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Os princípios teóricos da tributação 

Antes de Adam Smith, economista e filósofos já preocupavam-se 

com a chamada equidade fiscal. 

Os 3 princípios clássicos são as bases para a discussão acerca da 

equidade fiscal: 

 Benefício 

 Capacidade 

 Progressividade 
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Princípio do benefício 

•Sob este princípio, os impostos são vistos como preços que os 

cidadãos pagam pelas mercadorias e serviços que adquirem 

através de seus governos, cobrados de acordo com os benefícios 

individuais direta ou indiretamente recebidos. 

•Vincula a desvantagem do tributo à vantagem do gasto público. 

•Ex: contribuição de melhoria 
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Princípio do benefício 

Algumas modernas interpretações acerca deste princípio: 

 Benefícios totais 

 Benefícios proporcionais 

 Benefícios marginais 
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Princípio do benefício: benefícios totais 

Os impostos a pagar devem equivaler aos benefícios totais que o 

indivíduo recebe dos gastos públicos. 

•Os benefícios totais dos serviços públicos são sempre maiores 

que os custos desses serviços, da mesma forma que o valor total 

de um produto de mercado é sempre superior ao seu custo total.  
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•Há um excedente de valor no bem público (excedente do 

contribuinte) assim como há excedente do consumidor no caso 

do bem privado. 
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Princípio do benefício: benefícios proporcionais 

Estipula que a carga tributária deve ser distribuída 

proporcionalmente ao benefício total recebido. 

•Isso significada que o “excedente do contribuinte” deve ser 

distribuído de forma equivalente às diversas contribuições. 

 



Setor Público 

Princípio do benefício: benefícios marginais 

Estabelece que os impostos devem ser distribuídos com base nos 

benefícios marginais ou incrementos recebidos. Assim o critério 

do benefício torna-se análogo ao critério preço na economia. 

•O tributo a ser pago deve equivaler à avaliação feita pelo 

cidadão da utilidade marginal do serviço público a ele prestado. A 

receita gerada forneceria uma medida da utilidade do serviço 

público e graduaria sua oferta. 
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Princípio do benefício: críticas 

Medição impossível: a produção pública não é sujeita à lei do 

preço, pois encontra-se disponível como um todo e não existem 

formas possíveis para a determinação das quantidades 

consumidas. 
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Princípio da Capacidade Contributiva 

Parte da posição de que a abordagem do “benefício” é 

irrelevante. Independentemente da utilidade dos serviços 

públicos para as pessoas, estas devem contribuir na proporção de 

sua capacidade para tal. 

 

•Critério pode ser a renda bruta, líquida, a riqueza ou gastos de 

consumo (Renda = consumo + poupança) 
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Princípio da capacidade de pagamento e equidade 

O princípio da capacidade de pagamento sugere que os 

contribuintes devam arcar com cargas fiscais que representem 

igual sacrifício de bem-estar, interpretado pelas perdas de 

satisfação no setor privado. 

 

•Eqüidade horizontal (igual tratamento para iguais) 

•Eqüidade vertical(desigual tratamento para desiguais) 

 

 


