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-EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO 
 
1- Estado de Polícia: é modernizador, intervencionista, 
centralizador e paternalista. Baseia-se na atividade de 
"polícia", que corresponde ao conceito alemão de Polizei, e 
não ao de polícia no sentido grego ou latino, eis que visa 
sobretudo à garantia da ordem e da segurança e à 
administração do bem-estar e da felicidade dos súditos e do 
Estado.  
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2- Estado de Fiscal: é específica figuração do Estado de 
Direito; é o novo perfil da receita pública, que passou a se 
fundar nos empréstimos, autorizados e garantidos pelo 
legislativo, e principalmente nos tributos – ingressos 
derivados do trabalho e do patrimônio do contribuinte – ao 
revés de se apoiar nos ingressos originários do patrimônio 
do príncipe. O Estado Fiscal, projeção financeiro do Estado 
de Direito, conheceu três fases distintas: a do Estado Fiscal 
Minimalista, a do Estado Social Fiscal e a do Estado 
Democrático e Social Fiscal:  
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 -Estado fiscal minimalista: se restringia ao exercício do 
poder de polícia, da administração da justiça e da prestação 
de uns poucos serviços públicos, não necessitando de 
sistemas tributários amplos, por não assumir demasiados 
encargos na via da despesa pública e por não ser o 
provedor da felicidade do povo, como acontecera no 
patrimonialismo;  
 
- Estado Social fiscal: deixa o Estado de ser mero garantidor 
das liberdades individuais e passa à intervenção na ordem 
econômica e social. A atividade financeira continua a se 
fundamentar na receita de tributos, proveniente da 
economia privada, mas os impostos deixam-se impregnar  
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pela finalidade social ou extrafiscal, ao fito de desenvolver 
certos setores da economia ou de inibir consumos e 
condutas nocivas à sociedade. Pela vertente da despesa a 
atividade financeira se desloca para a redistribuição de 
rendas, através do financiamento para a entrega de 
prestações de serviços públicos ou de bens públicos, e para 
a promoção do desenvolvimento econômico, pelas 
subvenções e subsídios.  
 
3-  Estado Democrático e Social de Direito: vive 
precipuamente dos ingressos tributários, reduzindo, pela 
privatização de suas empresas e pela desregulamentação 
do social, o aporte das receitas patrimoniais e parafiscais.  
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Procura, na via da despesa pública, reduzir as desigualdades 

sociais e garantir as condições necessárias à entrega de 

prestações públicas nas áreas da saúde e da educação, 
abandonando a utopia da inesgotabilidade dos recursos 
públicos. 
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-Princípio da intranscendência subjetiva das sanções 
 
 
Esse princípio é uma novidade (pelo menos essa 
nomenclatura e seu uso para as administrações públicas). 
Trata-se, em linhas gerais, de um reconhecimento do STF de 
que as administrações públicas estaduais e municipais não 
podem ficar à mercê de erros e ilegalidades praticados por 
administrações anteriores. 
No caso, entendeu o STF que as sanções aplicadas a 
administrações anteriores não podem impedir o regular 
desenvolvimento das atividades e serviços públicos das 
administrações atuais. 
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Vejam abaixo a transcrição da decisão do STF: 
 O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, 
consagrado pelo STF, inibe a aplicação de severas sanções às 
administrações por ato de gestão anterior à assunção dos 
deveres públicos. (...).A Turma consignou que, em casos 
como os presentes, em que os fatos teriam decorrido de 
administrações anteriores e os novos gestores estivessem 
tomando providências para sanar as irregularidades 
verificadas, aplicar-se-ia o princípio da intranscendência 
subjetiva. O propósito seria neutralizar a ocorrência de risco 
que pudesse comprometer, de modo grave ou irreversível, a 
continuidade da execução de políticas públicas ou a 
prestação de serviços essenciais à coletividade. 
 


