxas 
alfandegárias impostas por outros países ao seus próprios produtos é impor 
taxas alfandegárias equivalentes aos produtos deles. Deve apenas cuidar 
que essas taxas não sejam tão elevadas, que superem tudo o que resta da 
vantagem do comércio em pauta e ponham totalmente fim à importação, 
fazendo com que o artigo em questão seja produzido no próprio país ou 
importado de outro mercado, mais caro. (MILL, 1996, v. 2, p. 428). 

4.2.3 Outras taxas 

Uma terceira categoria de tributo é citada por John Stuart Mill, a qual ele 

denomina de outras taxas, isto é, uma série de impostos ou taxas que não se 

incluem nem nos impostos diretos e nem nos impostos indiretos. 
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Pode-se definir essas outras taxas consideradas peio autor em suas próprias 

palavras. 

[...] dificilmente há algum evento da vida que tenha escapado de servir de 
alguma forma como pretexto para alguma cobrança fiscal; dificilmente 
alguém pode executar algum ato, não pertencente à rotina diária, sem ter de 
obter permissão de algum agente do governo, a qual só é concedida em 
troca de um pagamento - sobretudo quando o ato exige a ajuda ou a 
garantia especial de uma autoridade pública. (MILL, 1996, v 2, p. 429) 

Ele divide essas outras taxas em quatro espécies: taxas sobre contratos, 

taxas sobre as comunicações, taxas de lei e tipos diversos de taxação para fins 

locais, as quais serão objeto de análise nos itens subsequentes. 

4.2.3.1 Taxas sobre contratos 

As taxas sobre contratos são comuns e impostas de vários modos, tal como 

o selo e o registro do contrato em um cartório público (exemplo, transferência de 

propriedade fundiária). 

As taxas sobre venda de mercadorias não passam de impostos indiretos; ora 

recaem sobre o lucro do vendedor, ora recaem sobre o consumidor. 

Segundo John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 430), as taxas mais comuns e 

importantes são as incidentes sobre contratos de transferência de propriedade, em 

especial de bens imóveis (terra). Essas taxas geralmente recaem sobre o vendedor, 

onerando-o com um prejuízo ainda maior em face à sua situação de necessitar 

vender uma propriedade. 

Isso faz com que a propriedade vire objeto de especulação, fato este que faz 

John Stuart Mill condenar todos os impostos ou taxas que sejam obstáculos para 

venda da terra ou de instrumentos de produção para aqueles que visam tornar a 

propriedade mais produtiva. 

Outras taxas sobre contratos são citadas como prejudiciais: a taxa sobre 

contratos de locações por desestimular a quebra dos latifúndios e a taxa sobre 

seguros por desestimular a prudência. 
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4.2.3.2 Taxas sobre comunicações 

As taxas sobre a comunicação são aquelas que incidem sobre anúncios, 

jornais, comunicação de informações e, principalmente, a taxa postal. 

A taxa postal não só é uma taxa como um modo de economizar no sistema 

postal do país, pois o governo passa a ser o único transportador de postagens. 

Assim, a uniformização do sistema postal aliada ao monopólio do serviço pelo 

governo gera um benefício aos particulares e uma boa receita ao Estado. 

De acordo com John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 432), as taxas postais não 

podem ser elevadas de modo a obstar as relações comerciais entre localidades 

distantes, pois o comércio é uma das maiores fontes de economia de trabalho, 

aperfeiçoamento produtivo e fomento da civilização. 

As taxas sobre anúncios seguem a recomendação acima, uma vez que os 

anúncios agilizam o comércio (ligam produtor e distribuidor ao consumidor) e 

encurtam o tempo de estoque das mercadorias (fazem o capital circular mais 

rápido). 

Quanto às taxas sobre jornais, estas são totalmente condenadas por John 

Stuart Mill porque impedem que pessoas de menor poder aquisitivo tenham acesso 

ao grande instrumento informativo e de incitamento e exercício mental. 

4.2.3.3 Taxas de lei 

As taxas de lei ou taxas judiciais são aquelas cobradas dos envolvidos nas 

lides junto aos tribunais. Tais taxas são condenadas por John Stuart Mill porque 

representam um prêmio para a injustiça, posto que os que recorrem a um tribunal é 

porque não tiveram o benefício do Direito e da administração da justiça assegurados 

plenamente na lei (MILL, 1996, v. 2, p. 433). 
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4.2.3.4 Taxas locais 

As taxas locais são aquelas cobradas para cobrir despesas de natureza 

pública sob o controle da administração ou autoridade local (exemplo: 

pavimentação, limpeza e iluminação de rua, construção e reparação de estradas e 

pontes). 

Tais taxas devem sempre afetar aqueles que realmente se beneficiem do 

serviço público, tal como se observa da afirmação de John Stuart Mill: 

Entretanto, é um princípio importante que as taxas impostas por uma 
autoridade local, por serem menos acessíveis à discussão por parte da 
opinião pública do que os atos do Governo, sempre devem ser especiais -
devendo ser impostas por algum serviço definido e não devendo superar a 
despesa efetivamente incorrida na prestação do serviço. Assim delimitadas, 
é desejável, onde for exeqüível, que esse ônus recaia sobre aqueles aos 
quais o serviço é prestadof...] (MILL, 1996, v. 2, p. 434). 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE A TAXAÇÃO DIRETA E A INDIRETA 

John Stuart Mill apresenta uma comparação entre taxação direta e indireta, 

ressaltando as vantagens e desvantagens de cada modo de tributação. 

Dado que o governo precisa de uma quantia determinada a ser arrecadada, 

apresentam-se as conjugações possíveis entre as taxações direta e indireta. 

4.3.1 Vantagens e desvantagens da taxação direta 

Uma primeira desvantagem da taxação direta seria o incômodo do 

contribuinte em receber o coletor de impostos, estando sujeito a uma cobrança 

peremptória. 

Embora muitos considerem tal fato um incômodo, alguns preferem a taxação 

direta e o fato da cobrança ser peremptória pela razão de se saber exatamente a 

quantia que está se pagando de imposto. 
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Este argumento é visto com bons olhos, pois ao saber a quantia exata que 

se está pagando de tributo, a pessoa saberá o quanto lhe custa a taxação, visando, 

então, fiscalizar melhor os gastos públicos. Isso pressiona a uma economia nos 

gastos públicos. 

Diz John Stuart Mill: 

Se aumentasse tanto a antipatia do público em relação aos impostos quanto 
poderia decorrer do fato de só se adotar a taxação direta, as classes que 
lucram com a má aplicação do dinheiro público poderiam provavelmente 
conseguir economizar aquilo do qual tiram lucro, à custa daquilo que só 
seria útil para o público. (MILL, 1996, v. 2, p. 439). 

Dentre os vários impostos que podem ser cobrados diretamente, alguns são 

rejeitados e outros bem aceitos. 

O imposto predial (sobre moradias), o imposto especial sobre a renda da 

terra valorizada por causas naturais, o imposto (selo) sobre transferências de bens 

imóveis e o imposto sobre legados e heranças seriam bons exemplos de taxação 

direta justa e praticável, suficientes para gerar uma receita considerável aos cofres 

públicos, conforme afirma John Stuart Mill. 

Já, para o autor, o imposto geral sobre renda seria o exemplo de uma 

taxação direta a ser rejeitada, uma vez que é difícil aplicar a equidade a este tipo 

tributário e há facilidade em transformar-se em confisco (MILL, 1996, v. 2, p. 440). 

A principal desvantagem, portanto, da taxação direta seria a impossibilidade 

de taxar com justiça (equidade), exigindo tributos sem uma colaboração 

conscienciosa dos contribuintes. 

4.3.2 Vantagens e desvantagens da taxação indireta 

Dada uma receita arrecadada por taxação direta, conforme as diretrizes 

anteriores, o restante a ser arrecadado será pela taxação indireta, afirma John Stuart 

Mill (1996, v. 2, p. 441). 

O argumento a favor da taxação indireta ou sobre mercadorias que afirma 

ser este modo de tributação melhor por permitir ao contribuinte escapar dele é, para 

o autor, uma inverdade. Dado o imposto indireto e o contribuinte tendo o evitado, a 
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quantia a ser arrecadada será obtida então por um imposto direto, representando o 

mesmo sacrifício (MILL, 1996, v. 2, p. 439). 

A vantagem da taxação indireta se dá pelo momento e pela forma como o 

imposto é pago, isto é, o único incômodo é o pagamento da quantia do imposto junto 

com o preço da mercadoria. Pode o contribuinte optar em adiar a compra da 

mercadoria ou antecipá-la, estocando-a. 

Todavia, conforme afirma John Stuart Mill, algumas modalidades de 

taxações indiretas não devem ser praticadas, tais como: taxas protecionistas ou 

discriminatórias, impostos sobre artigos de primeira necessidade e impostos sobre 

matérias-primas e instrumentos empregados para produção dos bens de primeira 

necessidade. 

Resta a taxação indireta sobre artigos de luxo. 

Assim explica John Stuart Mill: 

[...] tais impostos nunca podem, em hipótese alguma, atingir aqueles cujo 
rendimento é totalmente gasto com artigos de primeira necessidade, e ao 
mesmo tempo atingem aqueles que gastam em luxo aquilo que lhes é 
indispensável simplesmente para viverem com saúde. (MILL, 1996, v. 2, p. 
441). 

Ainda em relação à taxação sobre artigos de luxo, o autor faz uma 

diferenciação entre quais os bens de luxo que realmente devem ser tributados ou 

tributados com mais ênfase. 

Dentre os vários bens de luxo há aqueles que geram efetivamente prazeres 

pela sua utilização e há aqueles que só são desejáveis pela consideração pública de 

se obter tal bem. 

Esses bens desejáveis somente pela afirmação da posição social são os que 

realmente deve incidir a tributação, de forma que cria-se receita pública sem que 

ninguém saia perdendo. "Quando uma coisa é comprada não pela sua utilidade, mas 

porque seu preço é alto, não há nada que recomende barateá-la." (MILL, 1996, v. 2, 

p. 442). 

A taxação indireta pode trazer muitas vantagens com o mínimo de 

inconveniente, sendo que para isso John Stuart Mill (1996, v. 2, p. 443-445) 

enumera sete regras práticas, explanadas a seguir. 
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A primeira regra é arrecadar o máximo possível de receita com tributos 

sobre artigos de luxo que mais são consumidos por vaidade e posição social que 

satisfação. 

A segunda regra prescreve a cobrança do imposto diretamente do 

consumidor sempre que possível, evitando que o produtor adiante o valor do 

imposto e gere os efeitos indesejáveis deste adiantamento (vide item 4.2.2.1). 

Por terceiro, os impostos sobre artigos de luxo que realmente são 

consumidos por gerar satisfação (exemplos: café, chá, fumo, açúcar, bebidas 

fermentadas) devem recair proporcionalmente sobre rendimentos pequenos, médios 

e grandes. Embora seja difícil aplicar esta regra devido ao consumo maior desses 

artigos nas classes mais pobres, uma eventual isenção em outros impostos (tal 

como a do imposto sobre renda em geral) poderia suprimir a injustiça de um imposto 

fixo sobre tais mercadorias. 

Em quarto lugar, a taxação indireta deve concentrar-se em alguns artigos 

apenas e não sobre muitos, forma esta que reduz as despesas de recolhimento do 

tributo. 

A quinta regra afirma a taxação mais enfática sobre bens de consumo 

estimulantes e viciosos, de modo a restringir o consumo excessivo desses bens 

prejudiciais à saúde. 

A sexta considera preferível os impostos sobre importação aos impostos 

sobre a produção nacional (impostos de consumo), ressalvando que os impostos de 

importação devem apenas afetar bens não produzidos no próprio país. Não se deve 

utilizar de taxas discriminatórias (vide item 4.2.2.3). 

A sétima e última regra prática para a taxação indireta impõe que nenhum 

imposto ou taxa deva ser tão elevado ao ponto de motivar a sonegação e demais 

crimes contra a ordem tributária e econômica (tal como o contrabando). 
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5 POLÍTICA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA ATUAL 

A política tributária brasileira atual é delineada a partir da Constituição 

Federal de 1988 em um capítulo inteiro (artigos 145 ao 162) dedicado ao sistema 

tributário nacional. 

A partir dos dispositivos constitucionais acima referidos pode-se apreender 

como os recursos tributários são obtidos no Brasil. A seguir será apresentado em 

linhas gerais a política tributária, ou o sistema tributário brasileiro, destacando a 

forma de organização do Estado, as competências tributárias dos entes estatais, os 

tributos (tipos tributários) existentes e os princípios maiores que o norteiam. 

Primeiramente, cabe ressaltar que desde os tempos dos autores clássicos 

muito se evoluiu na concepção de Estado, na sua atuação e nas tecnologias 

disponíveis. Assim, o Brasil é um Estado organizado na forma de uma Federação, 

com três esferas de governo: União, Estados e Municípios. É um país com alta 

descentralização política e administrativa, recaindo tal característica ao modo de 

tributar seus cidadãos. 

Possuem competência para tributar tanto a União Federal (órgão federativo 

central), os Estados e os Municípios. A competência pode ser comum, concorrente 

ou privativa. 

A competência comum se dá quando todas as esferas de governo detêm 

poderes para instituir tributos e legislar sobre eles (por exemplo: a Constituição 

Federal atribui à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a competência para 

instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria). 

A competência concorrente, definida no artigo 24 da Constituição, 

estabelece que à União, aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar 

concorrentemente sobre direito tributário. Estabelece ainda que no âmbito da 

legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais, sem excluir a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal 

sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades, como acontece, por exemplo, com o IPVA. A 

superveníência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual no que lhe for contrário. Mas, se a lei federal for revogada, a lei estadual 

volta a vigorar. 
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A competência privativa diz respeito a um único ente da federação com 

capacidade para tributar de forma exclusiva. A Constituição atribui a cada uma das 

esferas os seus tributos, não podendo uma invadir o campo da competência das 

outras. Por exemplo: a União detém além da competência comum, a competência 

exclusiva para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 

de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 

atuação nas respectivas áreas. Outro exemplo são os impostos, os quais são 

individualizados por esferas de competência, mas o mesmo não ocorre com a taxa e 

a contribuição de melhoria (adiante será visto a distinção entre as espécies de 

tributos no Brasil). Portanto, a competência para as últimas é comum e é privativa 

para a primeira. 

Ressalva-se, contudo, a competência cumulativa do Distrito Federal 

(competência de Estado e de Município) por ser um ente específico e diferenciado 

na Constituição, ou seja, um Estado que não possui subdivisão em municípios. E 

também a competência cumulada em Territórios Federais para os tributos das três 

esferas de governo, Territórios esses hoje não existentes no Brasil. 

Dadas as competências dos entes da federação brasileira, passa-se às 

espécies de tributos existentes atualmente no Brasil (o que poderia equiparar-se à 

tipologia tributária dos autores clássicos, embora com uma classificação mais 

técnica e apurada). Destaca-se dos escritos de Stuart Mill que ele esboçou uma 

certa distinção entre impostos e taxas, embora precária para os sistemas tributários 

atuais. 

Muitos autores brasileiros divergem quanto aos critérios para classificação 

dos tributos em espécies, sendo a mais comum a divisão em impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, algumas 

outras espécies de tributos podem ser definidas, pelo que a classificação aqui 

descrita segue o texto constitucional brasileiro. 

Na classificação do texto constitucional têm-se: a) impostos; b) taxas; c) 

contribuições de melhoria; d) empréstimos compulsórios; e) contribuições de 

intervenção do domínio econômico; f) contribuições de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas; g) contribuições para a seguridade social; h) 

contribuições para custeio dos serviços de iluminação pública. 

Impostos (artigo 145, inciso I, da Constituição Federal) são tributos cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 
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estatal específica relativa ao contribuinte, isto é, é um tributo não vinculado (não 

exige uma contraprestação imediata do Estado, o imposto é destinado aos cofres 

públicos para formar um fundo de recursos, os quais serão posteriormente 

destinados pela administração pública dentro de certos preceitos legislativos). Em 

outras palavras, impostos são receitas que o Estado cobra tendo em vista 

exclusivamente o interesse público da atividade desempenhada pelo governo, sem 

levar em conta as vantagens que possam decorrer dessa atividade para os 

particulares ou mesmo a ausência de tais vantagens sob o ponto de vista individual. 

É o que ocorre quanto a todas as atividades inerentes à própria existência, 

organização e funcionamento do governo (administração pública, órgãos políticos, 

funcionalismo, defesa nacional), que representam um interesse público geral não 

suscetível de ser relacionado direta ou indiretamente a determinado indivíduo. Em 

geral, os impostos estão preceituados nos artigos 153, 155 e 156, impostos de 

competência privativa da União, dos Estados e dos Municípios respectivamente. 

Taxa (artigo 145, inciso II, da Constituição Federal) é a prestação pecuniária 

compulsória que, no uso de seu poder fiscal e na forma da lei, o poder público exige 

em razão de atividade especial dirigida ao contribuinte, tendo ela, portanto, sempre 

natureza contraprestacional, ou seja, é um tributo vinculado à uma atividade estatal. 

As taxas são de competência comum das três esferas de governo e podem ser 

cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou 

potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou 

postos à sua disposição (exemplos, taxas para obter licenças ambientais, alvarás, 

passaporte, documentos, certidões, taxa de coleta de lixo, dentre outras). 

A contribuição de melhoria (artigo 145, inciso III, da Constituição Federal) é 

um tributo decorrente de obras públicas. É um tributo vinculado à atividade estatal de 

forma indireta, pois além da obra do Estado, se faz necessário que se imponha uma 

conseqüência desta, que é a ocorrência da valorização imobiliária. Portanto, sem 

valorização imobiliária, embora realizada a obra pública, esta não enseja cobrança 

da contribuição de melhoria. Como limites deste tributo têm-se o custo da obra ou a 

valorização imobiliária individualizada a cada contribuinte. Divergentes esses limites, 

aplica-se o menor. 

Empréstimos Compulsórios (artigo 148 da Constituição Federal) são tributos 

vinculados às finalidades previstas na Constituição, quais sejam: atender despesas 

extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 



66 

iminência e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional. São semelhantes aos impostos, porém com a característica 

peculiar da devolução do tributo ao contribuinte, pois se fundamenta num mútuo 

(contrato de empréstimo) coercitivo. É de competência privativa da União e a 

aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à 

despesa que fundamentou sua instituição, bem como as condições do resgate 

deverão ser fixadas obrigatoriamente na lei que instituir o empréstimo compulsório. 

As contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE) e as 

contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas (artigo 149 da 

Constituição Federal) são tributos semelhantes aos impostos, porém com uma 

finalidade legal pré-definida para as receitas arrecadadas. Sendo assim, a receita 

arrecadada só poderá utilizada para atendimento das finalidades previstas na lei que 

os instituiu, ou seja não pode haver desvio de finalidade da arrecadação. Como 

exemplo de contribuição de intervenção no domínio econômico podemos citar o 

Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) cuja 

arrecadação se destina ao Fundo de Renovação da Marinha Mercante, administrada 

pela Superintendência da Marinha Mercante (SUNAMAM), as contribuições sobre 

remessas ao exterior relativo aos royalties e a Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico incidente sobre a importação de produtos estrangeiros, inclusive 

sobre a importação de petróleo e seus derivados, e álcool etílico combustível, 

instituído pela Lei n° 10.336/2001. Como contribuições de interesse das categorias 

econômicas, citam-se as contribuições para o SESI, SENAC, SENAR, SESC e como 

contribuições de interesse das categorias profissionais as contribuições para o CRM, 

OAB, CREA, CORECON, CRC e outras instituídas para fiscalização de profissões 

regulamentadas. 

As contribuições para a seguridade social (artigo 195 da Constituição 

Federal), que são instituídas para acudir as necessidades financeiras dos sistemas 

oficiais de previdência, saúde e assistência social, são tributos semelhantes aos 

impostos, mas afetados com a finalidade específica de financiar a seguridade social 

e que por determinação legal são atribuídas a sua gestão e fiscalização a entidades 

para-estatais (exemplo: Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS). Como 

exemplos temos as contribuições do INSS, FGTS e as contribuições PIS e COFINS. 

A contribuição de custeio do serviço de iluminação pública (artigo 149-A da 

Constituição Federal) é, como o próprio nome já define, um tributo com a finalidade 
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específica de custear o serviço de iluminação pública. Esta contribuição foi instituída 

em substituição à taxa de iluminação pública que foi considerada inconstitucional 

pelo Supremo Tribunal Federai, porque não guardava a especificidade e 

divisibilidade, características essas essenciais para um tributo da espécie taxa. 

Como visto, as contribuições de modo geral, exceto as contribuições de 

melhoria, são tributos destinados a fundo de recursos, porém esse fundo possui uma 

finalidade específica e pré-determinada em lei. É nisso que diferem-se dos impostos, 

pois estes são genéricos e não possuem uma finalidade específica para a qual os 

recursos serão aplicados. As taxas e as contribuições de melhoria são tributos 

vinculados à atividade estatal, as primeiras devidas pelo serviço efetivo ou potencial 

prestado pelo Estado ou pelo exercício do poder de polícia e as últimas pela 

valorização imobiliária decorrente de obra pública. Os empréstimos compulsórios 

são tributos especiais para situações de emergência descritas, tendo a peculiaridade 

da devolução do tributo pago nas condições estabelecidas na própria lei que o 

instituir. 

Pode-se estabelecer um panorama geral das competências da União, 

Estados e Municípios e os respectivos tributos em espécie que podem ser cobrados 

por cada ente da federação: 

A União tem competência para os seguintes tributos: 

a) Contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas 

b) Contribuições de intervenção no domínio econômico 

c) Contribuições sociais 

d) Empréstimos compulsórios 

e) Taxas 

f) Contribuições de melhoria 

g) Impostos extraordinários de guerra 

h) Impostos sobre: 

h.1) importação de produtos estrangeiros 

h.2) exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados 

h.3) renda e proventos de qualquer natureza 

h.4) produtos industrializados 

h.5) operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários 
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h.6) propriedade territorial rural 

h.7) grande fortunas 

Os Estados têm competência tributária para: 

a) Contribuições sociais sobre seus servidores 

b) Contribuições de melhoria 

c) Taxas 

d) Impostos sobre. 

d.1)transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos 

d.2)operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 

iniciem no exterior 

d. 3)propriedade de veículos automotores 

E aos Municípios compete: 

a) Contribuições sociais sobre seus servidores 

b) Contribuições para custeio dos serviços de iluminação pública 

c) Contribuições de melhoria 

d) Taxas 

e) Impostos sobre: 

e. 1) propriedade predial e territorial urbana; 

e.2) transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de garantia (hipoteca e anticrese), bem 

como cessão de direitos a sua aquisição; 

e.3) serviços de qualquer natureza 

Ainda, cabe ressaltar que diante do Federalismo Fiscal brasileiro, há um 

sistema significativo de repasses de verbas federais para os Estados e Municípios e 

de repasse de verbas estaduais para os Municípios. Esse sistema está descrito do 

artigo 157 ao artigo 162 da Constituição Federal (artigos em anexo no final deste 

capítulo) e envolve a receita dos impostos. Assim, considerando que as receitas das 

contribuições não estão inseridas neste sistema de repasses de verbas, percebe-se 

a preferência atual pela instituição de contribuições em detrimento dos impostos, fato 

que pode muito bem ser observado no Brasil nos últimos anos. 
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Analisada a competência tributária e os tributos brasileiros em espécie irá 

agora destacar os princípios que norteiam a instituição dos tributos no sistema 

tributário brasileiro, muitos deles com origem idealística nos princípios apresentados 

por Adam Smith. 

Os principais princípios constitucionais do sistema tributário brasileiro, a 

seguir em análise, são: i) Isonomia; ii) Capacidade Contributiva; iii) Legalidade; iv) 

Anterioridade; v) Irretroatividade; vi) Não Confisco; vii) Não Cumulatividade. 

O princípio da isonomia tributária estabelece que é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 

em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente 

da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, portanto, em matéria 

fiscal, todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação devem ser 

tratados igualmente, e se estão em situação diferente, devem ser tratados 

diferentemente. 

O princípio da capacidade contributiva decorre do princípio da isonomia e 

estabelece sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Isto é, deve-se avaliar a 

possibilidade subjetiva e/ou objetiva, economicamente considerada de pagar tributos 

do contribuinte, criando distinção entre ricos e pobres. Quem tem maior riqueza 

deve, em termos proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem menor 

riqueza. 

Os princípios da isonomia e o da capacidade contributiva tiveram origem na 

máxima da equidade de Adam Smith. Para John Stuart Mill a igualdade ou o que ele 

designa de justiça contributiva estaria assentada na igualdade de sacrifício, o que 

poderia aqui representar o sacrifício econômico do contribuinte para a capacidade 

contributiva. Dentro ainda da máxima da equidade e do princípio da isonomia, a 

idéia de uma renda mínima isenta de tributação por John Stuart Mill seria uma forma 

isonômica garantir a todos os cidadãos uma faixa de renda mínima para 

sobrevivência da qual não se poderia exigir qualquer sacrifício do contribuinte por 

não ter ele capacidade contributiva. 
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O terceiro princípio a ser analisado é o da legalidade. Ele é a garantia de 

todo cidadão de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei. Este princípio é reforçado em matéria de tributação, pois 

sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei 

que o estabeleça. Esse princípio tem seu ideal fundamentado na máxima da certeza 

de Adam Smith, pois quando o tributo é exigido ou majorado em lei há uma 

segurança (certeza) do que se está tributando e o quanto. Em um grau maior, é a 

segurança jurídica do contribuinte, evitando que este fique vulnerável aos atos 

arbitrários do Estado (mal este já considerado nos escritos de Adam Smith). 

O princípio da anterioridade também visa segurança jurídica (certeza) e 

mais, visa cumprir a máxima da conveniência do pagamento do tributo posta por 

Adam Smith. Este princípio estabelece que as entidades tributantes não podem 

cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 

os institui ou aumentou, entendendo-se o exercício financeiro, o ano iniciado no dia 

1 o de janeiro e encerrado no dia 31 de dezembro. Assim, toda lei que cria, institui ou 

aumenta tributo fica com a sua eficácia sustada, postergada, até o primeiro dia do 

exercício financeiro subseqüente. O princípio da anterioridade possui algumas 

exceções, ou sejam, as leis podem entrar em vigor no mesmo exercício financeiro 

em que elas são publicadas, sem necessidade de aguardar o ano seguinte à sua 

publicação. Dentre elas: impostos extraordinários de guerra, empréstimos 

compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua eminência; as contribuições sociais que podem ser 

instituídas no exercício com lei que o antecipe em 90 dias; os impostos de 

importação, exportação, sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, 

câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários; dentre outras hipóteses 

legais. 

O quinto princípio é o da irretroatividade. Este veda a cobrança de tributos 

em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

houver instituído ou aumentado. 

O princípio da anterioridade em combinação com o princípio da 

irretroatividade assegura ao contribuinte a não surpresa, equiparando-se aos ideais 

de Adam Smith quanto à máxima da certeza do tributo. Assim, as leis tributárias 
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devem permitir ao contribuinte o conhecimento das suas obrigações e também 

assegurar o direito de organizar os seus negócios de conformidade com os mesmos. 

O princípio da proibição do confisco veda a utilização do tributo com efeito 

de confisco, garantindo o direito de propriedade. A imposição tributária deve 

restringir-se à arrecadação de apenas uma parte da expressão econômica da 

operação, patrimônio ou renda. Este princípio está associado à idéia de finanças 

neutras, ou na não-intervenção do Estado na economia. 

Por fim, o princípio da não cumulatividade. Aplicável principalmente nos 

impostos sobre a produção e circulação de mercadorias (impostos sobre produtos 

industrializados - IPI - e impostos sobre circulação de mercadorias e serviços -

ICMS), o princípio determina que se compensa o que for devido em cada operação 

com o montante cobrado nas anteriores. Deste modo, o imposto incide apenas uma 

vez sobre o valor agregado, não reincidindo sobre os mesmos valores nas etapas 

produtivas ou de circulação. Tal noção já fora esboçada por David Ricardo, embora 

ele não tenha indicado soluções para a cumulatividade, apenas demonstrando que 

haveria reincidência do imposto nas várias operações. 

Há ainda inúmeros outros princípios e normas que regem o sistema tributário 

brasileiro atual, porém todos dentro da sistemática acima apresentada e sempre 

dentro dos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal Brasileira. 
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6 CONCLUSÃO 

A análise da teoria tributária de Adam Smith, David Ricardo e John Stuart 

Mill demonstra a fundamentação da tributação no sistema capitalista, em especial no 

modelo liberal dos séculos XVIII e XIX. A defesa da não intervenção do governo na 

economia é um norte para os fundamentos de política tributária apresentados por os 

autores referidos. 

Embora John Stuart Mill apresente uma visão de Estado um pouco maior 

que a visão dos outros dois autores, incluindo dentre as funções do Estado a 

prestação de alguns serviços (exemplos: construção de estradas, iluminação 

pública, dentre outros), os três teóricos defendem a idéia de um Estado neutro (não 

intervencionista). Esta idéia é repassada às teorias tributárias de cada autor com as 

peculiaridades apontadas por cada um. 

Adam Smith merece destaque em seus fundamentos nas quatro máximas 

por ele apresentadas: equidade, certeza, conveniência do pagamento e economia 

no recolhimento. John Stuart Mill e muitos outros autores que escrevem sobre 

finanças públicas repetem essas máximas, as quais servem de base para a 

elaboração da legislação tributária no capitalismo. Como visto, os princípios de 

Adam Smith refletem inclusive em princípios do sistema tributário brasileiro vigente. 

A teoria da tributação apresentada por David Ricardo fundamenta-se 

principalmente no fato da tributação não dever atingir o capital do país, devendo 

recair tão somente sobre os rendimentos. Essa idéia de David Ricardo caracteriza o 

sistema das finanças neutras, uma vez que não interferindo diretamente no capital 

do país não está interferindo na economia e na estrutura social em geral. John 

Stuart Mill reafirma a concepção de David Ricardo, embora considere que mesmo 

quando a tributação afete somente os rendimentos ela pode afetar indiretamente o 

capital, pois o capitai é também formado pela poupança de rendimentos. 

Da política tributária de John Stuart Mill dá-se destaque aos fundamentos 

por ele apresentados acerca do princípio da igualdade. O fundamento da igualdade 

é representado para ele pelo igual sacrifício dos indivíduos em prol do objetivo 

comum (Estado). Nessa linha de raciocínio ele ainda apresenta outros fundamentos 

correlatos ao princípio da igualdade, dentre os quais o principal deles é a defesa de 
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uma renda mínima que deveria ser isenta de tributação. Esta renda mínima seria a 

quantia suficiente para manter a família com uma vida digna. 

Ainda em relação aos princípios gerais de política tributária apresentados 

pelos autores analisados, a incerteza ou arbitrariedade do tributo é condenada 

veemente por Adam Smith e John Stuart Mill. Os dois autores afirmam que a pior 

característica que um tributo pode ter é a incerteza do contribuinte do quanto a 

pagar, ficando sob a arbitrariedade do Estado (Receita e coletores). Adam Smith 

afirma que a incerteza é até mesmo pior que a desigualdade e John Stuart Mill 

afirma ser a arbitrariedade um mal muito maior que uma tributação excessiva em 

valores. 

Quanto à tipologia tributária apresentada por cada autor percebe-se que, 

embora muitos tipos tributários apresentados evoluíram muito, sendo aperfeiçoados 

aos tipos hoje existentes, muitas das recomendações dos autores ainda são válidas. 

A sociedade evoluiu, novas tecnologias surgiram e novos métodos de fiscalização 

foram desenvolvidos. 

Os três autores não apresentam uma distinção dos tributos em suas 

espécies hoje conhecidas ou nas espécies que a Constituição Federal descreve. 

John Stuart Mill é o único autor que esboça uma distinção entre impostos e taxas, 

embora seja uma distinção precária. Ele ainda distingue a tributação em direta e 

indireta, distinção esta importante para efeitos de anáiise sobre quem efetivamente 

recai o tributo. 

Como afirmam Adam Smith e John Stuart Mill, os tributos recaem 

independentemente ou uniformemente (indistintamente) sobre renda, lucro ou 

salário. Não se pode desconsiderar a idéia de Ricardo que o tributo pode afetar o 

capital, embora este seja construído pelos três rendimentos mencionados. Desse 

modo, as considerações de cada autor sobre os tipos tributários respectivamente 

apresentados por eles visam demonstrar de que forma o imposto repercute, ou seja, 

quem efetivamente arca com o imposto. 

Os fundamentos de política tributária apresentados por esses autores são, 

portanto, importantes para os estudos atuais de política tributária e finanças 

públicas. São os pilares de política tributária do sistema capitalista, não 

desconsiderando a evolução da sociedade, do próprio sistema capitalista, das 

funções do Estado, das novas tecnologias e do sistema fiscal em si mesmo. A 

legislação tributária de um país capitalista deve ser elaborada tendo em vista as 
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recomendações dos teóricos em política tributária, posto que a tributação tem um 

papel muito importante no desenvolvimento econômico e social e é a principal fonte 

de recursos para um Estado moderno bem cumprir suas funções. 

Enfim, o sistema tributário brasileiro atual é pautado em alguns escritos dos 

autores clássicos analisados, o que demonstra a importância dos estudos teóricos 

desses autores para a formação de um sistema tributário num país capitalista. 

Embora com alguns avanços econômicos, jurídicos, políticos, tecnológicos e sociais 

em geral, as recomendações de autores da economia clássica acerca de tributação 

têm grande importância e pertinência aos modelos tributários capitalistas atuais. 
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