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·ix. 

APRESENTAÇi\O . 

'. o objetivo de examinar os e6w.o-6 li.eCÜ-6:tJúbuüvo-6 dO-6 impO-6-tO.6 

e dO-6 ga-6tO-6 púb~co-6, significa para autora desta monografia 

aventurar-se a fazer uma incursão no campo da atividade publica que tem nos impos-

tos, uma das principais fontes de financiamento de sua participação e~ ~os gastos, 

ã maneira de operacionalizar as suas aplicações. 

o interesse pelos e6w.o-6 li.e~:tJúbuti.vo.6 dO.6impo-6-tO-6 e do.6 

gt1-6-tO.6 , decorre da intenção de inyestigar a compatibilidade ~ 

I 
I 
I 

I , 
xistente entre os objwvo.6 de 6of LtaleCÚl1e.n-to do -6i.-6-tema :tJúbutâ.JU.o exigido pela ' I 
maior participação do governo no processo de fonnação de capital e de p~'r.ov,ú.,ão dt1-6 

f . 

dupe-6a.!J pUbilcM exigida inclusive pelo· próprio processo de desenvolvimento e, o~~ 

e6ú.to.!J Jt.ecUJ.,:tJúbut.i.vo/~ da aç.ão goveJmamen~al a.tJt.av'ió 0.6' hnp0.6to.6 e gt1-6-tO.6. 

/, 
" i , , 

Essa intenção ~ por sua vez melhor·entendida, ~uando se consi

dera que por algum tempo certas evidências mostravam que se' 

por um lado, os governos das ãreas subdesenvolvidas vinham procurando cumprir oseu 

duplo papel de fortalecer o sistema tributário e,.de suprir as necessidades de ser 

viços publicos exigidos pelo prôprio processo de desenvolvimento, por outro lado, 

essas mesmas evidências sugeriam que as poWicctó de imp0.6t0.6 e ga.6-tO.6 não reflet.:!. I 
I am objetivos redistributivistas em favor das classes de menor poder aquisitivo e, I 

I at~ mesmo .de crescimento, uma vez que: eram tributados igualmente, os bens e set'v.:!. I 

! 
ços de origem nacional e importada, os bens de luxo ou não essencial e bens essen- I 

. I 

[

lalS e, os bens de capital e bens de consumo; era isentada igualmente a parte da I 

___ o ______________ • _______ • ___ • ____ ._,, __ • __ ._. __ • __ ••••••• ____ J 

I 



v 
• .t~ • 

r----.-----.--.---.-.-----.. ----.. --------.----..... ----.-.. ----.-.-..... -. 
renda que se destinava tanto a aplicações que o governo desejava encorajar como es 

timular; representava o impO.6:to .6obne a pnoplÚedade, uma escassa fonte de financia' 

mento de sua participação; e, a poR.1.:Uc.,l. de gaJ.do.6, algumas vezes, era imposta pe

la necessidade de compensar o onU6 da carga tributãria exigida pela necessidade de 

fortalecer o sistema tributãrio. 

No Brasil, vem sendo manifestado um visivel interesse por par-

te da autoridade governamental, de compatibilizar esses obj~ 1 
I 

VO.6 de óoJL.ta..teúmento do .6,ú,:te.ma. bU.butâJU.o e. de. pnov,ú,ão d.a..6 áUPUa.l> púbUc.a.6 I 
. . í 

com os ob j e;t..LVO.6 ne.di...6bU.b~v-Ú.:taó do.6 i..mpo . .6:t0.6 e. do.6 ga..ó:tO.6, ou do .6,ú,:tema. ó,ú, -. I 
c.a.t, em favor das classes de menor poder aquisitivo-- ã medida que tem conseguido I 

i 
não i nci di r em algumas das di storções que caracteri zaVam as poR.1:üc.aó de. ,únp0.6.toJ.> e ! 

! 
a ! 

I 
ga.6:tO.6 nas ãreas subdesenvolvidas -- não obstante isso contribua para reforçar 

necessidade de ser investigado empiricamente no Brasil, se os e.6wo.6 ne.d,u.,.trJb~ ! 
I, 

VO.6 d0.6 ..i.mpoJ.>ta.ó e. ga.ó:ta.ó, aqu i defi ni dos como as mudanç.a..ó na. pa.ó..i...ç.ão ne.J:_o..r..Á..va. da l' 
I 

I 
tem I 

de fato, favorecido às classes de menor poder aquisitivo. I 
I 
! 

Este trabalho não tem entretanto,a pretensão de estender o ~m- ! . 
bito de sua pesqui sa emp; ri ca sobre os e.6e...i....to.6 ne.dL6bU.bu:tú1a.l., 

a todos os impostos e a todos os gastos e, diante disso, restringiu-a a um utudc 

de. eMO dos e6e...i....to.6 ne.cU6.tJúbu.v...va.6 de um uni co imposto e de uma determi nada ãrea 

do territorio brasileiro. Todavia, mesmo ante ã perspectiva de a aludida investi-

gação emp;rica sobre os efeitos redistributivos, não abranger todos os impostos 
I 

e I 
I 
I 

os··~astos, procurarã fazel~ uma apresentação teõrico-analitica, das diversas ques- I 
tões que devem ser respondidas num trabalho que objetive examinar os e.ne.J....toI.J JtedLIJ /' 

:úr"<'btáÁ..\Jo.6 do .6..i.ó:tema (yt.6c.a1.. 

L _____________ . _____ . ______ ._. ____ .. __ . __ ... __ ' .. _ .. ______ . ___________ J 
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I 

A presente monografia esta constituida de cinco partes e um ~ 

pêndice. Da ~m~ ~e., consta um esboço de um quadro g~ 

i ral, sobre o papel das po.f1.:tJ.C.M de. hnpo.ó.:toó e do.ó gcudo.ó nas áreas subdesenvolvi 

I
I 

das. Da .óe.gunda ~te., consta toda uma apresentação teõrico-analitica ã respeito 

das pri nci pa i s questões envolvi das na i nves ti gação dos e.6wo-6 fLe.fu:tJúbu:ti..vo.ó do.ó I 

impo.ó.:to.ó e do.6 ga6.:toó, atraves de quatro capitulos. No capi~u10 1, são apontadas 

as diversas questões que estão envolvidas num trabalho de investigação dos eóe~- I I . 
No capitulo 2, p~ocura-se mostrar que a! I 

çãogovernamental pode afetar às diversas categorias social, espacial, setorial, .! 
religiosa e etc., exigindo-se a necessidade de ser identificado sobre qual dess~s 

categorias, deseja-se investigar a influência dos e{;u.:toó fLedbdJu.bu.:t.<.vO-6. No ca 

-pi tu1 o 3, estão apontados os diversos ti pos de e6eJ...:toó l1..ecU.6tJúbu;t[v0.6 produzi dos 

pela ação governamental, caracterizados como e6e.i:toó de c.un.:to e de longo pll..a.zo, d& i 
J! 

A identificação dos efeitos que se pretende dimensionar, e in 

dispensavel ã definição da metodologia a ser empregada na sua mensuraçao. Esta 

monografia está interessada em investigar apenas os e6ei.;tOó de c.UIdo pI1..azo d.{)udOb 

dO-6 Á..mpo.!>.:to.6 e gal:..:toó, aqui def; nidos como as mudanças de curto prazo di retas na. 

posição relativa da renda, produzidas pelo~ impostos e gastos. No capitulo 4, prE

cura-se defi ni r a meMu/'r.ação do OHU.6 de C.Wl-XO p-w..zo dJ.)[cto doI.. hl'ipO-5.:tO.ó e sua a 1 E_ 

. 

·1 cação por entre as diversas c1 asses de renda. 
I 

A mensuraçKo do Enus do imposto, ~ 

j matet'ia bastante compl exa, tendo em vi sta que o fato de o pa.gadol1.. M.:ta..:tu;t.áJÚO do 

imposto não necessariamente ser o mesmo Á..ncU.vlduo oncJr.ado pelo ..&npaóto, indica a 

obrigação de ser definido para cada imposto, se ~ ou não repassado; e se e repas

sado, qual a dit'eção do repasse (para frente ou para trás); e, qua 1 a propot'ção do 

repasse. Não existe (a exceção de um estudo empírico a respeito do ..&npo.óto .6ob-'Le 
../ 

a ft...e.nda) nenhum·trabalho com esse nivel de informação no Brasil e, o fato de os es-

I tudos empi ri cos feitos em pai ses de M:tJW..:tu.Ji.a.ó de meneado semelhante a des ta econo·
I 
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/. 

mia, não necessariamente formularem semel hantes -hipóteses de repasses para um mes- I 

mo imposto ou, o fato de não apresentarem iguais resultados nos testes de uma mes-
I 

ma hipótese, tende não somente a reforçar a necessidade de ser feito um estudo de~ 

sa natureza para o Brasil, como oferece a oportunidade de essas hipóteses serem i-

gualmente testadas para esta economia. Toda essa apresentação teõrico-anal1tica , 

tambem faz parte do âmbito do capltulo 4. A mensuração e distribuição dos benenZ-

Ú0-6 CÜJte:to.ó de cuuo pJc.a.zo do.ó [ja..óto.ó, não faz pa rte do âmbito des ta monografi a , 

ex; gi ndo tal como a mensuração do ônU.ó de culLto p'Lazo WLUO.ó do.ó .-Únpo.óto.ó, um exa 

me criterioso e exaustivo. Na tej"Lcwa. pa/Lte, após já se ter definido o ônu.~ de. 

-cuAto pMZO clúLe:to.ó do.ó -Úl1p0-6.to.ó e admiti r-se tambem como de fi ni dos, os be.l1e-nZcLo.ó 

de cWLto pll.a.ZO cLi.JLe;to/~ do.ó ga.óto,õ, aponta-se qual a metodolog'ia que deve ser ut;l; 
ti 

zada para mensurar' os e-nv",to.ó de CUJi.,to pJW.zo CÜJLetO.6 do,õ -únpo.ótM e gcr.~:tO.f" Da I 
I 

quaJLta. pMte, consta um e..ótudo de 0_0.-60 dos efeitos redistributivos de um unico im-

posto e de uma determinada área do território brasileiro. Assim, os resultados des 

sa pesquisa emplrica, não podem ser considerados como uma amostra representativér. 

dos e.6eÂ .. tO!.) fLe.CÜ.ó.tJúbu:ti..vo.ó do .ó..i.6tema. óúc.af!.., conquanto já ofereça uma valiosa 

contribuição para um estudo de tal envergadura, pOI~ testai~ algumas das formulações 

teóricas contidas nas segunda e terceira parte desta monografia. Na qUA.I1:t.a. pcuete., 

I 
I 

I 
I 
I 
) 

! 

I 
I 
I 
i 
I \ 

I : 
! 
I 
! 
i 
i 

são;, esboçadas as conel usôes da monografia, 
I 

1 No Apêndice, e explicada a origem dos I 

dados manipulados na parte IV, capltulo 3. 
I 
i 

I 
1 
I 

i 
I , 
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PARTE 1 INTRODUÇAO: O PAPEL DA POLfTICA DE IMPOSTOS 
E GASTOS POBLIÇOS NAS AREASSUBDESENVOLVIDAS 

\ 

. 1. 

Ao setor publico dos paises subdesenvolvidos, cabe desempenhar 

o papel central no processo de formação de capital da economia 

e na provisão das despesas publicas requeridas pelo processo de desenvolvimento.P~ 

ra cumprir essa missão, têm requerido o auxilio do sistema fiscal, ou seja da ação 

da politica de impostos e gastos publicos. 

Atraves da polZtiea de impo~to6, o setor publico.procura forta 

lecer o sistema tributãrio com vistas a obter uma receita subs 

tancial sem prejudicar a poupança ou mesmo se possivel de maneira a estimulã-la. 

Trata-se sem duvida de uma dificil tarefa, tendo em vista que, se por um lado, as 

receitas tributãrias t'epresentam a principal fonte de po~pança do governo, por ou

tro, a tributação influencia a poupança privada porque afeta o desejo e a capacid~ 

de de poupar. 
f 

Com base na po.f.1.üc.a de. gal.dol.>,: o setor püb 1 i co procura supri r 

as necessidades cresce~tes de grandés despesas puBlicas, exigl 

das inclusive, pelo prõprio processo de desenvolvimento. Embora se possa compl'ee~ 

der que as necessidades de despesas publicas venham a influenciar a abordagem do 

problema de determinação do nivel apropriado de tributação em um pais subdesenvol

vido, vem tornando-se frequente a alegação(Ol) de que o uIveI das despesas públi-

Dl. HELLER, W., Taxes and Fiscal Policy Underdeveloped Countries, mimeografado, Ad 
müu .. .6-0'1..a.ç.ão de A6J.,-<-ll:t.ênúa Tec.rÚ.-c.a d..a~ Ncu; .. õu Urúda!:>, Vendas N9 1955 -: .. 
11-1, New York) 1954, p. 1-22 (Na êpoca em qLe o professor Heller pre
parou este artigo, era prof0$sor de Economia da University of Minneso
ta e Consultor da Divisão Fiscal do Departamento de Assuntos Econ6mi -
cos das Nações Unidas). Goode, R., Taxes Incidence on Saving and Con
sume in underdeveloped countries, Nat.i .. ona1.. Trcx Jou/l.VLa.f.., NQ 24, Washin51 
ton, dezembro de 1961, pp. 305-321. (Este autor emernbro da equipe 
ôr"uuk.jrl~~ iri~LíLuLiun em washington). 

! 
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cas depende muito mais da capacid~de do sistema tributario de por a disposição do 

governo a receita necessaria e, nesse sentido, a sequên'ciade decisões tende a pri~ 

cipiar ryela tributação, para atingir as despesas ou os gastos públicos. 

Independentemente de ser ou nao a receita de impostos, a vari

'ável determinante do nivel de despesas, os obj~tivo~ do~ potZ-

1 
I 

tiOah de .impOh:tOh e gah:tOh podem também i ncorporar a presença de importantes comp!!. I 
nentes redi stri buti vos, ã medida que concorram para que o ÔI'llL6 do fi·nanei amento do I 

! 
desenvolvimento, não se distribua de fortl1a senlelhante aos beneficios dos frutos do 

desenvolvimento, por entre os diversos extratos da população. AS'decorrentes mu-

da.nç.M na. pO.6.ú;ão Jte.la..:U.va da. Jte.nda produzidas por essas politicas, são aqui chama 

Diante disso, os e.6e.ito.6 Jte.~t4[butivo.6 do . .6~te.ma n~~cat, p~ 

derào algumas vezes fical~ comprometidos s(;:, pura atender aos 

ob j eM.VM de. nOJT..t.a1..e.cime.nto do .6J...6:t.e.ma :tJúbutâJúo I él;t ra vês uma elevação da receita 

tributária, a po.f.J.üea de. gM.t0.6, caiba a função de produzir beneficios adicionais 

que igualem a carga tributária adicional (e se a incid~nci~ de impostos adicionais, 

t 

I 

I 

I 
I 
! 
I 

I 
I 
I! 
I 
I 
I 

combinar na melhor medida possivel, com a de beneflcios adicionais). (02) . ; , 
I 

I 
! 
I 

02. ADLER, J. H., Fi sca 1 Poli cy Underdeve 1 oped countri es, Ec.onorn{.ea..e. Veve..toptner:.:t. 11 

(I.};i.;t!i Spceúú'. Re.queJt{J,nc{J, To Ecu,t Mia., London MacMi 11 an. 1964, enquanto 
isso, alega gue nos palses subdesenvolvidos a defesa do aumento da re-

I 
ceita tributaria, s5 pode ser fortalecida pela elevaç~o resultante da I 

. . despesa publica ligada ã dos tributos, ou seja, se a despesa publica a- ! 
dicional trouxer beneflcios que excedam, ou pelo menos igualem, a carga 11 

I tributãria adicional, e, se a incid~ncia de impostos adicionais combi-
nar, na maior medida possTvel, com a de beneficios adicionais (pp. 287- I 

I 315). Este artigo foi apresentado na ~1esa-Redonda sobre Desenvolvimen- I 
to Econõmico com refer~ncia especial ao Oriente da Asia, realizada de 2 I 

a 9 de abril de 1960. em ~am~onni. J~n~n. (nnvrinht rl~ A~~nri~r~n Frnnn I l ___ mi~a Internacional~_~Dr. Adler éra O Dir~tor dó In:~u~o deDesenVOTJ 

I 
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Entende-se assim que tanto ã maneira como os 

jam e aplicam seus sistemas tributãrios(03), 

governos p 1 a ne- I 
com o objeti vo (04) I 

de financiar a sua participação no proc~sso de desenvolvimento, quanto a forma c~ 

mo planejam a aplicação de seus recursos, com o objetivo de suprir as necessida-

des crescentes do próprio processo de desenvolvimento, podem ter influência dire-

ta sobre os e6~o~ ~edi~tnibutivo~ do ~~tema 6~eat, produzidos sobre as diver-

sas categorias social, espacial, setorial, ocupacional e etc., bem como sobre a di 

reção-desses efeitos, em favor das classes de menor ou de maior poder aquisitivo. 

02. vimento Econ6mico do BIRD em 1964. Conquanto a relação entre a carga tributi 
ria adicional e os benefícios das despesas adicionais, constitua-se um racio-=
clnio abstrato, parece ter considerãvel importância pratica, pois o povo das 
ãreas subdesenvolvidas, n~o pagarã espontaneamente impostos mais altos, a não 
ser que fosse ter seus frutos por meio de acrescimo, nas categol~ias de servi
ços públicos a que dão mais valor, especialmente estradas e energia elétrica. 
t~as, o fato de o povo não pagar espontaneamente os impostos, não significa ne 
cessariamente que deixarâ de pagar. -

03. NAÇ(JES UNIDAS, Economic Comission for Asia and the Far Fast, Ec.onorrvtc .slt~vey 
06 Mia and the. FOÁ Fo..ót (ECAFE}, Bangkok, 1961, embora a postulem que os sis 
ternas de receita da maioria dos paises, são constituidos ao acaso - e que nàS 
pal'ses da ~sia e do Oriente f'Jêdio esses s'istemas sofrem a influência de aci
dentes históricos, de emulação de sistemas tributarios da metrópole ou de ou
tros palses adiantados e por vezes, são respostas "and hoc" às situações espe 
-dficas - não omitem o fato de que, muitos desses paises efetuaram considerã 
veis mudanças em seus sistemas tributirios, a fim de torna-los mais úteis as 
tarefas da politica fiscal, (Cap. 6, pp. 84-103). 

04. A obtenção desse objetivo tem se constituído uma tarefa dificil, representan
do o dilema fiscal que de uma maneira geral, enfrentam os paises em desenvol
vimento urna vez que: os ,únpostM ~ObM! .. c.OYll:,wno não podem ser aumentados por
que o nlvel m~dio de consumo ~ tão baixo que qualquer diminuição deste nlvel, 

- ainda que temporária, ê indesejãvel, politica e socialmente; e os ,únpoótO.ó .~O 
bJt.e. M poupiJ..nça-ó, pela tl'ibutação pr-ügressiva que afeta principalmente as ren 

--fias superiores, são indesejãveis, porque podem levar a lIIlla diminuição do 111::: 
dice de formação do capital privado e talvez ate, do lndice global. 

I 
I 

I 

I 
I. ! 

I 

I 
I, 
I' 

I 
I 
I 
I 

I 
• i I 

! 
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o planejamento e aplicação dos sistemas tributãrios(05) nos 

paises subdesenvolvidos, costumavam apresentar algumas distor-

çoes que de· certa manei ra, nao só podi am comprometer os obje.:t<.vol.> de. 6ouai.ec1me.n-

t:.o do .6,ut:.vna. .:t.lll.bu:táJúo, como i nc 1 us i ve , por vezes os e.6e.i:t0l.> Jz.efu.tJr.ibt.ttivol.> da. 

po.eIü.c.a. de. .impOl.>.:t.o, em favor da.s classes de menor poder aquisitivo. . Basicamente 

05. MARTIN, 

I 

I ! . 

I 

I A. e Lewis W. A., Public Revenue and Expendictures Public, Mo..rwhe..ót:.e}r.. ! 

Sc.hoo.t OI Ec.onOllt-lc. and Soc.Á..a1. S:t.ud..ie.ó, New York, Sep·, 1956, ao estudar I 
TI i: 

comparativamente as estruturas de receitas e desp~sas de 16 péllses, de i 
diferentes nlveis de ·desenvolvimento, concl u-ju que uma das fontes apre 1 
dãveis de receita tributãria, são os -ilnpo.6.:t.o.ó .óobne C.Onl.>umo que arre--~ I 
cadava uma m~dia de 1,94% do PNB (por volta de 1954) nos palses mais I 
pobres e, uma média de 6,28% nos palses mais. ricos, tendo a França a - I 
tingido o mais alto nivel de 12,09%. Para este autor, essa e Uíi:l1 prã
tica que vem se difundindo também, den.tre as nacões subdesenvolvidó.s i 
Cpp. 203-232). Realmente, menos de uma dec~da ~p5s essa previsão, foi . 
constatado por Adlet' J. H., op.cit, que grande parte da receita pübli- I 
ca dos pàlses subdesenvolviáó~consistia, fundamentalmente dos ~npo.ó-· 
t:.o.ó .óobne o c.on.ówllo, quer em vi rtude do papel res tri to do -únpo.óto .óo- I' 
bnea. ne.nda. e dvna..i6 .impO.ót:.a.ó WLe;to.ó, quer pela impossibilidade de ob 
ter maior receita do impo.ó.:t.o t:.e~xo~~al. e. phedia..t. Para este autor,- I, 

apesat~ de o impo.ó.:t.o .óobne o C.Onl.>umo te.r um efei to desestimul ante sobre i 

o esforço produtivo, quando recai sobre produtos de alta elasticidade ( 
de t~enda, neste e menor do que no caso do -únpo.ó.:t.o .óo6nc- a. nenda., que! 
tem a desvantagem adicional de afetar a poupança privada (pp. 287-315). I 
Diante disso, parece não haver d~vida que ji em meados da d~cada de· 
sessenta, o sistema tributário das areas subdesenvolvidas ou em proces I 
so de desenvolvimento, já estava representado pelos .impo~.:t.O.6 .óobnc- c.on ) 
..sumo. I 

I 
i 

I 
.! 

( 

L __ . _____ 1 --------
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I 
! 

essas distorções foram constatadas(06) em um estudo empirico feito na decada de I I 
sessenta, sobre a estrutura tributaria dessas ãreas e correspondiam basicamente, ã , 

indiferença das po.e.1t.ieab de .únpa/.:,;f:v,-, para com os diversos .:tÁ-PM de eOMUJ110 e for I 
mas de poupança, uma vez que eram trioutadas igualmente, as diversas categorias de I 
bens, ou seja, bens de consumo e bens de capital, bens de origem nacional e de cri I 
gem importada, bens de luxo e essenciais e, ao mesmo tempo, eram isentos indistin- I 

I 
I 

tamente, os usos da renda em de,5pv->cu, de. não eOl1/.;wno, ou seja, tanto aquelas apli- , 

cações em atividades que o governo desejava desencorajar, como estimular. 

Todas essas argumentações, parecem revelar algumas das dificul 

dades enfrentadas pelo setor pfiblico dos paises subdesenvolvi

dos, de compatibilizar os e-ówo/':' .f1.e.di.J.dJvi..blruvO/.:, dQ .ói6.:te.ma 6-L6eal em favor das 

classes de menor poder aquisitivo, com os obje.:t.lvo.ó de_ ôOldalec.lmento do /),t.6.:te.ma 

!I 
j' 
! 
i 

\ 

----.--- j 

06. 

":' 
I 

, I 
GOODE, R. A., Taxes Incidence on ... , op.cit, al~m de constatar que não tem s;- i 

do fei ta nenhuma di ferença enfr.? osf":<po.é, de. eOn/':'Wl1O e t}Of1.I11:U de. pou - ~ 
pa.nça nos paises subdesenvolvidos, aponta algumas sugestões pata corri·
gir esses defeitos, embor3 assegure que em alguns casos, o prohlema se
rã di fl ci 1 de s.ei contornado. Di z que: ('I) os -i.mpOfd..o.6 /.:,oblle ben~ deZ. 
eapt.ta.f, por exemplo, podem ser em grande parte eiiminados, embot'a nao 
possam ser totalmente abolidos, em virtude da exist~ncia de alguns T
tens, tais como, veículos e máquinas de costura qU2 são, ao meSil10 tempo, 
bens de consumo e de capital; e (2) os artigos de luxo não podem sercl~ 
ramente distinguidos dos essenciais, de vez que o consumo de 111xo~ con
siste em grande parte do uso liberal de iten~, tais como, alimentos. ves 
tuarios e h2.bitação, os quais são essenciais atê certas quantidades (p~;-:- I 
305-321). t 

í 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I , o CASO BRASILEIRO - Tem sido enfatizado(07) que no Brasil as ' 
I -pressoes ampliadas da demanda por serviços 

públicos que vem ocorrendo em ritmo mais acelerado do que ã expansão da oferta, li 

mitada esta última, por razões de ordlc>m técnica e, principalmente, pela escassez 

relativa de recursos financeiros, tem sugerido o fortalecimento do sistema tribu-

tário. Di ante di sso e ã semel hança das áreas subdesenvol vi das, cabe ã :pa.utic.a. de 

impo-ótO-6 no Brasil, a diflcil tarefa de conseguir receitas para efetivar a poR.l:t:!:: 

c_a de- gM;to.ó púbLtc.o-6, bem como outras destinaçoes exigidas pel((part'ici~ação do 

setor pGblico, na formação de capital da economia, sem prejudicar a poupança pri-

vada ou mesmo se posslvel, de maneira a estimulã-la. 

As poli ti cas de ,únpoldo.6 e. gasto-6 no Bl~as il, não vem i nci di n-, 
f i' 

do nas mesmas distorçõ'es que caracterizavam essas mesmas pOlI 

ticas na maioria das ãreas subdesenvolvidas. Pri'meiro, 'porque no planejamento da 

estriJtura dos -únjJMW-6 .60bhe. o c.OMUJiiU (bas; camente do .ÚflpO.6tO 6r.deJrat /soÍJ!t.e. p''1od_l!::. 

;to;., .üldu,!>:tJl.-talJ..zadM e do .{j11,'OM;(:(l fie-c1vw.t ;"Obhe. ,{Jl1jJot'tX.a.ç_éi(J que juntos, têm uma 

grande representatividade na receita tributâda da União), tem havido umo preocupa";:' 

ção es.pecial com os diversos tipos de consumo, uma vez que, sao tributados diferente 

-----------
07. SILVA, F. A. Rezende da, Financiar.!ento do Desenvolvimento Ut'bano, in PC'JSQu.L!>o. 

e. púme-.ioii1entu Ec.ol1ônúco, Vo1 3, N9 3; IPEA, Rio, 1973, pp. 543-584. 
Ver ainda u;,:,ste mesmo autor, PtoblernJs dE" Implementação de Polltica Fi's 
cal num Est(;lQO Federativo, in APEe j 19709 pp •. 177-178 e, Estl'utura das" 
Despesas Dderminantes dos Gastos e D2S(~i;l~',.:1;':) do Setor Publico, in 
Pe .. ~qu.,L6a e P.tanv.jamcytto Ec.úilOmZc.o, Vol 6 f~9 -', IFEJl., abril de í976, pp. 
167-188. 

i ___________ . __ ._. __ . _______________ . _______ ~ .. J 
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mente, bens de capital e bens de con~umo, bens de origem nacional e importada e, 

bens de 1 uxo e essencia i s. Segundo, porque no pl anejamento da estrutura dos hn

paótoó élab!te. a /tenda. (que se constitue uma segunda importante fonte de receita tr..!. 

butãria da "União), tem havido uma atenção para com as diversas formas de poupan -

- ças, tendo em vi sta. que a i senção do uso da renda em de.ópe.6Cu. de. UM COn6umo, 50 

inclui aquelas aplicações em atividades ou setores que o governo deseja estimular. 

Terceiro, porque a po.e.Lu.ca de_ ga6.:to,~ que se desenvolve no Brasil, -não e imposta 

pela necessidade de compensarã população, do ônus da carga tributária ~xigida p~ 

ra levar a bom termo os objetivos da po.e1..uca de' -ÚnpO-ó.:toó. Muito pelo contrário, 

- I 

a autoridade governamental, ao planejar seus gastos em âmbito municipal ou estad~ 

al, tem requerido algumas vezes, grande parte da soma de recursos gerados funda

mentalmente em áreas mais adiantadas (que arrecadam u1a ~aior receita tributãria), 

sendo qu e o f.>,ú:tema de . .:tf1.aJu tÍeJtênc.ia de ,únpoó.:tof.> fiedeÂ~ e. e.ó.:tadlJ.1Ú6, e a va 1 i 0-

sa fonte de financiamento dessa operação. Essa atitude goverpamental, suscita u-

I ma ser; a questão sobre se - nas ãreas adi antadas que concorrem com a ma i or parte 

do financiamento desses gastos - não estão sendo re-Iati,vamente mais sobrecat~reg~ 

das, ãs classes de menor poder aquisitivo e, por coincid~ncia~ justamente aqu~las 

.7. 

I 
I 

I 
j 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
! 
I 
I 
1/ 

I I 
I
, mesmas classes, que nas ãl'eas mais atrasa.das, o setor publico pretende beneficiar. I 

, I 
i I Nenhuma respos ta pode ser d0_da a essa i nd?,gação, sem um confronto previ o da e.óbl.!!:. I 

II tu/w .. de, cU,!>.tA-<,6uIção do OI1Uó do,!> ..i.Jr.pO.6.tOé. e do,~ berH;6Zci.o.!> pOJL eJLt.Jte a.o!> di v 0:.6 aI.- ! 
- 1 I cta6M!j) de !tenda dC,MM dw:u, Mea6 e) es ta ta refa, foge do escopo desta monogrc - I 

I 
! fia. 

Se por um lado, certas evid~ncias indicam que no Brasil, vem 

sendo demonstrado um grande interesse pela autoddade govern~ 

mental, no sentido de compatibilizar os' obje.:(..[vof.> de óOJT;taf.eWi7(',l1to do f.>,L,>tematJ~ 
I . 

I 
butáfL.,{{J e. de. p!tov-u..ão daI., dv.,pe"óM pubf--ic.{{{) requeridas pelo processo de desenvol- l 

. I 
____________________ . __________ -_______________ . ___ .. ________ . _________________ .. - ____ . J 
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vimento, com os e.6eLt0-6 Jc.e.CÜótJúbu.:t.LVM do -6-Lbte.ma 6-i..6c.al em favor das classes de 

menor poder aquisitivo - ã medida que tem conseguido não incidir nas mesmas dis

torções que caracterizavam a politica de impostos e gastos em algumas areas subde

senvo 1 vi das - por outro 1 ado, essas mesmas evi denci as, tendem a reforça r o i nte -

resse de analisar empiricamente, se os e.M-,UM lLe.cLUtJúbldivOf., do .6L6.:te.ma M~c.ae. , 

em favor das classes de renda ma-is baixa, tem sido de fato constatados no Brasil. 

Embora o e..tdudo de. CMO sobre um unico imposto 'e uma unica a

rea territorial, desenvolvido na quarta parte des~a monografia, 

nao possa ser considerado como ufa amostra representativa dos e.6e.i.:to.6 1Le.CÜ6tJúbut!:-
I 

VO.6 do .6~.:te.ma ~c.al no Bha.6il, dã uma decisiva parcela de contribuição para uma 

investigação dessa natureza. r que nesse estudo, são testadas algumas das formula 

. 

, I 

-ções teõricas (contidas na segunda e terceira parte desta monografia), exigidas no.!:. I , 
ma 1 mente a quando da anal i se dos e6e.-ix.0.6 lLe.diA.tJtibu;t,[vo.6 do .6-Í .. .6.;te.ma 6·<..6 c.al. Por 

outro lado, conquanto esteja fora do escopo desta monografia,fdar resposta ã inda-

gação, sobre se os e.6e..Lto.6 Ae.fubúbltuvo.6 do .óL6:te.ma 6-Lbc.M, estão favorecendo com 

dosagens diferentes, uma mesma classe de renda distribui-da por entre as diversas 

ãreas do territõt"io brasileiro~ o aludido (>Á.:tcLdo de. c.a.~o, oferece uma resposta pa~~ 

.cial ã essa questão, quando indica qUol a classe de renda do municipio de São Pau-, 
f 

10 que esta sendo relativamente mais onerada pelo financiamento dos gastos públi-

cos' realizados fundamentalmente, em ãreas mais atrasadas. 

Tudo que foi dito nesta PARTE I, contribui para reforçar acren 

ça de que o s -i s tema fi sca 1, vi a as poWi..c.a.6 de. -impo!.Jto.6 e.. ga~ 

.:to/.) púbUc.o.6, exerce uma decisiva influência .no funcionamento da economia, tanto 

produzindo e6e..Uo.6 .60blLe. o c.Jtuwn!2.rÚO, mediante a elevação do nivel de atividade 

econômica, da taxa de crescimento, do n1vel de renda, como produzindo e.6wO.ó /te.-
,..f o; ..... +\("1..; h .. "; ,....:;-" ,...f~ "",r.r'\rf~ .; ... I+ny" ,.." .; "" 

I 

1I 
i 
I 

""''''''-'1 • ...,""."s'\,oII.V '-"""" • ,-I''''''"", I'.""\-' .... I'. I" 
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1. INTRODUÇÃO 

PARTE 11 - APRESENTAÇAO TEÕRICO-ANALITICA DAS DIVER
SAS QUESTUES ENVOLVIDAS NA INVESTIGAÇAODOS 
EFEITOS REDISTRIBUTIVOS DO SISTEMA FISCAL 

Resumo: Na Parte I desta monogt'afia foi evidenciada a in-
fluência exercida pelo Sistema Fiscal, atraves das 

pollticas de impostos e gastos pfiblicos, no funcionamento 
da economia. Ao mesmo tempo foi revelada à dificuld~le de 
serem compatibilizados os objetivos de fortalecimento do 
sistema tributirio e de provisão das despesas p~blicas , 
com os efeitos redistributivos em favor das classes de me 
nor poder aquisitivo. Finalmente, foi explicitado que os 
efeitos redistributivos do sistema fiscal, podem ser pro
duzidos mediante alterações na estrutura de dist~ibuição 
da renda de várias categorias setoriais, espacia.is, soci
ais e etc .. 

.10. 

l 

Ante a perspectiva de que a ação do sistema fiscal pode afetar ,li' 

às diversas categorias social, espacial, setorial, parece in-

dispensivel que seja definido previamente - a quando da investigação dos e6eJ.XClJ 

lle_d.L6:tJúblLt.i..\JO.6 do .6i.J:,tema ói.J:,c.a1.. - sobre qual dessas éategor-ias deseja-se const~ 

ta r à i nfl uênci a dos ef/!.Á-to.6 Ju!_cU;.,:tJúblLt.i..vo.6. Entende-se que a forma como a redis 

tribuição da tenda decorrente da ação do Sistema fiscal na economia, pode favore-

cer es ta ou aquela ca tegol'i a, depen de fundamen ta 1 men te dos pa.dJLõu de Ilecü."s.ttúb t~i.. .. 

ção eleitos e perseguidos pelo setor publico e, esses padrões são apontados e exa~ 

minados no capltulo 2 desta Parte 11. 

Por outro lado e independentemente do 

buição examinado, no intervalo que vai da imposição dos tribu-

tos e da realização dos gastos, at~ que seja completado o processo de ajustamento , 

decort'ente da ação do sistema f-iscal, somaiJ)-se Vdt'ÍOS ;(jpO.6 d(~_ e{,e_-<..to.6 Jte.d<./.:J

.t/úbu.uvo!J, refletidos pelas mudanças no nlvel e estrutura da renda, no nivel e es 
,~// 

I 
I: 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

! trutura do consumo, dos preços e do emprego. Cada tipo de efeitos, conquanto se ~ 

I 1 __ . ___ . _______ . _________ . ____ ... _________ . __ ~_~_.~ __ 

I 
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ja parte de um mesmo processo de ajustamento, pode ser analisado separadamente, 

tendo em vista que a sua identificaç~o pr~via, parece indispensãvel â definiç~o 

do approach a ser adotado na sua mensuração. No capitulo 3 desta Parte lI, sao 

I apan tados os di versos .tipo;, de e~ eixo;, JtedWWbu.avaó da ação do sistema fi sea 1. 

I 
I 

Os efeitos redistributivos do sistema fiscal, decorrem da a-

ção combinada do nlvel e estrutura dos impostos e gastos e 

diante disto, a mevLóu./r-a.ção do ôruLó dO-6 "{Jt1p0-6:tO-6 e dos benef7-u0-6 d0-6 gMtM pu.-

büc.o.ó - na forma de transferênc~ as monetãri as ou servi ços - bem como as su-

as respectivas alocações, representam uma questão de alta relev~ncia. O capltu-

10 4 des ta Parte II foi dedi cado a tlierLó~,aç.a.o do o HU/J e aXoQaçã.o do -Únpo.óto. 

Resumindo tudo o que foi exposto neste capftulo, parece ser 

aceitãvel a ide-ia de que a identificação dos padfLÕe.ó de. /;e·-

de II1CJ1/~u/w.ção do ÔVllM do 1m)Jo~úJ (a l-i ados às ÓO!Ut1a.ó de. meJ1óuJzaçãa e. af..oc.açá:o riM 

be.JWóZ.cÁ.O.6 do/~ gald.:0.6 púb.eÁ-c.o.ó), representam ques tões de grande i mportânci a para 

.'., 
po:c"to.ó e gM.:to.ó, objeto da Parte III destlt monogy·afia. 

'j 

I 
I 
I 
I 

I 
I: 
! 

I 

I 

I 



I 

.12. 

,---------------,-,. ----1 
2 - PADROES DE REDISTRIBUIÇÃO 

INTRODUÇÃO - Conforme já foi mencionado no c~~itulo 1 desta 

Parte lI, a forma como d redistr';buição da tenda 

decorrente da açao do sistema fiscal na economia, pode favor~cer esta ou aquela c~ 

tegoria social, espacial, setorial e religiosa, depende dos padttõM de. Jte.fubUbu 

ição eleitos e perseguidos pelo setor públ"ico. 

Esses padttõe..,s de. Jte.dú,tJúb(Úção são dentre outros os seguin-

tes: (1) padrão de redistribuição por classe de renda; (2) 

padrão de redistribuição pot' área geografica; (3) padrão de redistribuição por s~ 

tor; (4) padrão de redistribuição por zona (rural, urbana); (5) padrão de redis 

tribuição por origem funcional da renda; (6) padrão de redistribuição por reli-

gião; e (7) padrão de redistribuição por ocupação, e etc .. 

Existe uma total interrelação entre esses diversos padrões. A 

exemplo, pode ser dito que uma realocação por classe de renda 

pode ser desagregada a nível de área geogr~fica, setor, origem funcional da renda, 

religião, ocupação e etc .. Ou ainda, um~ realocação de renda por ãrea geogrãfic~ 

pode ser desagregada a nível de classes de renda, de setor, zona, origem funcio-

na1, religião, ocupação e etc. Outros tantos exemplos podem ser elaborados com 

base nessas mesmas concepçoes, todavia, os dois jâ citados, pareçam ser suficien-

r 
i 

I 

I 
I 
! , 

I 
I 

tes para ajudar a interpretar as posições assumidas por alguns autores sobre os I 

I 
r útil cons i dera r que quando se fala do parLw..o de, Jr..e.dUd/libu,{. I 
çã,o pO!L c..f.a..6.óe de. !Lenda, a lte.nda-ba.óe.. pode ser expressa em I 

l 
1 

LI ______________ , ___________ _ ! --------_. __ .... 

I 
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----.--------------.-----------.. ------,,-------------.. --------1 . . I 
I 

termos de valor tlgregado, renda tributáyel, dispendio, renda pessoa"l, renda pe$sE, I 
al disponivel, etc., e) este assunto tem sido objeto de vãrias discussões academ; 

caso 

DA LITERATURA ... vãl'; as sao as referên 
(Identificação dos padrões de redistribuição) 

das feitas aos pa-

rt"í.ÕeJ.:> de. f1..e.cLÚ)-fk,Lbui.ç..ão nos traba 1 !los pesqui sados nesta monografi'a. 

I 

I Os tl'es primeiros padJ1..ÕiU de fL(,.cü.ó.tJúbtúç..ã.o apontados nestec_~.1 

pltulo, foram I'eferencictdos no trabalho de J. H. Adler .(01, 

1951) . Este autor salienta que o padrio de redistribuiçio por classes de renda 

parece ser presumivelmente o mais importante dos padrões redistributivos do siste 

ma fiscal, mas que, todaviCl, outros padrões de redistribuiç.ã.o são não apenas con-

cehíveis, com:::- de igualou maior importância dI) ponto-de-vista político. Assim ~ 

apesar de a invcst-igé~ção. estdnstica do impacto do s'i,stema fiscã,-i sobre a distri-

buição d;' -renda, ter !:;-ido fCõlit:ada em seu trabalho, com base no pa.djúio de. JUl.d.Ló-

; 

í 
i 

I 
I 
I 
í 

I 
• 
i 
i,' 
! 

I 
! 

.t-'L-i-buú;.ão púfl.. C..f(",,5-se.ó de fU!J1.da, arSjwi":enta c autor (jue qüaisq'J.er dcs outros p.::drões 

seriél.ill tamhem ele considerãvi",l signif.i.c7incia e, em algumas ocasiões, da maior im-
, i 

portância nas políticas de tributaç~o e gastos. Para Jl.dler e todavia bastante I 
c1 at'o que o ponto de ref21:p.nc:i.a mai[~ importante para a avaliação dos efeitos do I 
sisteu8. fisca] no bem-estal:~ ê o paàr.:w de redistribuição por classes de renda, CJTl ! 

1--.. ------- I 
i 
I I .-;, 

I 01) ADLEH, 

I 

J. H., e SchL'sin~;el', E. R. lhe Fiscal System. the Distr'ibutio;l of In-" 
come, and Public lh'lfare e /\ppendix, in Kenyon E. Poole ed., F/ .. !,~a.f 
r~o,.e;.(I.{IJ.;j (tlld :tit~ Aiíj(J __ 'L.te.(J.Jl E(~of'lomf!, Prent-ice Hall, 1951, pp. 3:'9-,42"1. 
pro 401-404, 376. 

! 
i , 
I 
I 

I· 
I , 
! 

I 
I 

l __ ~ ______ . __ ._. -- -_._~-" ~ .... --.------.-_._ , ____ ",,_', ~. __ ~ ___ . ___ .. _ __._. ______ ~ __ . ___ .. __ ._~_~_. __ ~~ __ . ______ ,_ ~ ______ . ___ M~ __ ._ ... _______ .:.:1 
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,-----------------, 

bora reconheça que a renda cons Nerad" em seu tra5al hQ' ~, rendq anua.l da unióade 

de consumo - ê questionável como uma medida do lndi'ce de pobreza' e de oem--estar, 

Assegura todavia Adler que apesar dessa inadequaçao, o padrâ'o de . redistribuição 

por classe de renda, tem sido tomado como base para dete~inar os e~eitos do bem-
. 

estar que decorrem da ação do sistema ;J;iscal, não apenas· por<;lue as classes de ren 

da, representam a única mensuração estatí.stica compreensivel do' bem-estar, mas 

principalmente porque existe inques tionave.lmente,' rnna decidiô,a correlação entre 

a incidência da pobreza, conforto material e a renda anual por unidade de consu-, 

mo. 

W. L. Hansen e B. W.ei, sbrod (02~ •• , 1 jus;ti'ftcavam a grande 

concentração dos trabalhos emplricos- s'obre os' grupos' de j.>op~ 

lação, definidos por classe de renda, pela longa tradi'ça'o dos economis-tê',s relati 

va ã distribuição por tamanho de renda. Realmente, vãrios foram os traDélP'OS 

que se util i za r'am do padJtcw de, Ji.e.dú,dfL-Lbuiç_ã.o pOtL c..W/)M! .. de. fle.nda. R. A. hus ~~ 

grave (03, 1951), por exemplo, realizou um estudo de caso sobre a di'strtbuiç&o 

dos tri butos de acordo com o pa.dlÚiCJ de. JU! .. di."-6:tJú6u.J:çã'o pOfl.. dcu,se. de he.l1da. Gf'Qt' 

ge A~ Bishop (04, 1961) tamb~m realizou investigações sobre os efeitos do Enus 

tributário, de acordo com esse mesmo padrão. E~ dentre os trabalhos mai's recen..,.,· 

tes que procuraram util i zar-se do pa.dtiLío de. fl..e.dis:tAihui .. ç.,9.o rOlL C.tcú-SM.f.. de. M.nda 

02. HJ'\:\;?:,EN, W. L. e Weisbrod, B. A. V~;tJúbulJ...oI1ctl Eibecl..ó or) Pu.bUc. Expe.Hd-i.;tw~e 
Pr..ogfl..am6 t I in. 

03. r·1USGRAVE, R. A., Distribution of Tax Payment by Incoífle Groups: A Case Study 
for 1948, Nw.onai fax J'ouAnai., lIo.€. TV, Mat4 ch 195'1, pp. l-53. 

/ 

/ 

04. BISHOP, G;A., The Tax Burden Income~ 1958, NcúÂ..ow:r.:t Tax Jou./ulal, Va.€. 14, 
M~rrh lq~l~ rr 41-~R 

! 

I 

I 
! 
I 
• i 

i 
i 

I 
I 
I 
! 
I 

I '"---------------,----_._------------- _. __ , __ , _____ . __ .1 

f 



,-_ .. _. _. __ ._ .. _ ... _---_. __ .~-_ ... __ ._--_._-----_._._-----_.-

I· (n i ve 1 de renda l. des tacam-se o traba.l ho de W, L CiJ 1 e>pi e (OS, 1 %õ 1 . segu 1 ndo-se I 
a este, o trabalho de A. J. Mann (06, 1976} ao analisar' os efeitos do sistema f-js i 
cal em 1970, sobre a distribuição da renda em Porto Rico~ e outros. 

Uma revisão da literatura(~71 da d~cada de ses~ent~ em diante, 

mostra que grupos de indivlduos tem sido ,classificados sobre 

uma variedade de outros padrões. Hansen & Hei sbrod fazem referencta a vados pa...,. 

I 
i 

I 

I 
I 
I 

I 
I , , 

05. GILLESPIE, W. I., Effect of Public Expenditures on 
in R. A. Musgrave, ed. E-6/s.1W, .(.11 ELlJM.f. 
C. 8rookings, Inst., 1965, pp. 122-186. 

i 
i 

the Distdbution of Inu,!iE: .11 

Fe.de.fwlMm, ~4ashi ngton. D. 

06. Ml\NN, A. J., The Fiscal System and Income Distribution: The Case of Puey·to Ri 
co, Public. F;'navi.c.e. Qwv1--teJ'..ly, Vol. IV, N9 3, July 1976, pp. 339·· 
365. 

! 

I 
I 

I 
I 
I 07. HANSEN, W. L., et all, op.cit, apontam v~rios autores e em especial Haveman , 

Robert H., wCi1êJL-Y<.-V.OU)LCJ2. InVl' .. 6.:tf.me.iú a..nd t:.he. PubUc. I J1.te.JUlÁ;(: , ~!a
shylle, Teen Vêlnderbilt University Press s 1965, capo 4 (Este autor 
fala do padrão de redistribuição e.6pac,úd'). Ver Cooper Barbélta S. l! 
and !<CGr:ê, ~1a;".yt,· Hcalth Cur~c Cüt·'JJ~~ for the Yo~~g lr.tC"r~edi.3.t2 
and older age groups, Re.M:~(J.JL.ch anel st.o.;t.L.~ac . .6 No,te., V. S. Depart-
ment of Health, Education and t~elfare, Social Security J1.dministró
tion, Note N9 17, United States, 1970, p. 5 (Esta autora faz refe
rência aos benf:fkios pessoais de Saúde p~»" .-tdade. dos y'ecebedores). 
Ver- Deran, Elizabdh, Incomp. Redistribution Under tne Social Secu
rity System, lva...t..i.onol Tax JOUJUlé!-[, Vo·l. 19, Sept 1966~ tablel, p. 
281 (Esta autora faz um estudo da distrihuição da renda, atrav~s o 
Sistema de Seguro Social, fa!endo uma class~ficação dos beneficiâ-· 
rios por tino de unidade falniliar: hom8n casado, esposa desemprega 
da, i"í'éltido ~ esposil er:lpregados, empreÇJO individual, por conto. pró-'=-
pri a, (etc.). Ver Schu1tze, Char1 es, Ttzc>.- V.·<--6vúbu,t.[ovI o~ FOAm Sub 
lJÚLÜiJ: Who Gc;t~ .:tIL<!. Be.m!.f,.LL5?, Washington, D. C., Br-ook-ings InstT 
tution~ 1971 (Este autor examinou os Sl1bS1d·los agrlcolas por .trti!j(t-= 

11ho de. e..6.ta..bC'--te.('~,[me.vL.t.o,5 ag}u,c.c-f'1Ó e . .tipo de, c.o.f..huxa.). Ver Aaron, 
Henr'y, Social Secudty: Inter'national Comf"arasions, in Otto Ecks-· 
teil1, ed .• Studies in the EconoTlrics of lncome r~aintenance~ Washing 
ton, D. C. Brookings Institution, 1967, taGela 4, p. 68 (Este eu = 
tor exr{m;nou 0$ b(;,nefTcios de pensão por i.qd~6.:tJr;'a: come'reio a ViJ
rejo, rranufatlJrados-, f:: te .) . 
Ver finulmente Hi.1ns€'n~1 \>1. Lee e l-Jeisbrod f L BI!J1.C'.M.:t.ó, CU.5.:U artd F-i. 
11(mc.e utÍ Pu!Jü,c. IU._qhC)L EdiJ .. ca.Uorl, ChiCiJS]o, l,1a.rkharn Publishing Co.:-
1969, copo 4 (Este autor examinou os subs-idios da educação de oIto 

- nlvel para os estudantes, por tipo de col~Sios assistidos). 

L ___________ ... ___ .. _. _____ .. _ .... ______ "' ________ . __ .. __ . ____________ .. ~._. __ .... _. 

t 
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I 
I 

d/LÕe;., de Jted-L6tu[núç.ão e procuraram ("x.plica.r Pt,-wql1e vários escritores tem prefer..:!.. 

do esses ouü~os padrões, ao i nvês d.o· padJúio deiJ.(!.di.,s:tJr.ibu.iç.ão pOJr. c..la.6M). de. fle.nda. 

Uma resposta considerada por estes autores, consiste nos problemas de disponibili-

dade e~ustosque envolvem as estimativas por tamanho de classe de renda. Neste 

caso, ai gU!11.entam Hô.nsen ~: ~lei sbrod que o uso de outras v<lriáveis classificatôdas, 

podem ser justificadas, se se considerar que elas são "pro;des" da renda. POJ- e-

xemplo, dado o custo ele identificar o pobre, seria maü eficiente para Os propõsi-

tos de um programa, classificar a populaç.:<iü por alguma area partic.ular ~ cor ou ~-

dade, como "proxies ll da pobreza. 

Se esses argumentos de Hansen & Heisbred, adaptam-se él. alguns 

tados neste capTtulo (ou seja: por tipo de renda, tamanho de renda, ocupação, ~rea 

territorial, industria e religião), decidiu-se pelo po.dJrií.o ele nedMvvibUÁ..ção 6U~lC.;~ 

de ney/da. Pelo contrãr'ío, Sarna salienta que a respoDsabnicLsr.le dessa opç.ão se de 

ve a àois aspectos. Por um Jado, a perfeita mobilidade 'entre indústria, ocupaç2o, 

irea e religi~o, dcsest~nula a adoc~o dos padr~esde rédistrihuiçio por setor, 0-

cupaç2..o, área e religião. E por outro, ~o fato de cousi(l!::rar o padrão de. vidu 11.::. 

melhor índice de bem-estar do que a renda, por eliminar as diferenças devidas "'~, 

tamanho da famIlia e. devidas aos preços. O paarão de v'ida foi operaciona"lizadú 

pOt' Barna, com base na pt'opriedade dos ativos. DaT o po:c[:I.,1.0 de nedL)t.~..i..bLÚ.Ç.Õ.(1 6u.!~ 

C-LOHal da }tenda.. 

08. BARNA, T., Re..d..i.,U'ft..-[bu;t..iOfI. 0-6 llLc..OIri2-Ó ThfLough Puéuc.. r Ú1MIC.e.. i.n. 1937 , The C I a .
redon Press, Oxford, 1945, pp. 19-20. I I 09. BAR~~A, T., op.cit, considet~a este plldrão como um dos.í':,toY"?S determinantes G<1 

I distrlb'ü1Ção vertical dd rf\!jd;:, que ê d'2ter1lli!12.:~;:l por fatores m:-J.is ~'I;::~'-. .' .. . '. . -'. . . . . . 
I IIld'lt:'fll.e~, tc.ll~ Clt!lill d OI::" .. f"!IJ:.JIt,.:ClU ')(j L.dp()l.I(;c~~, prop!·.eU<1 u t!, IUIt,0::' 

I sociais e oportunidades. 
L-__ ._ .. __________ . __ . __ ._ .. __ ... _ .. _., __ .. ___ . ___ ...... ________ ._ ... ____ .. __ '_. _ .. _..... _ .... _ ... _. __ ......... __ . ___ ....... ". _ .. ____ . ____ o.' 



r 
I 

, ') 
• , I • 

. ______ • __________ ~. __ •• " ___ "_~ ____ ' ..... '~l 

Adler e Barna pareceJ1} concordar qua.nto ao fa,to de ser questt~ 

nãvel se a Jtv1.da. a.J1Lta.1. de. uma wu.'dade. de. c(mswno g realmente 

uma medida adequada da incidencia de. pobreza e do bem-estar, toda',;-a observa-se 

que,enquanto Barna explicita algumas raz~es dessa inadequaçâo, inclusive sugerin~ 

do um outro indicador (padrão de vida), Adler preocupa---se em expli'car as razoes 

da sua adoção. 

o pa,(L'Lão de. !Le.d.L~t.Jzl-bu.{.ç.ao bUVicJ:ona1. da Jie_Y/.da adotado por 8ac!'_ 

na, recebeu especi a 1 atenção na ob.ra de E. K. B-oul ding C 10, 

1953). Sal ienta este autor que ê dificil identificdr-se quais sao os detenninan--

tes da distribuição da participação funcional, isto é, a proporçao dE: renda. devi-

da ao trabalho, a terra e ao capital ou a qualquer interessante categoria de ren--

da funcional. Argumenta q:1e o elo entre todos estes t}:ês aspectos de distô bui "'" 

ção,~ a distribuiç~o da riqueza isto é, de vários tipos de. ativos ' __ o entre di..,. 

ferentes propriet~rios ou grupo de propriet;rios. A supusiçâo feita por este au~ 
I 

tor c dê que: a rendél devida a qUéll q'Y~r indíviouo é () Tes 1JltBrlo do empn:go prodG-- i 
i 

. ,. 1 . • -"d d f . tlVO aos atlvoS que e c possue, sejam os constltui os o ,ator terra. seja 

bnlho e/ou capital. 

Essa realocação funcional da renda ~ explicada pEla teoria d5 

J t· .. I • 1 ( 11 ) E t B 1 I - \,1 J F i proüU-WlC!i.'lae marglna'. -anta ou C1ng como .~. . e, 
---_._~---r 10. BOULDING, E. Kennet, lhe Fruits of Proaress and the Dinamics of Distribution 

in James ~ashinoton Bell e G~rtrude Tait (eds.), Secret~rio e Assis 
tente Execut i va "" da f\mer -i Cél n Eeonomi c l\s soei li t i on, AmcfT,{,c_an Ec (ll1(m;;.i~ 
R c.. vÃ..C]/) , Papc.,'0~ r .. nd P/LOc(J.c.dJ..rlfj,6, Vol 43, NQ: 2, ~1aio 1953, pp.473··484. 

11. De acordo com esta teoria, a remun(~Y'ação de cada fé'.tor tende a ser -iguJl i'l. sua 
produtividade Inarg'inJl. Esta remuner'ação declina cc-;! a elevação na qUiH1tid;;J
de de fatot (quanto maior a disponib'il'idade de um fa;or, m(~nor a sua remunerél 
ção por unidade)" se!Jui~!do-se uma l-inha declinante c.L, cw'va de pl~odl1tiv-id2de'
mªrglnal. Isto pressupoe que cada fator esteja inte~r21mente empr~~ado ou,ª
te mesmo,que o total empregado esteja limitado someLte pela retraça0 volunta
ria para uso de lazer. Dentre as conclus6es gerais da an~lise da produtivida 
d~ ffiªrginal gue precisam ser questionadas. destaca-s2 a sequinte: se a popul~ 
çao e ~lta,/relativa ao capital e a t~rra, os salãrios ser~o baixos oU,se ~ 
ten-a e vastâ,relativ3i11ente a populi"lçaü e ao capital, a renda da terra ser;:! 
. . (?) Da 1 xa • • 

I 
r 

I 
!--_._---~----_._-

__________________________________________ . ____________ .. ...1 
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1 '.' .. 'I", 

i 1 ner (12, 1953} estão de aCt)rdo quanto a necess idade de recorr.er-se a Teor.ia da Pr~_l 

dutividade Marginal para explicar a distribuição funcional da rende., 

ta o es tado at.ual da Teoria de Dis tl ibui ção ( 13) . 

12. FELLNER, W. J. "Siqnificance e Limitations of Contemporary Distribution Thí?í)ry~ 
the A!/!('Júcan EconomJ..c. Rc.vJ..ew, Vol 48, N9 2, Ne\y York~ May 19~3, ~'P. 
484-494. i 

13. Em ambos os tl~aba 1 nos desses autores exi s tem t'efel~ênc;i as ao fato clt:> que os c.o"
nhecimentos dos efeitos das po1Tticas deredistribuiç~o sobre 0 tam~-. 
nho e a taxa de crescimento da renda)s~o' ahsurdamente pobres. E re~l 
mente~não devem haver defensores de Dosição contrãria a esta. 
O prof. Fellner fez um excelente Sllintrio-desü T20tia e dt: SiJas fr0.qi.'ê< 
zas~ salientando que existem signific~tivas compftições imperfeit~$ r:~ 
m21"cado de fé:: to;"c;:; C Cjtl e F::; {'ti ó. 0(.0 i~víjil a CUóiiC; Ül:' tc,J ü, " (·;{·::rq;:; I iôa I; (\ 

oferta ag!'e9ild~: nâ'o sào var--jâve'is indept'::ldentes, conforme prt;ssup6r~ :.l 

Teoria da P~odutividad2 Marginal. Co~tudo, pa~ece admitir qU2 ~st~s 
deficiênciés n~1o destrO,?íil él va"liJadr essenc;iõ.1 Cu Teoria pari'i os ptOr,Q 
sitos de explicar as for'ças bãs'icós que detenTl1nam a distrib1)içâo (:; 
t~enda., cotlquanto c!e'l xe bc.s 'l:?,ntc !~'Ji dente q!Je a Teor; a da h'cduti vi C:::('i": 
N<1rgina-j ê n:~c~s~ari;:;n1E?nte aplic5vc:~1 S01Letite sob condições de p'kilO 

S i. ,J... 1"-' , •• ., ...... emOI'€Qo. Oil);;n:c; neSLc1 ClrCi;r,Sl:aY,Clél DCJOe-se <11zer que se () p(;P~j,a(?:;j 
'e- a' 'I.I..~ '''elcl''·I·'I~<:l;)rl·:''L. "') (,,"';-'l'-t"'l e " ·te' "r" . os c-·'la:-rl'os S·· .. H'~·O ha 1\"o< . .-. 'le, I (L. \;(d,,~_ \.,.\,;. <.~, -..;c;'jJ -(.~ .' v ! u, ~ ~)ct L.iQ ,,; ,_ ~. ~ 

ou se5i1~ se.:'l tetTi'\ e vo~,ta) re·lativi,r.ente a população e ao capiti11, o. 
renda da tê(l"êl sl.Tâ baixa. Parece toda'v'ia que a grande d-jsconl;nciD c::~ 
tre a visão destes dois ~utDrc~ (Boulding e Fellner) rc~ide nn fato de . 
que o Pl"Of. BOlllding e:,l:~ preoCUpê1,J(l.com as i:'dequaçôes dê i.eC!I';;l CO;i!.::, 
um inst0umentc din~mico e ~ an~lis0 dJ Prof. Fcllner est~ vincul~d3 0 

uma proposição e3t~tica C~ de eqJillbrio. D~~ porque Boulding concluE 
que it Teoria da Produt'iviG2de r·larrrín:d rlÊJo tun valo:' para explicai' ~') 
que ele cham} ffidgnificentls din~ini(PS de distribuição da renda sobre 
um vasto per;:{odo dE: temç,o. 

, 
1 



Os pa.dl[õe.~ de 11.e.(U../~t'lJ.buJ...ç.ã:o 6etoJU:rLt sao encarados de acoy'", 

do com prismas distintos. Por exemplo, J. H. Adler (14,19Gl) 

ao fazLr referência a este padrão de redistr'ibuição, da destaque a distribuição em 
I 

favor da população agrlcola. Argumenta, todavi a este autor que UID.a exata an.:llise \. 
I 
I estatLstica da redistribuição da renda em favor da agricultura, envolveria uma C014 
I 

! 

I 
I putaçao diferente da disponível na economia americana. 
I 

Colin Clark (15, 1940) u-

i 
I 

r 

r 
I 

tos do pr()gl~esso econômico na distribuição da rf'nda. 

14. ADLn~, J. H., E2.:cit, p. 402. 

15. CLJ1.RK, Col~n, "The Conditi(!rj'"~s of Economics Profréss, Lt:mdo!'"l, England, t'~(,crnn , 
1,-trl "nd"o 19 11 0 r:'<"ta'" ~~-""""'co-"'" enlD-:"l"";r"~'- a'e' Cl'~r" ;.,.·.·;··.1""11+" "":"1' i' , I U V ~ I.f. t...:.> :::J UJ~tr'tCJ.-, C . .J II I , ..... (...." f Cl "s V ..... I;\.,.I • .t!!I.... ........ _\ ... -',. 

as de Fisher, Al1an G. B. (Capital and the G~'outrl of Knowledge, t:CeiiW

nú.c.. JOuJ:.na.t, Septernber, '1933, pp. 379··389) Turldamenta iam a teoti a deIS 
Estagias d2 Desenvolvimento. Os objeti~os d~ste autor se compatibili
zam com o escopo deste capitulo ~ medida em·que a aç~o do sistema fis
cal na economia produza o prosresso econ6micD, ou essa nção seja re~li 
zada na fase de progresso. fi proporç~lo ff;'j~a 'por C1 ark em SU::l _ dJi'a 
foi u s~>~1uintc:: "que no curso do pY'ogl'esso econôm-ico, as indilstr'iós 
"'1-1'rr:;'~':"~ t'-·CJ·~~cl'lt'''.'".J) "or"r""" U"'l ",,,'Ia+-',V'(] ,1.~~,:ri·n~lo e qu'" 1"'11'" +,-.[',-!o iJ d!.l' 1 c·.:.· n " :,), vult ..:> ,:jll H fef t..,. J l.t~;::·'~1 I . ~ .. li ..... ~ L·\.L .... t·_ , 

as indústrias sccundiírias (rLêllufi:lturas), poc!f:':J sofrer igual c!ecHnio e:ín 
relação 00 setor terciârio". Nesta proposiç~o de Clark existe uma CO~ 
diçâo impl1cita que consiste no seguinte: a ôDdida que a renda per ci
pita c(;:~sce, há um dec llni o ge,""êll na pl~OPOIÇ~o da m"ão-de-obra cnga':;oda 
na a9)~icu1t.ura, Ex~st(~m por outr'o la'co, alqvíds crltieas relatlvo.s c
esta proposiçao, urnas refOrçê'.í1do-a e outrds -contestando-a parei a ln:en tr-:. 
Estas edticas são feHé:s diretêlfnente a Tecwia dos Estágios de Desl::'l1':'" 
volvimer-.to e compreendem: um atJque a cel'tos aspectos estéJtlst"~cos e 
eonce"jü;;iis da Teoria; a forma comCia Teor'laic;!1ora a signH'íci::nclél das 
Relaçóes Irrter-Regiot!ais tais como .3 vÍi'\hin,~;,de, quant-;dade e qUê,lida 
de da lJUpU hçi::o, o tamanho e a qual i dade da f -,j'çade h'doa 1 ho e, o nF
vel cllHu)'al da porul<.~.ção; e, a fonna como e1i;' não reflete as corcide
raç6es do ~ngulo da oferta. 

I .. 
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CONCLUSÕES - Se por um 1 ddo, os c.neÁ,tOJ.> JU!.CÜJ.,;UúbU.t{,VM) do ,~,ü 

.:t(úna f/ .. ·!>ca.-C., podem ser ana1isados sob os mais di

versos padrôes, por outro, a seleção de lIf1I dado pad'l..ã.o de. Jte.d0.\.vú.buiçã.o para exa

me, deve estar na depend~ncia de dois aspectos. 

o primeil~o, diz respe-ito a sua compatibilização com a catego

'ria social, espacial, setorial, funcional, religiosa, ocupac~~ 

nal e etc., que o setor p~blico, atrav~s o sistema fiscal, deseje beneficiar. O se 

gundo, estã vinculado as dificu'idades opeY'ucionais que decoy-rem da 'adoção deste f)L! 

daquele padrão, alem da escassês de ínformaçees estatlsticas, apontadi:is como!.!;:1 dos 

grandes probl~nas. As dificuldades operacionais s~o as seguintes: (a) difere1ci-, 

a i s de preços entre áreas, difi cultando a adoçâo do pad'riio de Jz.c.d.-05.t.'úbu,ú;lio C/J:71 b9:. 

.6e na -tamanfw da tLenda.j (b) pouca representat i vi dade da l'enda COlilO Lima medida d? r_~ 

J.>,i.ç.ão ec.ol1ôr,·ú.C.a., dificultélnào de alguma lTlaneii~a a an51.isc'dos efe'itos do sistem,] 

fiscal sobre os n'lveis de bem-estal', com base no [Ja.dfLã.o d>2.. Jz.e..d[),;{:;~i..bu,{ção pOlt cJ!.n..'::.. 

J.>e de J:..e,VU};l. A existência de cOi"telação entre o nlve:l de pcb!'eza~ bem"êstar n:(lV~·, 
~ 

rial e renda dos grupús, parece eliminarnü todo ou eiJi p::rce essa óhicuidad~; (c) 

° reduzido poder explicativo dareoria da Produtividade ~~rginal ~ dificultando a a 

dação do po.d/i.ii.o de.. Jz.e.di,t,vu.bu.ú;ão da. Jz.C> .. nda pafL ofL.f.[j(!..!rl 6ujtc';.(!i'l{.t.L da jL(!.Ylda, COlll 2}; -

ceçao dos ca::;os de pl eno empl'ego e em si tuaç,.ões di' curto prazo; (d) 1 i vre Plobi l'i ci,') 

de da mão-d2-obra, entre indGstria, religião e ãreas, desestimulando, nas anãlis2~ 

que busquem utn i Zé\r fa tores ma is permanentes, a adDçR'o d::s pa.dJ.õc..6 de.. f!.e.di . .6t/:U):t!:.. 

,(ão da. he.nda pM. CV'1..ê.a geog/úÍJ..(.c.a, po!z.. JLd:J_9.iãJ, P(J!L ,ocD).')a)i.o c, poJL .M!tOJz.. 

r de fUnOJn;2t1'l'.(tl im.Jod:ancia o ptim::'i ~~o aspecto~ L'ílJa vez (~!i2 o 

pod/úio dr .. /Lr d.!...6J:)1.{buJ .. ç.Z~o t\tn',ves o q:.::::.l a ação de :d stc,na f 1 sca 1 

t 1 ," 1 -~ I . t' t f ,,,",,, .. ~. '~·"""""'f· ~{7 1f"\ teCem e~) a ou aque a Cé1cegon ô. SOCI a. i De o G 1 n "en'ssc c(;:$..:a liiui.O:)1 d 1 a, Os \.oi:! ,,~ 

, .:te,ma. 6.í..J:.N!.t ou com base no pad/lão de. /I,e.dú.t'I.-i.[llúÇ(io pU/L r.;'(,-""/~e de, /W\1&l e'I un'A, ;-

\ 
I dentificoçiio des~~es efeitos, Sf'i'iÍ feita ni..' capItulo 3, a :;~:;~uir. 
i 
i 
I ........ _ .. _~ ••• ,_~.~, .. '""_.,, __ ~ __ ",_.,_ ..... ___ ._._._ .. _.~ __ ~_._. __ ._,_. ___ ~.~ .. ____ . __ ,,_. __ ' ___ .' _____ ._ ._. __ • __ ._._. ___ ., ... ~ __ ..... _. ____ .~ ___ . __ .~ _____ ~ ."~ . __ . __ . _".0 

-.aOltl,;A, M'IU~H I Hr.I\it-llUUt:: SIMOlllEa 
fUllDACAO Gt. J UUO VARGAS 
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3 - IDfNTIFICAÇ~O DOS EFEITOS REDISTRIBUTIVOS DO SISTEMA FISCAL 

ó,{,,!:Jte:mc. fi-illC.ai., nao atende o. u1a mera exigenc.iô 

acadêm'ica e, confonne já foi explicitado no capltulo 1 desta PARTE lI, represen-

ta um dado de vital importância para def-jnir o ctpp.'i..Ot1c.I-z. a ser utn-izado nJ men:-;u 

raçao desses efeitos. 

ANÁLISE DF. LITEHATURA - Enquanto alguns trdbalho~, élqui (ldentificaçio dos Efeitos) 

apontados, fornecem elementos 
I 

perspectiva de U~/L:tO e de fOVlgü p JlctZC, outros procuY'ar:: i dentifi car' ô. ordem em quI.:: 

os efeitos são prodt1zidos e, nesse sentido, class-;-ri-CalG os efp;tos f~m eüe),.x.o!, d-c 

pecti Vê;. d,~ tempo> poi s a cOlllputação dE;sses efei te;3, ê f~-:i ta ate que sejí-.l cr;l:ir:;::;-

tado todo o processo de ajust2rm~nto, €'11 olS)um ponto C:o t2r:lpO é1ntr:'f;or ao ETJi lí· 

so d~ ajustamento ou, pode S2t' alcançi'Qr") a Ú'JlgC1 ph.az.c (,", adiciorrw OlJtr'os l l/ní --
dL/o.. 

Entcndc·-se portanto que osE'fei tos t:')(le:n ser' 

classificüçao. 
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A c13ssificação dos efeito::; na Cc..tC.gCL'/..[a. de. c.uJ1..to e. de .[r,ngo 

p''Utzo, foi feita nesta mon()grafia~ C(lm base na Teol'L.f.a. do E ---

quJ.flbrtio Ge./w.e.. Foi tam!Jêm essa a orientaçâo seguida por P. Mieszkolr/ski ( 16 , 

1969). 

Na categori a de e.6eJJ:.(I.~ de.. c.u,f.Lt"o PJü.77 o I estão agre~él.ôoS os 

efeitos p!~oduzidos p210s impostos (' gastos, CjL:anclo prevalece 

o pressuposto(17) de que êi.neJitc\. :tot.cd.. de .. todos 0-6 ÕcttOlL(!.Ó e perfcjtamente 'ínc,lâs 

16, MIESZK0l6KI, P.~ Tax Incidence Theo}'y: The Effects of Taxes on th;;; Distriuu
tion of Income, JOUhna..t 06 Ec..()f1(jn~(e. Li:teh(Jtu.J7.\?., Vo'j IIl: W' 4, 
decerllbct', 19~9, sal'ienta que do uma :ii2"il0ira geral ~ a ,te.c'L/.a ria 
. 'd'" . 1 . , - T • dI'.! .. .'- 1 . , '<Y/.C-<' C.J1C''{a., e ap," caoa a ,C'.oJ>..-<'(l, •. Cl o,L!.:·j;.<bU.<Çao, na q:..w t000 

o objetivo estã concentrado enl defini~" como os vãtios r'e9i'~!es 
de i mpos tos, pt'oduzem efeitos sobr'e o rt:müneracão dos fa tOl'es c 
os preços das 1112l"cadorias. Diz qUE: o ex?rne inh9ral Co h,c;,r~·n 
cia dos impostos qUe pt'cduzem ta'is ef2lt')s, tem ~"equ'2r'id0 li:,! (::2 
Jr.oadl. do ('_q0.L.7b'1.ú: BCM ..... '?., par? contDbiiliz(\r' tão integr'j"lrndj~::; 
C '):')Y'·:- .... nrc("·""t"'lv~).l "j~ t"I1 IJ.--L . y ~~":)r- .; V'\r1l'7': ...J")('" 1"\/'"' - '_\.,·LU+· .... r-:.::o "r:'- ' ........ f,_ ,'..""'ivL !-.. ,J_,.~ ("1, fl' ,,1.IWil,,""':> ",,' .•.• lq,., ~,.,.'d .. l. D ·.n,.;.·_·., I.·;' ;"' 

ÇOS C:JS ii:2"'Cén:C))';(i-:' C ic,i;ul"it::,'d\;i10 dOS:iC:l,(J(éS (Pr)' lIC2~. ~iI ". 

f·Ol .... ["'r':' .~-~.-.,~~ it.f": e .~l·""'l·S'··l· (>I' o . '"' ,~ r'~ ~(J7"t-"<f 'r ,I" f) 1"'11 ",Cl clll.,;u. I-li S,-.i\',;i'j'_ l"e app/lOaC.n l'U eq1.U,.l/c,v"-<'U g(·.,.ú,\..~ ' .. "" 
bem e uSi1do pal~a eX~1nir:ar os efe'itos pn~idJzidos p21a tr·ibt.;t.:jç~:5 
nos preços relativos e na renda real e~ aponta Mus~pave. R. A. 
(On inci,:r-'1Ce, JowrV:.ai. Pê!,(_LtLcaf tC.;:;·f'LO:i;tC, NQ 61, i.lgosto - 19::<~, 
pp ")nr-: I~"):') ~')'I;O (' p~l·r·af},··~ro " ... ocaHz-i,.· .. ~ ~~r'~l .. '·~':;:~"\r.'··' t"-,~ ' .... r'···""': • ..i,i') .... t_J L.I,. .' I 'le:: I c, j • 11 '.; '-' I ,i~ dl.I'" (" .,'.";.1 " .',:',c. 

õtica (~r. 1104). Expõe a su~ opini~0 qu~nto ao uso des~e i~
proach. ~leganrlo ser clara~ente ~bvio ~ue uma an~lisp do ~Od2f0 
de. e_qu . .u:.7..1:"úJ qe/u:d. pode aDené1S modestê;'ente, exp-!;cG:r o ii'T,~~;:G
dos resuH('dos~sobre G inc'jdénciô e qi.llo, 0.1em do f'"iais, aS CiY1i

plcxüiêídes envoh"irbs nas p2squisés en:r·rric~s com tais JllJdr: 1\):-;, 
não pedem servir como Ui1iê!. base na. reCd("';'ltação dos m~iis primi7.i
vos I.<~todos de anãl i Sé (pP. 11"10), 

P., op.cit, reporta-se aos pressuposto~ desta Teoria, alegdndo 
que 'e's"Ci-tem a SUi.\ basE' na Teor'i a da Pr'"QU t:i vi dade 11::, rrj~ nê11 C;I)(~ 
admi te que as empf"csas escol hem a cont·; '~Oo,ç'ão de f"Lo:'es rjiJe [fl';-

·nimize os seus cust:GS de r,lf'Od~iÇ;::O e e~;t;~~c::lecem pn:~·n,::. pats. Si' 

us pl~odu-:':GS qtl~~ rnaximi zem os SC':IS 'j ucn': (pp, 11'1 (J). ()~; pr(':,s',1 
1)05t05 conc:;;rlC>r:1d 0 s si;') os "-'(lllÍni-e'" r: -,\A"adr) de fa+nl~pç: r (Ir· 

prod~rtos' p~l'f~i ta~l~r.t~ cC;lp;ti ti v;s~· fi; .f)~2~· d~ -p~'~d~;çií~) pEY"fe;; 
tementE: m;)veis entre todas as ilidusti~i. ~: iliexistênciél de cn:.:;::l~ 
cio f:.'xter'lor; (' totaí. dd oferta de toel'_: os f(l~:on?s COITl)uno:) qi~;' 
ofei'ta p:':tfeitc.lmente i nel ãsti ca pê. ra ê.·~G'ncrni a come w;\ toju. 

; , 

t 
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Nessa per~ I 

apenas I 

I 

tica, ou seja, quando a situação ~ de equi1Tbrio de curto prazo(18). 

pectiva de curto prazo, os e.6Ú:tNJ do.!' hnpo.óta,~ e.ga,,5;(:O.6_ , são produzidos 

sobre a e..ó.:tlLu:tWr.a.. de futJú.buJ..ç.ã.o da. hcnda.. e podem ori gi nar-se <..te.. ..tl1udê.'1ua e..1)-

éotu:t.a ou dJ...6VLC.HC/~a1, tal como definidas por R. A. Musgrave (.19~ 1963). Aü mes 

mo tempo, dependendo do tipo de incid~ncia que d~ origem a esses efeitos, devem 

ser os mesmos mensurêldos com base no apphoac.h da aJrç.amen.:to e_quilJ.bJL.1.do ou da -i.H-

P. Mieszkowski (20, 1969), ao se ref~rir a esses dois 

approaches compl enlr?ntares da i nei dênci a, di z que: no approach do orçamento equi--

librado, considera-se que os impostos e gastos variam simultaneamente sob .:1 con-

dição de que o ple.no emprego é mantido c se exam~na o d~clíl1i0 absoluto da renda 

real, resultante da inc.idência absoluta; e, no approach da incidência dif.:::renc::;_-

ai, as despesas reais são mantidas constantes c se ar;alisa o efei·to substituiç;;o 

de um dado tipo de imposto por outro, tendo portanto o seu âmbito, restrito d 1n 

vestigação das mudanças ne Yf'nda, decorreptes do Yegi:T~2 ele tributaç~o. 

I "---'-'----
I 
I· 
I 

I 
18. SJ.I.t!;UELSON. Paul A., Introduç3ú ã Anãl-ise. Econô!oica) Livraria Agir Editoti';,8ci.

Ediç~o, Rio ~e Janeiro. 19)5, pp. 409. 

I 19. l'lUSGR;\VE~ R, 1\., lhe Redístribut-jon of Governmont Curdens and [knefits, Ti~c, 
1>J)j('f;--iCilYL Eco,wrrJt.c. R "_IJ.üw , Vol XVIII, Nq 8, ~~()y, lSS3, defím~ a bL 

ci.dê.ncJ.a.. abMJuta.., como ôs l;ludanças resL'-j tantes G·3 i nvesti 9ac:~(, dE' 
um p?ll"ti culu. r imposto ou éldi ção de um nr,vo e, a illc..úI.é:nc-i.a d.{{,e.·
JU!I'lc.iaf, como as mudônças resu1 tantes dê; subst-i tui ção de urr; 1 :qCJS 

to por outro (pp. 506). 

I 
I 

20, ~4jF~-"/O"ÇKT P . r"t . .., 1105 f' R A "t 1 1"1._Ji.I', YI ... _, " !?J:':..::-_'_' PlJo ,!l~sgrave. '" -cp.C' ,a ega por sua vez, 
que apt:SóT se sua preferência pelo ([PPlLC~-TcJiCrõ. iv!c.f.d~ncJ_a d/~·'fLlc..i'l 
v..d l ê perfei Llmente val i (;0 concei tua 1 r:-,·:~nte, operar com a /ILt'>( ::.:' 

dênc.i.~:.. a[J/~ofu1'o.. Di Z que: fluando se trat;c, áa -<-f'~c"{dêHc.--ta absul!uJa, 
, + ,- '1'1 • I" I I poúc- se ... i1IIiDCiii aSSUl\;õ t' \ ta cur;,u se: '1,12110 caso (d cu afJp:í..(j~1.(i: (J~7 

;Jlc.-<c!-r;rICÚt dJ..ÓI2!L(!fH2..i. jle.). um dado impost':,; sendo -introduzido, en
quanto as despesas pGblicas sejam manti~~s constantes ou, um ~~r-

/t-í cu1 a \~i mpos to sendo reJilOvi do, enquanto, as despesas perrnti nc:çlli11 i 
nôli.ei"'8das mas, se o imposto e grande, e bastantí.~ evidente, CJuÉ~; 
unia clt.l;/'c.H;dU /lU déFicit ou no ~Upf::Tavjt (~ IIV~ re::,uILclll,t:-, djU~,-

I 
•• _ •• ~,, __ ~ ____ •• ~ __ •• m. __ ' _ •• ~._._.'~ _. _ •• __ -" __ .,,,- •• M.~P_._. ___ .~_ •. ~--- .-- ... ---~._._-- .... _,._--~-- ._.- -,.,,- ~. -~-_.- ._._' _ .. " 
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Todo o ir:teré.'::.se desta mo~:ogY{if"ia, está voltado pan'l a inves" 

t · -.J f' I d' ri l' 'd- , , I" -, ~p~çao wJS t' el:OS ptç '..iZ1 ~;os pe a .ULCA_ .CJ1C.üt a;:;'ÔQ.':LFca. E 

os efeitos sobre a estrutura de redistribu~çãc da renda, decorrentes da J..J1CÚJ.ê.il,-

cia ab"otuto. dos impostos e gastes -- a pa}'tir da existência de uma oferta fi:.\(i 

de fatores sob co~-;dição de pleno emprego e, de um padrão ciE~ gastos distribucional 

mente neutros ou, de "iTnpDs Los e gas tos Vâ ri ando si multanear'lente - são cons i del~ô-

düs tambem nes ta monogra fi à, como e6eitú,f:, de l~U./U:Q p'LaZO do!:' J..mpM.t.u,6 e. gc../JtO.6 C:, 

mensurados com base no o.pp'wac.h do C/LÇ-CüI1(J,to eq~,;'.t{bfLa.do. 

Na categoria de e.f,2i;t()~~ de, {ongo ptiflZ.O, estão i ncürporad(ls os' 
I 

efeitos produzido5 pelos impostos e gastos, ~ medida que vao 

i 

i nota de rodap~ 17. P. Mieszkawski (21) 1969)~ saliehta que esses efeitos di.~""f.TeID. 

. . 1 b 1 " • '.~' • ~ • " ser dUIlenslor.a( os com ase no apprcac::t da l.nCl<:í01C18 dlDF.IlllC8, ,e c-r z 'lue ncs;:;e t~p-

20. tamentos, por consegllÍnte), incluirâo as !Hlddilças üld,!zida:: nas r::,~Sres2sd;2 _ .. 
1 a <; ai l.t.'i'é1 ções no d,::'fi c i t ou nc) s upr-;! )'(\ vi t, I\c res Cf:' nt0 i;:,\s 91';;1 \i ,-' 
q'lr' <:(J ri, ";-; ",\,,' t'(':>, i c'to cnr'<':l' rin'r';"_'~(' (te;! c(lmo "'O (""".:./u,,,I., (i;!) {",';. \. ..... )._ • ..J.! ""'" \..,.: .... · ... 1 ...;o ~.. '-..... ~ ............. t.' ""-,j_ ....)11\ (! "-/-'1-' ...... ·'~._.,I _ \.. .... 

\_arI12Jzto (.!.t[u/.f .. .{.(;.I[fLdo), U-l~a n;ud&!~ç:a con~b·irtad;~ dos irnjJ'astos O gc.~:,'~;.:~\, 
'1 ) ~ ...... J' ,. t t.. t ,~ 

os r-esu_ LdúCS tJôU Ut"~~~'\'"(':::'··la!n ser- Uil~ct tf;F!Ü~Od ue '1ITipOS ·os, [néJS l1!o,: .. (~~_. 

C,..,ld'êllC.{rC o,'iça.meJL/:âJrJa (pp. 5(7). 1·1i oszk olr-!sk 'i > P., op. c; t, él r 9U -
)"()n t- .. , p-' )'" (' . " ... -, r. U '" e· ",..., -, ":"I ;--:.,. ,.,.j l' •• 1 • t· -.:r. • .! I ~ --;;-_.~:.:-"'.~~-"_.\,. ':) t ...... · ~ :!. ,,~ .. ~Cl o .,lH 'Ie,_, '-i t; -m «,.1-:, ('.nei ,:::.e (1c,:ôll ,u'CI\~" c Se",;}, ,_ ~"::'~" 

vel ab()t~'i)i)"'s() Gn,:: rF)'c;,~T,.':'-i(' f,f-'-~':-o::; or,,: liéldl"O-e:: de, rk-::nc·c:cc, ·f;,-
... ... I \~ 50 .../ -.../ I" >. -.,. • ' ...... I _I ...... ). I ,...' . ~ . .J t- . . J -' '"'" - '--- ~.) r- ,,~ _ ..... ~..' 

g0vF~rnO ~:c,bre os preç'os l'C:<'\ê;th'o:.; de -ratOl'2S; (lO bsslLn':i' que u.:; 
padro2s dó; dcspt':sôs sáo distl"it::uc;r!;l3.'imentc :lE.:ut.ros (0P. no::;). 

!21. MIESlKOi,jSn, P., ap,cit (pp. 1113). Diz l),~nj? Que (I fato de c r:~odclc d'2 C',c:S 

I ciment'o--i1éêic-lãssico, ser bé1.st,::,r:t(,; dgreg2tivo e li~nit3ccl <:1, 6c'-:,; 
I gt'Upos a 1 tt!~;;~~nte su:,erfi ci a i (; ,capi ta 1 i "til:=:: e tr'aba 1 h~(_;;;"es , t'::r:t 
" sido considerado cC'f!n litTid d2,S dé:ficié;;ció dos aspez.:tos (li~.tribl!' 

,! tívüS ú(:sse mecie'lcí lic: (Ies\.::imt~nt(! (pp. '11'14) .. 

I 
I 
l ___ _ 



.?s. 

proach , procura-se investi gar os (~±eí tos de 1.ollgo prazo das poli ticas de ír::püs--

tos (e. gaó,ta.6) , sobre c nível de poupança e de crescimento, quando a oferta de 

trabalho e capital não são fixadas, os fatores tem uma mobilidade imperfeita 

existe com=rcio externo. Salienta tamb~m que a diferença entre o approach da 1U 

cidência tlin3mica e o approach do OrçaJilcnto equilibrado, SUl[~e do lato de tl''';c, a 

longo prazo, os impostos produ;~em 118:0 só efeitos ,;obre a distribuição ela renda 

como também efeitos sobre o nível da renda. nao há - . um UIlI-' Acrescenta ainda que 

co approach bem dp-finido para a inc:idência dinârr::ice., assim, enquanto alguns pes-

qui:sadoren tem estudado os efeitos a longo pr;;zo scbre a participação de ferores, 

outros os an8l:Í.sam sobre ê taxa àe salâr ias per capit&. e, ~ilguns· outros exa'lLl_nflFl 
I 

esses efeitos sobre a t2xa de retorno do capital. 

duzidos pelos impastos e gastos a partir da exist~nci2 de 

fix0.ca do fGtor t~3~alho e do 

dos com baSE:: no appltMeh da. ,i.nc/d~ncJ..(,- d/nwnú,-i/.., 

Ap~s·tcrem sido referidos, os fund~n~ntos te6ricos que deram-

ori~ic::n à classificação dos efeitos, em C!n(!"U:O-6 á:' cu},;to piz,~{-

im;:JOstos e gastos ou m~~d(U1ç(t!> na dÜ.tA-Lbu.zçêio da JLeiLdct c no -r 
'1' _ 
, t .. ~ ..... 

• - _" - ••• ~ ___ • ~ • ~ ______ •• ~ ' ___ ~_._.'_ ~_. _._, ~_ •• ___ ~_. __ .~._~ __ ••••••••• - _, ". - • __ I'~_ •• ~._ .'_ "'0 ____ ,~ __ ,, __ ~ ~ ~_.~ .~. _______________ .~. _. ~_._ •• _ ".--- -~ •• ",.'--. ~~- •• _--"- -,--••• ,-. 
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ÚU:;ÜJLC.tOJ.." tem sido feita com base na seguinte lirih(i de arguO' 

mentacão: 126e1;to,s d.éJL.e..t:o.~~ são todos aque"les que dil~etamente) resultam E~m lima rr:u

dança ra distribu'ição da renda(22), atrélv2S os custos da taxação e dos gustc~ pu" 
bl ' / '.J- 'd' '. (23)' -o td 1 1" 1 cos e, os c.oeA..·u).6 ·U1 Ajl\2.T.L1.S \ • sao o os aque éS rcsu Lati ces das f11udar;çu$ 

22. MUSGRAVE~ R. A., ap.cit., propõe todavia que essas mud~nças n? distribuição da 
, ----, --- '...l' ",-. (' d t renaa, seJó,1i1 conSlueraCléiS c()n~o HiC10enClé1. Jegunlo este i1u ... Ot, a 

i..!1c..{'d~ilc.ia ê definida por lidar mais com a renda real do:que cclm a 
-l .', d + • ...\ • - d d 1 r-en;,3 m0netaria, e,.ctlmnan:Jo como a pOSlçao a ren a ce 'li!1k; ~Y:sso~' 

pode mudar '-'- quer por causó dus ·31t.erdções UH seus ganhos, quer ,:::r,; 
1 -, 1 I' • f dI' aecorrenClél. aos seus pagamentos us Hr:postos e/ou, . os pi'eços (05, 
produtos que adquire (pp. 505). 

R. A., op.cH.~ chama-nos simplesmente de c.ücútN:> e distir.~ue d');::, 
t'i pos d::: e.{edo;:, 1..0bfLe. a p:LOduç.éúJ iU!,at, c '?'ÚV,LO .!:,obf1.e, o CJ'C/.>C.JJlí('fi

:to e o c.-6é..ttr; /Job.'1.e, o eoY1lph,ego. Com relaç20 vos e.6CÁ.;to,6 !...oi)tU!. (J c~e.~· 
c/mc,'do di z QU0 nenhum" lfI:::nçàc tem si do h?'j t~ sohre as r:ludança(~. nó 
nTvel da produção redl que tenham sid~ r25ultantes de ajust2~entos 
tribllL2ii'ios. Pari'! este Qutor s ta-js nludan~:ds costumam ocorrer qu~:n
do h,:) alteraç(;és ni:l. composiçóo da produçã~:} entre bens de Cdpit2! r:: 
bens de con~·~lJ.r1iO.. f'f'!!1S(jtilve êlDont.a CO:l:0 eXE':;T!D-ln~ de Ui!1 e~,?.·:"~/:u ~ob/Le !.l 

• , . .,~ 'r .. '- f"'( ~ - •• I~ " k~ ;." I ...; .... :-:., .~! .'. , ... ,:~' .... r' _ .• ; r _ .. :\ 1 .. I , : ,.J- ' ... " ~., 1 .; r" .:,. j .. " ".1 , .... 

C.lI..J!/.)C~'l..rJli(JI.t.l" (j ~U:..1~l,f l.\J ,~du \Jl~ UHi 11:./.;d.,)\..-, ... ' t-H~: i:'; C1uL.1 U) ... ')(J. i i t:i! : ... v ;;~\.) 

que em dcujn"onc i él dü subs titui ção de \.Im 1i r;:j},)5', to gere.·j s(ky'e a 'Vi' 

d(1, pOI' um im,}osto soby'(' br:ns de consumo d.'.:rãvel, lTIélis bf?1I1 d:, Ci.;(j·i", 

tal (; me:ws bem de COílSlHilO, ser20 pr.)durj/u::;, s-lgnificônd::; dizC'!' 
que a produção reil'l total d longo prê.l20 S((d 1';12;s alta c que PC;(~,:,~<; 
SN' óifcrf:'ric;almente dis'!-\'íl)l1i~d. [, CO!:: ~·(;li.;ç2.o êlOS cl;:'!..:tc~, ,\":,Lt,,c 
o Cii;!.I/,co.jO de Uiíléi poHticn de tributr,çdO, sé\lieiíta rt,sqrJv(:: OU0 W;H 

',~ ~ • ..... • -. I ~ 1 ~ 

slIhe.,ntulç?,i dI" um linp'Jsto pto~TeSSl\:o !';CI.;\'· fl r-enoa, put' Uli! ':n'lx's" 
to de consu:no, P8C\;::: t't:duzi r a propensào é'J.iJ consumo da coíil~lnidrl(;2 cf 
Ol1 ; nc<>rl+'l'\""r - el",\,01";;'\ dr)s l' ·lV·i""~-I·ll,nl°-lor.(' f\Y'QU'''I;:,rd ', yj····\rl a

o. ()l:r.o 
j i '- L (.'. o \.... ("\:-(;.\,,J \.... i __ ... )\.> " •. Il.- .... J ..... L t', .... , 11 __ 1 .... 0.' Cl I -~ 1"-' 

quai squct' d:,sse~.; efei tos, pode excu.lcr em peso o outro (J!j, pCHi0'! 'Cc~ 
cancelat~ (o~, se uma mudança rw d(::sp,~~.::t d:1Y',9E·.d,;: ocorn-!, o 1r:'>ull,iJJo 
(dc;::,pnô(:ndn da condi çiio pl'(~Vd 1 ccer:tc de en :)n~qo), poderâ ser u.miJ riU 
dança no nÍ\?i de pl"eços e/ou li:ud(':nçês ria r'I',';')Ç&O e ern~)tl:::'J0 ( Pi':-.--
505), Salienta ioualmonte R. A. Musorave (D~~trib~ti0~ af .... 00-
cit1 que d~; fliUdai;çi1s na dis.tribuiç21õ d3 r<'i,di: ou illCid~liCi2 e' o_-3's' 
m:lilançi:ls no nT\,'(l dé pr()'~uçâo, s'ao rEsldi.:él,:;j::; de um mé'smo pro,-.:e:::::;c; 
ue aju::,t2i,.2nto e, podt:1ii ser henefica.n!ente '~istirlguiàr;s e n):,:,d~dvs S:' 
pc.rild~i!lll::nl~> CJ?lqUJni.C' 0.1:1'.)::'$ 'íncnrpore!r': te",,;::; o:, laços r. el(j::: di:: 
proCl~SS() d~~ ajtJso!(l;~(;ntoJPP. 6). A c1as!:Ji ;·íCi.<ç;o dos érLito~; CL';I~,: 
der'êJ,dJ neste'! cê.tpltulo,:~ r2sp01d;\~d ness(-: ,;~~')Si11D ptincTfYio, ou ~·cj:1··~
o da va n ta ger'l de S Cr"E;I1: es s (~:; ef(O 1tCi:; di s t;, : ',(J'j\ do',; e I;~~di dos <;:'CfF,,';;

dam2nte (~, o da certeza de qUE:' 1:odos esse~ cte'j tos fazem pól'te ô~, 
Uf;} n:esn:G processo de (ij;'J~-Larnedto. 

J " ...... o ...... _._ ,_ .... __ .. _._ .... __ • 



na distribuição da renda, p-ovocadõ.s pelos ei'i'J,:[):, d~j:(lj":(tó, Essi:l linha Gt: r.:en:;~ 

mente, sugere que os e.bc;;to6 i.l1d~}'[>_;tGc~, t0.nto podem r·roduz':r mudé1nças na distr-i-

bui çi:ío da renda ~ como no n1 ve 1 de r'endo. e di ante di s to, es ses efe itos podem oco.C 

rer a CU./1..to e a lO!L90 tJfrazc. Vã!'; as são os autores que apoi arn i I1tegra 1 r!l'nte es-

sa 'interpretaçJ:o e sâo citdos aqul alguns deles, tais como, A. J. Adler ( 2!f, 

1951) que classif-i-cou os efeitos em ;mc.dJ...atc.ó e znd,{JU2 . .:t.Q,5, (tendo os e1cA..;[o~, .Lme.-

24. AOLER, ~1. Hq op.cit.: ao referir-se dOS Q6c/../tc'/, ÁJr:.~d{r:do~, saliente: Cyi~ c. 
trihl.J't,2-çi~.o·-coTeti:!dd na fOr'ffi2 de pa93meQtos f'3\i~t~;-riós~ élfei:'1 o PSdl'âfl 
de n:ilda disponlv21 d(J péJ.gé1doY· do imposto, y:,:-;ultando dois tii~OS dr~ f~ 
f(~i tos, ou sej (l, uma Ji1Udêlnç2. rli.-. corr:p:.):; i ção d,) CO;ISIJ1T)O (: da pO~l:;ar;(;:êl-:
Salient;:\ por outro lado, Que: as despesds go\'c:rnclH:\r!tJis que tcnu': Cc 

f 'f' ~ !~' Ir:- ..." I '~II -'C" ~~ ,,-l_:.~ • ç ~(\ '." ..... '-' .. - .~.; ".. ""''::c': +.... ~~- (~ ... )C .t ........ . • JtflJi:l. Cc p3.gGI!.Et.tL-, í)lUr.Cl",rlOd, plvOl"!E'I,l IOe,;l..,CO::. ~:I,jl ~o~ 3v~' "L,~ '.,! 1 
bl ltos t')d'" '1'" I" ";"-0 .; .. ,- o"""''''a- '''c +r,,· .... - {'''l'' '" d'" "\""1'('''''<; J~: ,~ ,,' .i.. ·.o.V c., li,} L.t~ .. '1 lHl..;. .L':>}Jt..~.I:'') q~~.....:' ..... u\T<.L~1I (i j(J, fll0. L S;:-~l V ,,:').J~ ':'1 

,.. •. f -- -, • -. 
ere'j tos sO .. )J'e o consumo e a p(jupanç;:: 5.:;0 r:1?r\DS OLiVI OS, mas sao t,~a1 s. 
[)i'·, p"r ex·-.mn-IO ()"C' a diC'-r"'···ltJl··!l·a'·IC··) C'l'\ (>(""'--\":;0 t',··-t"i·t rl ""'-.·s!.!l-'-l.Ô L j,), 'C. te!',!. . ,li,', . -'fl., i (, .'.. ,',; :'~"_'_(.':C, ,~;I (.l t., ~., , , , 

t:f,1 Urn'l nr::nOf' D)'O[:O"r'çÓO d'3. r'E:Wid mon26l'ia dos incli"lduos~: er:u':i;:c:·G. 
P·,{.1 fôz~.:·r tefe>~?·~c.·i ê. aos e.~f2/to~ .Lr!(I~,~e·t·i:f/~, 0.t-'~;I)~=-i1td q:~f: o~ t.'.-;~p-t :';~::') 
dect.)rr'e;~tes d(":l estr'uturc de télÁ.oç:d·(), S~~;(J pj'U~:;loJ:J~-j~o~-~ SOO('C os f_~f"t":,,~C~ e 
0211:;_,,;(1.:1 po r' cC' rtos t-i pos d,~ Ih:: \"c:adOt'1 ~<õ, 0 qL"~ u:n :::/.ê,!:p los OJ ;'C (I E:--

,.. • 1 I -{. ~..& .- .. ..;. • • .~ 

rCllO<\ roço G CS ,;(1.) lhOS, e a e t e v éi Çê,Q nü~; r!i .,,~ ç,>J~' 1 tn,c nlOS, ~j(; j'ii. i ;:;'2 rr-
t 6 ... ::.: •. ,(,,' a elc) :;- ~ I','" (','- i (' -; (. (~'j 1'" t'1' ';'a <:: r' ""\""0 ('1' n," i c 'l" c, c C; O'" (" "(' I"',:, ,,- ~ :i!'.' ~ .t:, n ,-' '.'" .... (.. I, I r) . _'1 • (l/ ~.I _H'::: " CÁ I. .... r' f v L~.. ....... l,_ I' ...... ' t.l ~ & L t.: ct..J ai; ~. , L. a ~ . ...) I I 

as ·li'/'rtac1as. Considet0. este: autor i) ':'"!c:\'2;;;:Q 0(; p:'eçl~s :::Cli1r:I IJ\\, (-): 

r~us ,'<:: cl O~lü 1 dG s'j ST:Cíil2 di; t:Á;:~,ção; s?L?~:c o~:ons~r:i ~'~l' do;~;is ti ::c> d:)~, 
OE: eiS !-E'Sl!ltnrITe~~ mU0i:nV:ts n(: c!ls'ir--lbuí;:?O (1;:" feno;.! lons c(Jr;:~i!:f"i:~O!',OS 
pa.ra os d~)s2.'lar·!('l\;~, e d2tf:~;~~Grcs d0.~ 1uc~"c!S ê-:~; indÍJ:·~~~rias ~~ru-~c:-'~i.j':-:':~':t 
d0V(~r'jam SAr inc!I!Tdas ~. cor:Li\ dos (>fc:itcs re,:li::L('i~)utivos dll :,"SiCl!ja ' 

fi s ca 1.. Com l'e 1 (-~ç~o a os c t~ c/U~o'~J i:'1.tCi)Le,:(o.!) de:: CDY'r Cf! tps das de_=: ['.",05 as Sl~) 
·,(.:.· ... n~tn,...,yt.,,·j·(" ("I,l'"Çl J.-r'I A\'~I~\'" Ol)C' er' i"r!-\'" "., f ... ~~("-··c v·"C ou~';Ç* f~ ~'1~'1':'-\.r"""i,~',I·n ->, ",,/I,.nl-C U G, l'~") ., J)"L-.:> l}., ,,,<. •. ,,1)., ,,(.I,) ,dl_.- ,J ... " .• 1' .. 

f~l' ('I 'i ::'. cl,")') <:;r- ,·,v ';, f',," (','i 'F· >"1'\ ;"1'.,-,n 1- 21' <:; '). '- :1 :.~ r~, r'wC(":, i {iO~ (",'1 0') r,ê·· :11' !:.,:p':'::-." \.~ .. ~ ........... 1 ',:,.....--' j- ,,_, I,~_ •. ,,- •. r.,..r,l - .. ~,."~"" \. •• _~. I .... ,- ~I. __ - t-'-'-' .. ~~ ;-_:-: ..... 

, i'" J . . - I ' f' ti'" ' mCílt'os ::iOne ;dn ry; '1 Y'l ~lei11-St' é: P(~SSO;y:; Cil '12:--1' ,;(~S úas l~eCei)eCür',:;::, co:; 
b r'~· A' ' ,. . 1 ,,. " " 

C:1CT", {:'j c:-;" I" S cc:: p~Sê1S CO!1i (iC'í eSél na.c·; cna .,. qU2 L)en(:ll C1 a,n) tr:'C.l'-'::~ 2S 

lJnidzJ\d(:':-~ individu~;-i~) da e(onOrn'jil, ao ()c;'~i!·ir ~~·.1(0 clr~\!a.t'" a d:?.:Il:é~~ld,=! P(it" 

CC:tlCS pl'odl.ltc,s, dir'ctojíen~J, atrôve~ o diJP1eri:1' rjrj c.:mprC(je liO~, Lsi.r:'b:~ 
l ç: r l'r-"'( -{-.-,..- ct ., /lr,J:cl .... ;.;t... ·i,,-;: c", . .f. "n ..... +::.1 ~.y .•. :-:r-~ \"-;~'(' :)\' ... ,--n--.n·"'n{ ~;c·i-··.c ;:; 

....:" .. i;:..:lL,,-/J !t: ;'.\\:J~'::-' .... LO:) II\L,.l·"::j ... ('jj:i€I!"'~' [;é:iS 111'.: .. '::-'L.llu_"l GI.lio.H<:~: .• \..;.: ....... O .. l • 

co;~(el{~t2s, pctr(:ccm seI' um [)G:11 ,:::xernplo dos er':'itos indirctcs cid:', r',,:~; __ 
pesa~, s00undo Adi~r (pp. 358-371). 
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I 
Mato-5 a mesma conotação dos e6c.U:.o~ dJJLe.:tO,6) e. D. A. Dodge (25, 1965), que Clél.l ! 

sifica os efeitos em efeitos d(= primeira ordem ou e,6e.J.J:..oó ,Lm;L.úLe...ro,6 t', efeito~; d~; 

Salienta todavia este autor que a imposslbi-

lidade de determinar os efeitos indiretos das políticas governamentais em um estu 

do de incid271cia fiscaJ, faz com que:: as estimativas sobre o assunto, sejam sempre 

-altamente suspeitas. Assim, apesar de ambos esses efeitos serem estimados no li Y';'l 
r" .':: 

tica, apenas os efeitos de primeit'él or'dem, foram considel'ados em seu p2per, o qu~ 

significa dizer, em outras palavras, que foram investigados por Dodge s somente os 

efeitos de curto prazo diretos produzidos pelos impostos e gastos p~blicos. 

se tratal~ de uma dimensão de curto pri1zo. Ou, o õppt'Dach uti"'izado serã o ó ;;:. 

udêV/.ua d..é/12i.m..é('.a, qUi'1fldo se tr'a.tar de uma pel"Spect-iv2, de longo prazo. 

25. DODGE, D. A., Impact af Ta;:, TréJnsfer and Expenditui"e Policies cf G()v(~rnr;'ent 
on the 8istr'ibution Df Pc,:tsonal Incomi? in Ca;-j:-:dôq Rev('('1l) u{, lne,ome c:wf 

. ';' 

(tJ r>,_aO'I,Io" kk' 1)'- th,/,-"h 19-7j~ ,!-',z q"e'" ~s P01-<"1-,-,,'C--:7 <" oh i--rl'!'ll+"'C::" tY'0'l·~~',·.'-" \. L/Lo j~ .. f" ~(., II v:,. U _ t v a ,. ,do,.') L; " .J ..... a."':'O'i..J~ 'w. J ." ..... 

r~~ncia C S(l.r;tos do secar' r:"Ctdico, afetam i-1 distrHluição da renda r.;0SSU 

é,l. de dua.s mJne-il'as. Em pi'inj(dr'o luqê\t'~ eSSLlS poHtica.::, afetam d":l'~::~' 
tamente a renda pessoal, por taxar parte dcsto renda e transferir di -
r, r",e;:-o d~,r'f't'u'l1!""r1"ie ;;- l-lF(,'r-O,'ç '" f;.;n':~, l'"I:1~ ele):' P"Cld"Zl"Y' f '1""1': n'u-;r"','l'rn"-" .. _' "' __ - ....... ___ .",.) .. l •• , l.:. ....... ~.... .~.o\. I \.oi! .. _C-,I._~ 1- ./ ';. .... .,J" 

Em segundo lugi:r, essas p'ITi:icas afetam ê!. l~enda indiretêl;;,en~c:> lYH' (li 

terar a (:ompusiçao da produóio c, pur alterÔ! os preços 1"21élIivos c ,""b 
so1utos dc:s k,ns finais, serviços e dos fatcies de produção (pr. '1'"5t) . 



CONCLUSÃO - fl,$ posiçõ!2s teõricas n:!lativas ã identificcçaodas 

efeito.; produzidos pelos impostos e gasteis, fcn"tl~ 

J.jldJlU?"t(l,~ e ao mesr.lO tempo, suge:",em a defi ni ção de ceda um desses efei tos. I~S~jl;i 

sendo, podem ser conceituados para efeito desta monografia como: 

IDU 

danças na distribuiç~o da renda~ produzidas pelos impostos diretos e indiretos rf 

90S ou deslocados ~s uniclades familiares, b01T1 COIW) pc-ias transfcI~i?nciélS, monet:~l"j 

as ou na fonfla de se~'viços; feit?s às unidacles familii;res, sob cO:jd~ção de GH (.'-

ferta f-jxa de Cêlpi ta 1 e de tl'rd.JiJ.1 ho - ou, oS mudanças de CUt~to prazú di retcls n~ 

posiç§~o relativa dê n::nda de c0da cla5se~ produzidas pelos impost_Ds e gasto~;_ 

J.S 

n!!J 

tais cema, mudanç3s induzidas na compJsiç~o de prQduç~J. nos preç8s relativos e 

absoh:tos dos oen'; f'irw-is, serviços e fdci'cS de fJi'ud~Jção, sob cCildiçào d~ L.' G-

l'nd'l'l~et(-,~ rl~ poc'-~n .... ~~ ... Li- ,l I ~>' C \/ 

e. gastos . 

. ',J 
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j 

danças 

produzidús pelos impostos e g-3.stos sobl~e o crescimento (que envolvem mudança:::, no 

nTvel e na distribuição da renda), sob condição de uma oferta do fator trabalho e 

do fator capital não fixada - ou, as mudanças de 101190 prazo -diretas e illd~r'etó.s 

na posição relativa da renda de cadJ classe, produzidas pelos impostos e gastos. 

IntercssêH'ã a esta monografia, indicar ã metodologia CrlprE'g;:t-

da na mensuração appnas dos eô(',/LtoL de:.. c.uIdo )Yu.rzo d-iJ[ eto,:, 

Dal a anãlise que se segue, procurar mensurar e O.loca.l- o 

monografi a, a anãl i se dos e.6eLto~ de. c.wzto pILO.zO -zncl)Jlc/o.6 e de .tango p.';,(;';:o, rlO.6 

. '., 

I 
! . 
l.. _______________ , ___________ .. ___ . ________ . ___ .,, ___ . _~. _______ ,_ . -- ._ _______ . ____ -----.- .... ---- __ o .-... _-_ •• -. 
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I 
I 
1 4. MENSURAÇ~O DO ONUS E ALOCAÇ~O DOS IMPOSTOS 

4.1 - INTRODUÇAO 

Jã se fez referências sobre como os impostos podem, a cur'to 

prazo e di retam2nte, py'oduzi r mudançaó na d{.-6:Ui;_b{{/~ç.;1(-' d; lU?_.!!. 

da dá popu J ação. A d'imensão dessas mudanças, dependerá basi canlente da forf1:a como 

o 6nus dos impostos ~ distribuido por entre as diversas classes de renda. Es:::e 
- -
onus ,sera aqui concei tuado como anuI!> de.. c.WL:tc pru1.'Z.o cU.-Iz.eto doJ.:, Á.mpo6;(:O/j. 

A pers pecti va de que o pag(ulo/t (J/.i:to./ttúõ.Jzi..u do ,Ú'iposto, -, 
naCi ne 

e o rnesrno ind,Lv.Zrluo onc/l.cuio cessa ri am?nte~ i 

I 
pc/.'{) Dnpo.ótc 1 p:)(: 

I em t21evo a necessidade de definir as bases em qUE: o imrJO::~to e 
I l'"epassa.do:. (.1. 

! 
ção dos repasses~ para frent2 e/ou para trâs e, oscrit~rios de alocaçio, 

! as sâo as hip6teses formuladas sobt'e a qu~stâo dos repasses e alocaçâo d~ 
I 
I 
I 

posto e, filqué:nto umas, S20 fundamenta dós E'1li pesquisa.s ernplrícas, outras f'ic~:i s'i 

tuadas ainda, ~o campo das suposiçõ~s. 

I 
I 
I Pt'ati Cé1mente quase tVida foi c!'j to, nos rii versos trahel hClS aqui 
I 

I pesqui sadas, sobre 

I repasse do imposto neles formuladas. 

a fundam0nt2çio te6rica das hip5teses de 

r: 
L. , o interesse de colher subsidias nes-

I I sas pc:squ; sas, qU2 vcnhanl a favorec(.lr um es tudo dessa m2sma natureza pa ta o B:'-'u --

I :::;~a s::::;, U::$::::'''::: ":ç::n;:::::~ ,.'::1': i :;t::::"::Õ::p::::'i c:: :~:~s::. ur,,, 

I 
L .... 

- ,~_. '.- _.- __ o __ ." ____ •• ______ ~ _____ , _., - ~ ___ • __ - ._~ __ • ~ __ •• ____ "' • __ ~_._ •• ____ - _~, 
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t 
L 

As h; põteses de repasses cio i mpos to, podem St:lr fundamentadas ~ 

basicamente em dois modeios, o Mode..to de FO!l:.m",çãe de_ Pheç_cL!> c 

o Moddo f/.rv'~f<-:up. Enquan to o Modelo de. ForLtriação de. PlLe.ÇOJ.:" ~_ baseado em concei-

tos marginais, o Mod<2f(1 Mcv'l.h-up (ou "margem de lucroU), utiliza o conceito de cus 

to l1íedi o, acresci do de uma certa percentagem de 1 ucro cons i derado normi11 e neces-

sârio para que a empresa, mantenha-se em atividade. 

~ODELO DE FORMAÇAO DE PREÇOS - Na circunst~ncia de curto pra-

la, esse modelo neocld5~ic0 e~ 

:tâttc.o, nao sugere quaisquC!t' pcrspt!ctivJs de repasses, quel- em um" eCOViO,'i1"~(, d,,-Y1(;-~_ 

seus substitutos, sendo um dado exôg2nc1 ã fima rnaximizadora de luc'~os. E, rneSI;iC> 

que um monopolista tenha condiçcles dE' contor'nar a qU2diJ nos lucros, vii} ô. Ií:i(nlpu-' 

lação da quantiddde ofertada. esta estrdt~gia não levaria a um lucro m2icr do qcc 

o atual. O segundo lT.ot-ivo ii qu<::: o imposto não afeta a CU1"l:J de custo i,iarg-ipC:i-1 f, 

pDt'tar;to as posiçõss de c:quilfbr-io d(~ pl'eço e pl"odução, mantém-se ina-ltprçd()S,pr~-

ri: as finil;;JS q~;e -iguJ.1JLl o custo rrnrginal e a receita E:atginal. 

-'~-' .. ' ~~'.--- .", -_. __ . __ ._,~. _ .. _ .. _--_.-.----,-_.- _,_o ___ . ___ "_ .. __ ....... ~ 
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Assim sendo~ as pesquisas formulacli3s com base nesse n,odE i o, 

têm de uma maneira geral fortalecido a id&ia do não re~assa-

menta do imposto, ao admitirem quc': o ;J!1)Jo~;t!) [j!2JuJ.t .60[)/U2- veJ1df.t6 e o -ÚilpG,~,to :]e..' 

'-! - - d (26) b M.i M!.l.e;tLvo (,e. CC!I1,.sW/iv l na.o S20 repassa O~) e recaem 50 re os ptopi'ietârios 
(n) 

;'ecai sobre o empreg?d~. 

-----_._--
26. MUSGR!\VE, R. A., ap.cit., (pp. 508); f"I[Si.'KO\-JSKI, P., tambem àrgumc:;;ta q~.:;t~lrl 

mE::r'Cildo'·cc\mpeTítivo~ a im;)o~:to qeréll sobn_> vendas, ê equ';valf:nü: éi 

Um ~r.'r.os~·o pl~o")nl'C~('-')"l sr-I-""e' -, l~""'l~'a r-·'I'·'--'''''c''n·:lo ~--,o:''IZ:'rl ('I;r;;::.·'~·' (~, 

27. 

. '" 
, I 

III IIII} l_ ~ ,,, I }lllt d1JI Ct cl U ~ ,Jf..'.1 c' .... i\. ..... 'jjl,_, __ l, ....;. ...... ~ ..... 1 II 

possilJ-j l-idadc dc E:steirnposto recai r sobn: a sua bc,s2 legdl (pP. 
1104) , 

r"IESZK01,':~)KJ, P., op .. cit, pp. 1'f07. ~,'I:.JSGi~AVE, R. f\., or,.cit.. êl'gumenL qlJe 
em /[(-' .. 9;j-;í~,"-cor::lpr:'{:LtL\)o a ônlls c:i-:rétl OG i!liposTc~--y~"c:"ai sobre os t,:;S,;-' 
lariados, Sd.l1t:'nta ql!(~, a 'irnposiçac c!:.:- unirnD0sto sobre c; -~.,)'ii"'.-; (J,:-: 
pJ.g;.::~r2~"tto do Cm;~r2j~:,c:()r, c"levo o Ct~S~·J c!():: sal~:~'ics C;, 0 ptCPJ~~i;~~'~? 
de salã.riü bruto (";!Kh's'ivr~ ~li!r,.'Clst()) é- ôltu~éld;;. ser,' Que ex"isti: P:,; 

, ., ~ I 

COtT0S psnd2nte 0L::eilto na pi'o~'uti v'i d2dt~ (~, a mCI~o:; qU0 triii:~).1 h(),:;r,
res cs tcj<-lnl di S f',os to,:, a ace'í ta r' uni CC)Tf5pond~nte C('l'te Hl St::l'~, :~i 
1 ã ri ,~.-' pvud " t n "'P" <:':h S ti -r-I ,.; r'~; r.. O' J trc C ~-? i ('o r'ro:: de ", ,-;)'11 W~ r) í-> c ,>",-:;; 

:: v~' I,:~_ ~<'-'::~n'~~'-: _ ',;" '-:'! _ /~.: ::' ';',:~'\~J <: ,~ ~~;.~:::" A':, ~:~'-" I 
mC,·J"di __ -Oi~ I O ,)Ct (l {"''''!-' .... Eg':J,OC, " [11 I. C: I nOa ;'~:t", ~,(i "111-'0.,, ~ :::'..1 c\ 'I':'::. 2-
CLt/f'JC: da O&C--'L~t().- c e. i!~'C!(i- (42.-0C't{{ seJl~ -} n2 I Z:,St-l ca ~ as té~xas a€!, or(;~~:rld_ 
dos ôec:linar2o tEi !;](:,sma prOpí.lrçÚ1 do Vil1út~ do imposto. Por (li.::;J 
lado, CCji1!~~nta QU2 U:iia vez St':!d concpl!Tvc .. '-! que {) irnr.JC:sto !Joss,; C:i~ 
alg~ms Ci'L,OS, "'es!JHéT pm UITié) t't:d~Ç20 de,s 'iUé..ros, o r.:~;(J;ALU [:U_2':C-, 

e pr'ovc.nr:,'hlJ(~nte um efeito d,= redütrit)uic~l' cas indl!,-:tr-ias !"r::ll::, in 
tensi~as.em ü~balho pal'a as 1~12r20s intc:nsi\'.?s .. ri1us~(~;v(: C<1i"0c:thr~i_ 
~"tu·~-'·/"<-' to r

'-" c,c'.:.:,," '-"",/ --'I-O",e- c,---r) ('[! __ r"~ S-'''-'I 11·(·I'~d-·c ( .' 1'. {..I. i...J!: .... \. ! c. '} UC"'J ~.") ~~.J ;:, U l-'\)~'J ~~ l... ~ Vilh......j, I)~' I .1P I r I ,--,(l. O~.l \\ ~}~) ~ 

25). CON;'<,'\D, ,n,. H., op.ci t. ~ co~:col~d(; irju(dmente (~!"i'?> C'J;1 Uil'D. r:.5.-. 
+ I r r' .. "--~, 7: ~ , , • i 1 • L 
.-tILll;'"L!}[a Ge r:]2j[J ...... (~CD C(:·:}r!Je,~-(./r,Ci)tj j; O;l(.l~-; Ü pl'OGJto Jnarg A! n~l., ao l.r·~-'.~(1 ..... 
l b o $"'"\1'-" l'C'1',1 ';()~ ';'--I:;I';(--!" ;'::"1"" ;., CO r ·-l'-j··l l-j"·j',...';'o 0:0 ~,"",-·r-'ou"·o'l-\n;" r' .1 \. v"'- ...,,-0. C-..::t ._' .... 1 l ... ,.,_1., .... :,~ .... . 1 • Lv ~:o ._ \._.I!i)'I;.-."v ._l! " 

im;;osto total (leva rC'Cail" sobre o üéiba'lhéldor', ou seja, qti'Jiqi:}:."r 
+ '. ..... 1 I , , f-. - I J i'-cor: '.,l'l ;'IU' Çüo S~:::'j C01T~::C-; ponv:.'n Cf; ilUrnell'Ul i'!b. ptOOU" -I V H\2,.:(':. poce: ,,()'I~ 

"'a -.::' .r!' ';"---. t -,... - ' •• - .,..... ... ,,·n,. . .... + ... j .\.~.~ '." ..... r":::' 4- r .J> __ ·) , ..... -~, t d rêGuçú(! {I!);, Sd larh;::> LI,Ii;);) pdr IX c~~ tlo!:'l LCI.1~)\:l1S<'l'500 L'Jt.C I .L~",-

Ui n30 foi () sulur;Zo Ci::';ss-,ca s(;':juidü 1'0(' C0nrad (Pi). 2(8), 

L ______________ ' .. __ 

-:; ) . 
.. ..... '. 



, ( ?8' (29) 
o -Úi1po~:to gVLM ,!:Joblre a ir,cnda da.~ Vlq:i'i..('.:Sa.ó - ), na') e repé1ssado e recai sobre 

( 30) -os 1 ucros; e o iJnp(J(,:to gVIltf .6ob!Le. a pJr..optu.e.dade , nao e repassado e Y'ecai 50 

bre o ~apital. 

28. HALL~ C. A .• JI., Direct Shifting of the Corpoi"ation Incol11e Tax in Manufatu-
ri ng, Ame/Úc.cUi, EC.~jiWii~{C. Re.v.{.ew, Papers and Procedi ngs, 11ay 1%4, NQ 54, 
pp.258,,2T!; f·]IlSZKOVJSKI, Pq op.cit., constatou que um.ú)jlx:~S:tc: A"::G/LC',, 

R..uC1'1,D,!" recai intc;}~almente sobr'eosluct'os e o iJnpo,st,o .6CbfL(J:CL F'j~OP!T.Z 
edade. (se o capit21 ê hOlr:ogen-eo), ê (~qu'ivalente a um ... jnpo,;s.tc ,~ab!l( oi 
ÚtC)W-6 e reca'j sobre o cêlpital (pp. '1104), Ao COmpdi'(lr~ o .únjx:.s!.:o -60-

b/1.{J" (J,j lucJLo/) e o .Úí1jJO.ó:t05 OL1!U!, a pf1.op-':..-le.da,de, di z que,:, na re(l'i i dê'. de , es 
tes não são es td taliiente equi \/0.1 entes pot'qu~: as taxas requer"i da6 efe 
retorno sobre diferentes investimentos" vllriam de acordo com as d'ife-' 
rençàs nos riscos. Alega, todavia q~e, afora essvs compl'icaçõ(~s > '3 2-
quival~ncia ~ 6bvia. pois o valor de mercado do capital ~ igual ao va
lor capitalizado de lucros futuros (pp. 1107).' 

29. f·mSGRAVE, IL I~., Distribution of ... , Do.cit., salienta que os cconou'i~;tcs , 
com i)OllC0.S exceç:ó!:'s. teí:1 asse(lur'-ii(f()"(,"C~~ u injí)osto dE:' renda das r~;:',Dj'('-t- ." :; I 1 • 

sas não pode sei' repassôdo. Sob um l'f'gi 11;'2 de' compe"ci ção pura} n2~,) h(~ 
lucros E: então nUlf:Wn tr-l uU to e pôqo. Sub conui Ç()(.!s riiorlOr;O llti \.as o, 

empY'csa que detCl'nii na seus pr~çl)S~ pa.~J2 o t.ri buto. ['ikls ~desde qliC' Li"í: 
tributo sobre lucros não (}H!~I"i1 o preco, ót(~ üL'E os lucro: ~.\.~jaPi Fi3.xi

mizados, o vendedor' tudo for'ã para pt'rj]!3.'h~CCr 'em sua posição efiCiente 
(õtinn) e absorver qualquer b-íbuto imposto sbbre os lucros. L5to li-o 
nh2 de r.ní),,-:.: S00ili 1Ch ~j;!c:(!'·,:;vp tern c;úo ~("'P';t=l ('nY]':;~tcnt,-:.r'i;"r'i'~ 0 1"-.... ..I. I' <_ <." ~.,~ , _ ..;,. • '- '- •• ' .. :; I...... .., ...) ,~ \",. • ~.......... ", .• _ I..... _ ,_ . ",'"' 'v..... .-' 

los profissiof:u';s C; objetad:~ co;n 'jgu::-J cO;1s'i~~'l~enc:ia, pe10s !'ho:l1::nc; dc 
- • ti - 1 . t r· • . I·' , ~ ! • negoclo que reso I UlUm(';: ~e (;.,"If'lliam aCil C'I O!lürem seus tn DUt('·S aos pl'C~'-

r· • ~ I r:1 'I . .... ....... ." ., . ços. L1i Z ai nU2 f·"!'oqt'él.VP (JIJIc' ê Cjumi.1 l"ecor.cl' 1 ac;rlO e prOdUZ', ta p~J:' C'2;-'-

tas õbvi as exceçõ,,;s - aos preceit:(')s aC3clfi;il C(IS: PJrJYi:!Dw j a base ty'i but?: 
ri a, pode não ser o .[u.c/w puro no sen-::i r!o dos econo:Tii stas, e i n:::ui i' sü-:': 
lãl~ics do admin'isttaçao, l"f:muncração plCl0 risco tcrilado, jures sob\'t~ a 

• j" ., 1 d (- "d - . equlcade 00 CôPl ca c: outr'êlS reI! as ,él 1I:0m é1 (:U2 este e o caso" n tn 
b~!to e um itCJll ds: custo c SEY'2 rerletido no pr,c>J); Sl',90;;ldo~ irn~'f~:L:;r=' 
çoes na lesislaç.éo t.;'ibutã)~ié' levam Ié:.iner:tavel;;iente, é: CJnus di -rt~f'er~C'í'
ajs ~lltf'E': Vô!'ldS E:rr:pn:sas e i ndusttias (E: nc-stn casó, em que o tritlllto 
nao e verdad,,·'j 1'<'3'(IC'2 gel'al, ojustamentos nos preços podem ocorrei); 
Tc/[(' cJ,JW, a adi:'~"is1raçâo cias éi!JPi'esZl~~ p;Jde nãr! C()~r-i.W o D1to,DtC't:'J) Qjlt.' 
o nV~Y'ca.do SUS-t(:'1-~:~:!.ta. A CXtenS2·.0 na CjuiJ.l tCJ.-is 2justdrnentos s(~() I-t:j~~s.;· .. · 

. , ,..... j' -. , l' -t r' ve-,s, aepenc.H2rd C~dS conClçops oe rn~r'caoo:;l n!c.s ·~~(Jilen":'(t" llUS'ji'aVl-:' qLI:2 l' 
ponto-dc.l·-v"ista de q~J'2 fY'equentc-:n2nte> r·iC~Vt;·;'~ lfiai:", des;ocan:"2n"lü:; n~) r,:e'('"
cado dz~ vendeÓ(}i'é~,> ndo e táo õbvio quanto rari:c.e represente)' (pp. 14), 

30. r·HESZKm<iSKI, P., op.cit~ pp. 1'104.' 



Tem sido dito(31) que se for reformulado o objetivo de maX1-

TIÚzação do lucro, aceitando-se um comportamento distinto, se 

• 4" • (32).... d . - d d r1a poss1vel 1Dcorporar o repasse dos 1mpostos as eC1soes e preços e e 

produção. O objetivo de maximização do~ lu~o~, fica enfraquecido ã medidaquese 

aceite como vãlida a alegação(33) de que todo o oligopolista ou monopolista, não 

necessariamente, procura desesperadamente extrair a ultima grama de lucro de cada 

transação e assim, tão logo a firma adquira um tamanho considerável e comece a g~ 

zar de um certo controle sobre os preços, muitas vezes, pode arrefecer um pouco, 

suas atividades de maximização. Uma variedade de razões vem sendo apontadas, so-

bre o porque das firmas nao objetiv~ maxLrniz~ O~ lucAo~, a curto prazo, ou se 

31. CONTADOR, C. R., A Transferência do Imposto de Renda e Incentivos Fiscais no 
Brasil, Re!atÕ~o~ de P~q~~ NQ 33, IPEA, Rio de Janeiro, 1976, 
pp. 46-51. 

32. MIESZKOWSKI, P., op.cit., reforça esse argumento, alegando que na prãtica, o 
produtor pode ter u~a das duas atitudes, maximizar os lucros, ou 
nao maximizar os lucros e, dependendo de ser tomada a primeira ou 
a segunda atitude, poderá haver por parte do monopolista um intere~ 
se maior ou rrenOl', de absorver o tributo que lhe e imposto (pp. 
1115). 

. ',I 

I 

33. SAMUELSON, P. A., op.cit., pp. 536. 

I 

I 
i 

I 
--~ 



.36. 

. ." 1 . - b d -. ( 34 ) Ja: um conJ unto de exp 1 caçoes so re os temores e uma açao antl-trus te" ; a 

crença de que os sind"icatos elevarão sua demanda por salãrios, se os lucros fo-

rem elevados ate aos nlveis de mélximização; e, a incerteza dos produtores acerca 

dos preços dos bens finais e, a1ega-se(35) que essa incerteza faz com que) para 

evitar riscos, os empresários estimem a sua produção, abaixo do nível de iguali-

zação entre receita marginal esperada e custo marginal. Todas essas três coloca 

ções, ao reforçarem o objetivo de não maximiza~o do~ lu~o~, apontam a possibi

lidade de serem utilizados modelos alternativos(36). O Modelo Man.k-up,surge co-

mo resposta ao objw.vo de. não max,im,tzaç.ã.o. 

34. SAMUELSON, P. A., op.cit., pp. 536-562~ 

35. MIESZKOWSKI, P., op.cit., aponta Penner R. G. (Uncertainity and the Short-Run 
Shifting of the Corporation, Tax. Oxno)[d Economic Pape.)[ N9 19 , 
pp. 99-100), como o responsãvel por esta alegação Cpp. 1116). 

36. BAUMOUL, W. 

;' 
I 

L., (Business Behavior, Value and Growth, Rev., ed., New York, Har 
cont, Brace and World, 1967) e, Morris A. (The Economic Theoryor " 
Managenal Capitalism, Ne\', York, Free Press-MacMillan (1964), são f 

apontados por Mieszkowski (Tax Incidence Theory ... , op.cit.), co II 

mo aqueles autores que desenvolveram o modelo mai~ 6o)[m~~ onde I 
as firmas não maximizam os seus lucros. De acordo com esses es- ., 
critores, se um imposto de 50% e atribuído, os empresãrios, a 
fim de manter os dividendos e/ou preservar o nlvel de lucros re- i 
tidos para expansão, aumentarão os preços relativos e, parcia"' - ! 
mente ou i ntegral mente repassarão o impM:tO ~obJte a emphe.6a. Ar- I 
gumenta, todavia, Mieszkowski, P., ap.cit., que o conflito entre I 
as :te.oJúa.ó de. rnaxirYÚ.zaç.ã.o do'!' lucJ1.o".6-e-aa.w:o ma.x1nJizaç.ã.o do!:>! 
lUCAOõ, so pode ser eliminado, atraves de trabalhos emplriccs - ! 
(pp. 1116). ! 

t 
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MODELO W,RK-UP - Na prã ti ca o lliutk-up, corresponde a uma ela I 

ra oposição â Teoria Marginalista~ quanto 

ao processo de determinação de preços. Atraves esse modelo, as empresas transfe 

rem ao consumi dor, o impacto do imposto adi donal, quer atraves da elevação di re 

ta nos preços, quer atraves da redução na oferta que pOderã resultar em preços 

mai s a 1 tos. 

Assim sendo, as pesquisas fettas com base nesse modelo, apo!!. 

tam a possibilidade do repasse(37) do impo~to, embora nao 

torne este, um resultado garantido. Todavia, essas anãlises'empiricas, concen-

tradas basicamente no repasse do ~po~to ~ob~e a ~enda dOÁ emp~~a6, tem apresen 

tado resultados conflitantes(38) quanto a magnitude do repasse, mesmo quando se 

referem a um mesmo pais e às vezes, utilizam amostras idênticas. 

38 •. MIESZKOHSKI, P., op.cit., confirma essa colocação, fornecendo os 
de um bom numero de trabalhos emplricos (pp. 1116). 
de rodape 70. 

resultados 
Vede nota 

MI ESZKOHSKI, E~ oPã ~i 1:.:., apresenta uma anãl i se sobre as ~i vergênci as 
esses 1 versos trabalhos (vede nota de rodape TI). . 

. 39. entre 

I 
I 
I 
í 
! 

! 
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As controvêl~S~ 0:; ex; stentes, quer na foma de espec; fi car o 

modelo, quel~ na-rrr2todologia empregada e estatlsticas utiliza-· 

das, explica porque a literatura aquf pesquisada,nâo fornece uma resposta Gnica 

sobre o repasse de um dado imposto. As respostas dadas a essas questões fot'c_r,] 

as segui ntes: (1)" o ..(m]XM.tO .óobf1.e a !tenda áa6 eJilj:J;'1.Ua6, não ê repassado ou, e r~ 

passado para frente ou, e repassado para frente e para trás. (2) o iJnpo.ó.to .6ob!te. 

a p!tOp!U.e.dade. c..a1..c.u1.a.do c.om bM e. no vato!t da .teJVr..a., não é repassado e, o hnpo.ó.to 

!:'oóJte. a pJr.opJÚe.dade. c..a1..C1Ltado c.om bM e. no vUOfL do.6 mef.ho!tame.n.tM, é parci a 1 mente 

repassado para frente. (3) o ..impO.ów .60bfLe. a lJo.eha de. pagamento-pago pelo empre-
I 

gado, recai integralmente sobre o trabalhador; e, o ..impo.ó.to !:'obJte. a 60iha de. pag~ 

men.to pago pelo empregador, e integralmente repassado para o consumidor ou, e re-
I 

passado para o consumidor e o trabalhador ou, ê integralmente repassado para o 

trabalhador e (4) o ..impo!:'w geJz.a.l .óObfLe. ve.ndM e o .i.mpo.ó:to .6e1etivo de. c.on.óumo , 

e integralmente repassado para o consumidor. t 

o ato de constatar-se, se o imposto' é repassado, qual a dire

çao e proporção do repasse e -ainda, a ati'tude de se proceder 

ã devida alocação do imposto de acordo com uma ou várias dessas distribuições (t~. 

is como: despesas totais de consumo, renda: de dividendos,_ renda de salários, des

pesas habitacionais dos proprietários de imóveis; renda agrlccla, etc.), permite 

-determi na r pa ra cada c 1 asse de renda, o ônU6 de. C.uMO pJLazo CÜJr.e:to do . .f..mpo.ó.to. r 
bom lembrar que este resultado e ; ndi spensãvel para mensurar os e.6eLtO.6 de. c.u,'!..to 

pJtazo d.úr.e..to.ó do.!> iJnpcl-sJ:oó I aqui defini dos, como as mu.danç.a.6 p!Locluúda~ pe . .e.o~ ..i..m-

I L .-------------_._,--~-------._------ . ____ -.i 
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4.2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA 

O .. ÜnpO.6'to .6obJr.e a. !tenda pode ser desmembrado em ..i.mpOl.lto .f>O-

e ..<Jnp0.6tO.6 o 6lte a. ltenda.ó dl1-5 ('.mp.'te . -

.6a!.> que e um impO.6to .6ob!te o/,s lUCli0.6,co5rado tanto das empresas comerciais, como 

industriais e agrlcolas. 

ANÁLISE DA LITERATURA . 

(Hipóteses de repas'se doimpostoJ - Serã"o cons iderados aqui ap~ 

nas os estudos relativos ao 

Conquanto s·e trate de um tmposto pago estatutariamente pelos 

donos de empresas', tem s;-do levantado um oom numero de ques

tões acadêmi cas sobre as suas pôs'siõiHdades de ser repassado e alocado. E exa

tamente essas pos ições teoricas, serão examinadas nes·ta monografi a. Foge do es

copo desta anãlise toda e qualquer discus'sao relati"va ao papel do ..i.mpO.óto .6obfl.e 

a fl.enda cúv.. empJl.e.6l1-~ como uma fonte de fi"nanças puo 1 icas' e i nstrumento de poli t..!. 
caso 

R. A. Musgrave C3~, 1951}, apontou seis hipoteses alternati

vas de repasse e a 1 ocaça'o do ..<Jnpo!d:.o .6ob!te a. !tenda da!.> empJl.!: 

.6a.6. Na primeira hipótese, admite que 33% do imposto são repassados para fren-

te (aos consumidores) 'e alocados de acordo com mna distribuição das despesas de 

nn 
r" . 

--_.-_. __ ._-_._ .... __ .. _--- ---
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( 40 " 2 - - - .) consuma I, 1 ,::>% sao repassados para tras (aos assalarJ_ados e alocados de acor 

do com uma distribuiç-ão eia renda de salários e ordenados e, 5l !,5% não são repass~ 

dos, recaindo sobre os lucros(41) e são alocados de acordo com uma distribuição 

da renda de dividendos, sem todavia negligenciar do processo de alocação, a parte 

do imposto sobre os lucros retidos. A segunda hipótese, difere da primeira, ap~ 

nas por negligenciar a parte do imposto sobre os lucros retidos, do processo de ~ 

locação. A terceira hipótese admite que o imposto sobre a renda das empresas não 

ê repassado, recaindo integralmente sonre os lucros e, é alocado de acordo comuma 

distribuição da renda de dividendos, sem todavia negligenciar desse processo de i 

alocação, a parte do impo~to sobre os lucros retidos. A quarta hipõtese 
. I 

difere ' 

da terceira apenas por negligenci'ar a parte do imposto sobre os lucros retidos, do 

processo de alocação. A quinta hipõtese admite que o imposto sobre a renda das 

I~ empresas, é repassado integralmente para frente, aos consumidores e, alocado de 

I acordo com uma distribuiçã'o das despesas totais de consumo, sem todavia negligen

I ciar do processo de alocação, a-parte do imposto sobre os lucros retidos. A sex-

ta hipótese difere da quinta, apenas por negligenciar do processo de alocação a 

I parte do imposto sobre os lucros retidos. 

40. MUSGRAVE, 

41. MUSGRAVE, 

,I 

I 

R. A., op.cit, alocou 12% com case em uma ~tnibuição de Lterw e6-
pecl.Mc.o.ó de dupeóM- de C.Ol1óumo e, o restante 78%, de acordo com· 
uma dÁÃbúbcúção dM' deôpe6CUi :to:to.J.l; de. c.ow..umo (pp. 19). 
R. A., argumenta que um ponto bastante controverso a respeito do ~ 
po.ó:to que fLe.C.a.Á.' lioofLe M luClLO.6, reside no fato de uma parte deste 
lucro ficar reti'da, di'fi'cultando o processo de alocação do imposto. 
Segundo este autor, nao se deve assumi r que o ônus do imposto que re 
ca i- sobre os- 1 ucrO$ seja refl etido integralmente na redução dos di':
vi dendos. Na concepção de Musgrave os- 1 ucros podem ser di vi di dos e.!! 
tre dividendos e lucros retidos entendendo que se a Earte imputada. a 
divi'dendos pode ser paga pelos aC;'on;-5 tas, a a 1 ocaçao da parte reE. 
tante)' requet~ cons i derações especi ai's. Sugeriu ass im doi s procedime!!_ 
tos: (1) negligenciar a parte dos tributos que recai sobre os lucros 
retidos; ou ('2) imputar aos acionistas, juntamente com o componente 
do tributo que recai' sobre os.dividendos. O primeiro pr2cedi~ento 
tem a desvantaaem de uma conSlderavel parte da arrecadaçao tQtal do 
tributo n~o se~ contabiltzada. O segundo proce~1mento, tamb~m_te~a 

l
· aesvantagem de constderar uma malS do.que.lrreaJlstlca SupoSlçao,ae 

que o imposto pago pelos lucros nao d15trlbuldos, e de fato, um l~
posto pago por acionistas Cpp. 16). 

,----.. -_ .. ----_ .. ,----,---- ---------_ .. _---------.. _-----------------_ .. ,,----------,------------~ 
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Uma outra hi põtese de repasse do impuél-to .0oblLe a. 1Lc-í1.da d(~/) em 

)'J-'l.eJ.:,ct6, na economia americana, foi formulada na mesma epoca 

dos estudos de Musgrave. Trata-se da hipótese formulada- por R. S. lucker, 42, 

1951) que admite que a metade do imposto sobre a renda das empresé'S, não ê repas-

sado recaindo sobre os acionistas e e alocado de acordo com um~ distribuição da 

renda de dividendos, enquanto a outra metade, e repassada aos consumidores e e a-

locada de acordo com uma distribuição das despesas totais de' consumo. Apesar de 

ter defendido a ideia de repassamento do imposto que onera o consumidor, atraves 

de uma elevação dos preços dos produtos, fez questão de frisar que essa elevação 

nos preços ocorre nos anos posteriores ao pagamento do imposto e, surge como uma 

decorrência da redução no investimento e na taxa de crescimento, provocadas pela 

I cobrança deste mesmo imposto. 
I -

I 

I 
I 
! 
I 

I 

o pressuposto imp 1 i'citamente cons i-derado por Tucker, e o de 

que o "j-nvestimento ê função dos lu.é.Jz.os ob.túio.6 í1.O.6 ano.6 a.nte

llioJteJ.:,. Contudo, a evidência emplrica ã respeito do comportamento dos empresãri

os, tem revelado ser o investimento, uma decisão tomada mais em função da ex.pe.~ 

:Uva de fucJl.0.6 de ex.eJl.c1úo.6- -6u.:.t.u.Jw.6-. Assi-m, o fato de a redução do investimento 

apontado por Tucker, poder ser compensada pelo aumento nos investimentos, que de-o 

correm de uma maior ex.pectativa de lu.CJto.6 -6utUJtos, torna questionãvel o argumento 

exposto por Tucker. 

42. TUCKER, R. S. Distribut;-on of Tax Burdens in 1948, Na.ti.onat Tax JOUJtnal, Vol 
3, September 1951, pp. 269-285. 

L 
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Tucker criti cou a hipótese padrão fotrnul ada por Musgrave. por I 
este ter admitido que 12,5% do imposto sobre a renda das eu-

presas são repassados para trás, r~~aindo sobre os recebedores de salários e orde 

nados~ Caracteriza essa hipótese CO •. lO nã'o verdadeira, por esta indicar que os e~ 

pregados das empresas que pagam uma soma maior do imposto sobre a renda, percebe-

rão menores salários. 

Enquanto isso J. A. Adler et a11 (43, 19.511, ao analisar no 

mesmo ano, a economia americana, assumiu que o imposto sobre 

a renda das empresas não ê repassado. Reconhece, todavia, Adler a possibilidade 

de o imposto ser parcialmente repassado para frente, quando diz que a sua suposi-

ção difere das expostas por varios autores e, presumivelmente inclusive, com a ex 

periência dos proprios anos de 1946/1947, um período de alta prosperidade e de 

fortíssima pressão inflacionaria. A estrutura de mercado prevalecente nessa epo-

I 
I 
I 

ca, foi caracterizada por Musgrâve como-de m~~ado de vendedo~e&. 

I1 
I 

Mas o objetivo i 
- de Adler era tornar a sua hipótese, semelhante às adotadas no estudo realizado por I 

H. Tarasov (44, 1941) sobre a economia americana no f5ienio 1938/19.39, fase em que 

esta economi a, segundo reconhece o prôprio Adl er, nã'o apresentava as mesmas carac 

ter;sticas do pôs-guerra. 

43. ADLER, J. H., op.cit, pp. 414 

44.;1 TARASOV, H., W/io Pays .:the Tax.eliZ, TempoJrMy Na-ttovta1 F~onom,[c. ComLUee, r~ono-
I gra.ph NQ 3, ~~aslíington, U. S-., Governrnent Printing Offi ce, 1941. 

! 
I 

I 
. I 

I 
I 
l 
! . 
I 

i 
i 
I 

I 
I 
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Com relação aos argumentos de Adler contra a hipõtese por ele 

adotada, salienta A. H. Conrad (45, 1954) que o fato de o bie 

nio de 1946/47, apresentar maiores possibilidades de elevação nos preços, não res 

ponde a questão sobre se os empresários estão mais frequentemente incluindo os 1m 

impostos em seus custos no referido período. 

. I 45. CONRAD, A. H., Redistribution Through Government Budgets in the United States, I 

I i n A 1 an T. Peacock, I"ncome Re.diJ.st;ri.6u.:U.ol1 cr..nd Soc<..a1.. poüc.y, London 
i Cape, 1954, pp. 207-229. 

! 
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(46) cantemente diferentes . E aos argumentos expostos por este autor(47), n20 o 

ferecem nenhuma indicação da aceitação pelo autor por qu~lquer uma das hip6tese~ 

Enquanto isso C. A. Hall (48, 1964) procurÇ investigar empi-

ri camente se o ..i.mpo.6to .600!le. a !le.n.da dM 'C?mpJz.e..6M e ou nao 

repassado e se para frente ou para trãs, na economia americana, formulando três 

hipõteses. Na primeira, admite que imposto sobre a renda das empresas, não e re 

passado; na segunda, admite que o imposto sobre a renda das empresas, é repassa-

do integralmente aos consumidores; e na terceira, admite que o imposto sobre a 

renda das empresas, e repassado integralmente para trás. O teste destas hipõte

! ses (49), fei to por este autor 1 evou-o a concl ui r que o imposto sobre a renda das 
I 
I· empresas na economia americana, não é repassado •. 

I 
! 

46. CONRAD, A. H., op.cit salienta que em ambas as hipõteses, constatou que o im 
posto e agudamente progressivo at~ o final da classe de renda superi 
oro Mas, com o repasse, o topo da piramide paga cerca de 18% menos 
do ônus, do que no caso padrão e, as classes de mais baixa renda, pa 
gam quase a mesma proporção do imposto, representada por sua particT 
pação na renda total (pp. 207). . -

47. CONRAD, A. H., op.cit, salienta que o fato de não se negligenciar o 1mpO.6to 
.60bfLe. 0-6luCJ1..0.6 !le.tido.6, da computação do repasse, sugere que o ônus' 
do imposto que recai sobre os ganhadores de dividendos, sejam bem 
menores na hipõtese alternativa. Efeitos redistributivos de qrande 
importância são disfarçados aqui, pelo uso das medias que, por 
obscurecer a origem da composição da renda dentro de uma classe, eli 
mina a possibilidade de progressão ou regressão dentro de uma classe 
e, os efeitos de diferentes estruturas de impostos sobre as unidades 
recebedoras de renda de fontes diferentes (pp. 208). 

48. HALL, C. A. Jr., Direct Shifting of the Corporation Incorne Tax in Manufactu
ti ng, Ame'MMn Ec.onomic. Re.view, PapeJl.6 al1d PfLoc.e.e.di.l1g.6, May 1964, n9 
54, pp. 258-271. 

, 49. HALL, C. A. ~r., ~0~ testou essa~ hipóteses, aju~tando as su~s es~imati-
I vas a duas funçoes de pr'oduçao. Uma, a 6ul'lçao de. jJJl.oduç.a.o Coob-Dou-

1

1 güu) /e (l outrª, a 6W1ç.ão de. p!i..cduç.â.o .t.fn.e.M. Para ambas as formas de 
funCio, a hipotes~ que mais satisfez~ foi a_de nao repass~~eQto do im 

I posto. Esta COLlclusao deCOrt'ell da comparaçao de d01S coenClentes de-
t,! determinaçao (RC) apurados,.ou seja, Q,9722 para a hipotese d~ repas 
I sarnento e 0,9455 para a hip~tese de nao repassamento (na funçan Cob5 
I -Douglas). 

I. 
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Algumas crIticas foram feitas â maneira como Hall operou e ~ 

1 
I 
I 

j 

valiou os dados. R. A. ~':usgra_ve (50, 1964) e contrãrioã cO_r.!._1 
I 

clusão de Hall, sobre o fundamento de que os coeficientes de del~rminação, os R2, ! 

não foram suficientemente diferentes para levar a- uma firme decisáo a respeito do 

(51 ) 
repasse . 

Coincidentemente, A. J. r~ann (52, 1976) _ao elaborar um estu

do sobre o sistema fiscal de Porto Rico em 1970, considerou 

justamente, a mesma direção do repasse do imposto de Jte.nda. daJ., empJte4ct6, admiti

do por Musgrave dezenove anos atrãs, para a economia americana. Mas, conquanto 

esses dois autores tenham concordado, que o inlposto tem uma parte repassado para 

frente e para trãs, diferem na quantificação do repasse. 

i, 
i· 

50. MUSGRAVE, R. A., Discrission, Amerh:an Economic Review Papers and Proceedin- I 
gs May 1964, NQ 54. j 

2 1 51. MUSGRAVE, R. A., ~it, argumenta ainda que o criterio de R e incorreto e I 
que HalTâeveria basear as suas conclusões sobre o mdodo do.6 rMfÚ 
mM QUadJc.a.do-!>. Comenta que Hall deveria ter objetivado maximizara 
satisfação, investigando valores de deslocamentos entre ZERO e UM 
(pp. 301). Mieszkowski P., op.cit, caracteriza os comentãrios de 
Musgrave (1964), como contraditarias, pois alem do criterio R2 po-' 
der estar correto (d-iz Mieszkowski que não se pode concluir sobre 
isto sem examinar a soma dos quadrados}"o teste de qualquer una mudan:;a 
na especific~ção, afeta a segurança dos dados relacionados, ou se~ 
ja, não ao RL, mas ao 1-R2. E, as mudanças nas hipóteses de repas 
ses, tem um dramãtico efeito sobre as ültimas estatisticas ( pp: 
1120) . 

52. MANN, A. J. op.cit, pp. 343 (Tab. 1). 
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Admi te r1ann que (1) 110% do imposto sobre a renda das empre-

~ - ( 53) 
sas~ sao repassados para frente (Musgrave estimou ape-

nas 33%) e alocados de acordo com uma dis~ribuição das despesas 'atais do con3~ 

mo; (2) 10% do imposto sobre a renda das empresas são repassados para tras (Mus 

grave estimou 12,5%) 
, 

e, alocados de a.cordo com uma distribuiç~o da renda de salã 

rios e ordenados; e (3) 50%(54)dO imposto sobre a renda, não são repassàdos~ r~ 
- (55) caindo sobre os lucros (Musgrave estimou 54,5%) e, são alocados ,de acordo 

com duas series distributivas (ou seja, uma CÜf.,;tJúbuú;.ão da .!tenda de cü.v1dendo!:. 

e uma ~tnibuição da .!tenda de eap~) e, posterior determinação da media arit-

metica dos resultados apurados. Mann também não negligenciou o impo~to ~obJte 

O~ lueJto~ .!te.tido~, do processo de alocação. 

Dois argumentos sao esboçados por Mann, com vistas a justifi 

car a direção do repasse. No primeiro diz que a estruturade 

I mercado domestico de produtos de Porto Rico, pelo fato de ser altamente imperfei. 

53. MANN, A. J., o~.Cit, baseando-se nos dados produzidos por diversas reparti
ções pub icas, admitiu que apenas 50% deste imposto, recai sobre os re 
sidentes, tendo em vista que 50% da produção de Porto Rico são exporta 
das (pp. 343). -

54. MANN, A. J., op.cit, baseando-se nos dados produzidos pelo Departamento doTe 
souro e a Divisão de Planejamento do Ministério de Planejamento, esti~ 
mau que 37,8% deste imposto recai sobre os residentes (344) . 

. 55. MANN, A. J., caracte}"iza este critério de alocação como uma med.ida de eomp.!tE.. 

I 
I 
I 

I 

!' 

« I 

, 
, 
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ta, sugere um alto grau de repasses para frente(56). No segundo, salienta que se 

uma firma tem condições de repassar para a frente, forças de mercado, também tem 

influencia para repassar os impostos para trás, até os salários e, dentro dessa 

ótica, quanto maior for a mobilidade entre os setores taxados e os setores isen-

tos e não empresariais, maior será o potencial destes repasses. Uma mais alta 

taxa de desemprego"parece reforçar os argumentos a favor dos repasses para trás, 

ate mesmo naquelas áreas em que, as necessidades da TIlão-de-obra qualificada, se-

jam inínimas. 

D. A. Dodge (57, 1976), examinando a economia canadense de 

1970, formula três hipóteses alternativas. Alega que a 

primeira delas, é baseada nos argumentos teóricos que sugerem que o imposto so-

'bre a renda das empresas não é nem parcial nem integralmente repassado, e, admite 

assim que 75% do imposto nao são repassados, recaindo sobre os lucros dos acio-

nistas e são alocados de acordo com uma distribuição da renda de dividendos; e, 

- -25% sao repassados para frente (aos consumidores na forma de altos preços) e sao 

alocados de acordo com uma distribuição das' despesas totais de consumo. A segu.!! 

da hipótese foi baseada nos trabalhos emplricos que sugere que ate 100% destes im 

postos podem ser repassados ~ e ,.a:Jmite assim que 25% do imposto não são repassados, 

i 
I 56. MANN, A. J., op. cit reconhece, todavia que uma empresa taxada, pode exportar I quer para os Estados Uni~os, quer para o mercado mundial, e tomar os 
I preços dessas ~reas como dados, desde que seja uma subsidiâria de uma 
i 

: grande firma estrangeira com grande poder de mercado (pp. 343). Pare-

'".' 

l 

ce assim que neste caso, o imposto referente a·mercadoria exportada, 
n~o seria repassado para o consumidor. 

• 

, 
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recaindo sobre os lucros dos acionis'tas e) alocados de acordo com uma distribui-

ção da renda de dividendos; e, 75% são repassados para frente aos consumidores e 

são a~vcados de acordo com uma distribuição das despesas totais de consumo. Em to 

das essas duas hi póteses foi admi ti do que uma porção do .<..mpo.6to .6obJi.e. a. !te.n.da. dM 

e1l1p!te..6a..6, e repass~da para o consumidor estrangeiro, atraves a exportação de merca 

dorias. A terceira hipótese, admite que o imposto de renda das empresas, recai so 

bre os recebedores de todas as formas de renda de ativos (exceto ~ renda imputada 

de aluguel). Salienta Obdge que, como ,esta terceira hipótese apreseI).ta~ uma dis -

tribuição similar ã da primeira hipótese não explicitou os seus resultados. 

W. l. Gillespie (58, 1976), formulou a seguinte hipótese so

bre o repasse do impO.6to .6ob!te. a!te.nda das empresas na econo-

mia canadense de 1975: 50% do imposto sobre a renda das empresas não ê repassado 

'T 
I 
I 
I 
I 

I 

ao consumidor, recaindo sobre os'proprietãrios de capital e ê 
t 

alocado com base em " o' 

uma distribuição da renda de dividendos; e os 50% restantes ê repassado aos consu-
i 

midores e alocado de acordo com uma distribuição das despesas de consumo. 

P. Mieszkowski (59, 1969), aponta alguns principios teóricos 

sobre a questão do repasse do imposto, tanto em mercado compe"- I 

! 
titivo, como de concorrência imperfeita, sugerindo que um imposto geral sobre a! 

I 58. GILLESPIE, W. 1., On the Redistribution of Income Canadã, Ca.n.ad.-ÚLn. Tax Jo uJLlm , , I 

July-August 1976, pp. 441, Tabela A-5. 

59. MIESZKm4SKI, P., op.cit, pp. 1116 •. 

I 
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renda das empresas não é repassado. Por outro lado, salienta que alguns estudos 

~. (60) b d' dI' 1 emp1r1cos 50 re os Esta os Un1 os, A emanha OC1denta e Canau~, aponta run al 

to nível de repasse desse mesmo imposto. Ao mesmo tempo, argumenta que as críti 

i 60. MIESZKOWSKI, P., op.cit, aponta um bom numero de trabalhos empi 
ricos sobre a incidência do impo.6:to .6obf1..e 0.6 .tuc.f1..0~ 
da.6 empf1..e.6a.6, salientando todavia que o primeiro ob 
jetivo sistemâtico para .isolar os efeitos do impo~ 
:to .6obf1..e .tuc.f1..o.ó da.ó empf1..e.ód.ó sobre as taxas de re~ 
torno, foi o estudo feito' sobre a economia america 
na por Krzyzaniak, Marian and Musgrave R. A. ( The 
Shifting of Corporation Income Tax, Baltimore, 
Johns Hopkins, 1963). Nesse 'estudo, foi constata
do que o lmpo.ó:td .6obf1..e 0.6 .tuc.f1..0.6 da.6 empf1..e.6a.6, no 
setor industrial ê repassado em mais de 100%. Com 
relação a esses resultados Mieszkowski adianta que 
os altos níveis de repasse do impo.ó:to .6obf1..e a f1..en
da, não ê restrito aos Estados Unidos, porquanto ou 
tros autores, usando o mesmo modelo de Kizyaniak e 
Musgrave (K-M), constataram que o impo.6:to .6obf1..e. a f1..e~ 

! 
! 
! -
i 

! 
i 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
i 
I 

I 

I 
I 

da da.6 empf1..e.6a.6 ê inte~ralmente repassado 'na A 
lemanha Ocidental e Canada, respectivamente. Os' 
teoristas dos preços que tem baseado os seus traba 
lhos na igucldade entre o custo marginal e a receI 
ta marginal,tem questionado a crença do repasse do 
imposto. O modelo K-M, sofreu as crlticas de C-H
M, ou se j a, J. G. C r a 9 g, H a rb e r 9 e r A. C., e M i e s z -
kowski P., (Empirical Evidence on the Incidence of 
the Corporation Income Tax, J. Po1it, Economic, De 
cember, 1967, NQ 75, pp. 811-8211 por não introduz) 
~em as variâveis cíclicas em seu modelo (pp. 1116~ 

l__ ____ ________ ______ ____ .. __ . ______ . ___ . ____ ._. ___ ... _ .. _____ ._ .. _ ..... _______ . __ . ____ . ___ ..... 
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I 

cas(6l) sofridas por esses trabalhos, de um~ maneira geral, reduziram o grau de 

repasse. 

61. ·MIESZKOWSKI, 

. '" 
I 

P., op.cit, alega que o estudo que mais diretamen
te demonstra a inadequação do modelo K-M, foi o re 
alizado por Goode R. (Rates of Return, Incomes Sha 
res and Corporate Tax Incidence, in Krzyzaniak, ~C 
ed., Effects of Corporation Income Tax, Detroit , 
1966) e por C-H-M que introduziram as variãveis cl 
clicas no modelo K-M e, como tenham previsto, redu 
ziram o grau de repasse, que ficou ainda muito al~ 
to, ou seja, em torno de 100%. Os C-H-M tambem 
adicionaram a variável dummy para os anos de mobi
lização e anos de guerra (1941, 1942, 1950, 1951 e 
1952) e~as suas estimativas de repasses cairam pa-
ra 60%, tendo sido bastante criticadas por K-M, por 
incorporarem a variável dummy. K-M, em sua repli- :1 
ca (Corporate Tax Shifiting Rejoinders, Harvard Ins 
titute of'Econo~ic Research, Discussion Paper N~ 
31, May 1968), restabeleceu a sua posição, usando 
apenas uns poucos anos e chegando a um nível de re 
passe acima de 100%. Um outro approach diferente
(baseado no cross-section) apontado por Mieszkows-
k i, diz r e s p e i t o a o usa d o p o r K i 1 p a t r i c k, R. W. (The 
Short-Run Forward Shifting on the Corporation, In
come Tax, Vale Economics Essays, NQ 5, Fall) para es 
timar o grau de repasse do imposto para os Estados~ 
Unidos e~Levesgue R. J. (The Shifting on the Corpo 
rate Income Tax in the Short-Run, Studle~ 06 th~ 
Royal Coml~~ion on Taxation, NO 18, Ottawa, 1967)~ 
para estimar o grau de repasse do imposto para o 
Canada. Ambos os estudos concluiram que o grau de 
repasse do imposto no setor industrial ,é alguma coi 
sa igual a 100% e, admitem igualmente que o grau ~ 
repasse na industria e positivamente relacionado ao 
grau de concentração naquela industria, Assim, zero 
de repasse ~ assumido para aquelas industrias com 
umi concentração zero. Mieszkowski, considera to
davia que o mais explícito registro dos fatores a 
longo prazo, ~ o app~oaeh da 6unc~o de p~oduC~o, de 
senvolvida por Ffal1, C. A.(op.cit ~ pp.258-271). 

L ~ ____ '' __ ~ __ ~~ ___ ~ 
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versos autores pesquisados nesta monografia, pa

rece ~ugerir tr~s categorias de conclusões bãsicas, que podem ser ajustadas a ca-

da caso, de acordo com a economia de concorrência imperfeita examinada. A primej, I 

ra conclusão, diz ,respeito <bnão repassamento do .impO-6:to; a segunda, ao repassa-

mento parcial do imposto e, a terceira ao repassamento integral do imposto. Se a 

segunda ou terceira categoria de conclusão, forà aceitável, o que por sua vez, de-

- -ve ser ajustada, com base na 'realidade examinada, e a proporçao em que'o imposto 

e repassado. 

I 

As di vergênci as de concepçoes quanto ao repasse do -ÚrIpOI.:,;to 1.>5!. I 

bJr..e. a Jr..enda da!., empJr..uM, em uma economi a de mercado de con-

. corrência. imperfeita, são facilmente sintetizadas'. Ou s'eja, enquanto Musgrave 

(1951) e Tucker (1951),admitem o repasse parcial do -ÚrIpOI.>:to de. Jr..e.nda da!.> e.mpJr..e.-
. . 

I.>M na economia norte americana, Ad1er (1951), Conrad (1954),e Hal1 (1964), consi 

deram que esse imposto não e repassadó nessa economia. Por outro lado, tanto 

Dodge (1976), como Gillespie (1975),admitem que o impol.>~ l.>obJr..e. a Jr..e.nda dai.> e.mpt~ 

I.>a!.> no Canadã (de 1970 e 1975) e repassado. Embora a1gum~s dúvidas persistam no 

campo teórico, sobre a definição do repasse, alguns trabalhos empíricos apontados 

por Mieszkowski, demonstram o repasse integral do -ÚrIpOI.>;to l.>obJr..e. a Jr..e.nda nos Esta-' 

dos Unidos, Alemanha Ocidental e Canadã. 

Se se considera que a hipótese que admite o repasse do -ÚrIpOI.>-

:to l.>obJr..e. a Jr..e.nda da..6 empJl..UM,e a mais viável por ter sidoco~ 

provada através de estudos empíricos, resta todavia, definir a proporção do repa~ I 
se do imposto. Se 45% (Musgrave) do imposto é repassado, ou se 50% (Tucker e Gil I 

lespie), ou 40 ou 50~~ (Mann), ou 60%, 100?~ ou mais (estudos empíricos) e etc., são I, 

repassados. 

I I L _______ ~ ____ . ____ . _____ . ______ , ____ .,_______________ .. ---.-------., .... - __ .J 
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Estendendo-se essas observações para o caso brasileiro pode-

-se i nferi r que a fundamentação empi ri ca das ;,; põteses formu 

ladas a respei to do l~epasse do hnpO-5-to f.JobJte.· a fL.enda daJ., empfLr..l;af.:" aponta a ne-

cessidade de serem testados esses resultados. Todavia, dependendo de ser neg1i

genciada ou não do processo de alocação, o hnpO.6-to devido a luQfLo.6 fLet{do.6, os 

resultados apurados serão di ferentes. Se for negl i genci ada a 'parte do ,únpo.6-to 

que !teMi .60bfLe M luQfLO.6 JteJ:J..do.6, existirá a desvantagem de uma considerável pa.!:. 

te de arrecadação total do imposto nao ser contabilizada; se ao contrário, fori~ 

corporada, estar-se-ãsupondo que o hnpO-5-to pago pe..tO.6 luQfLo.6 Jtetido.6, é de fa

to um imposto pago por acionistas. 

A questão do repasse deste imposto, no Brasil, é respondida 

através de um trabalho empirico(62) ,muito criterioso. Nesse 

estudo,e revelado que ê substancial o repasse do imposto sobre a renda das empr~ 

sas, na maioria das atividades, no Brasil. 

62. CONTADOR, C. R., op.cit, pp. 159. Ver também alguns outros trabalhos sobre o 
imposto-cfe Renda: SILVA, F. A. Rezende da, O Imposto sobre a Renda 
e a Justiça Fiscal, Svu.e MonogJtâfi-[c.a, Ng 14, IPLn., Rio de Janeiro, 
1974, pp. 1-114; e SILVA, F. A. Rezende da (ed.), r,1ARTONE C. L. e 
CONTADOR, C. R., O Impos to sobre a Renda das Empresas, séJúe. Mono
grdi&Lc.a NQ 19, IPEA, Rio de Janeiro, 1975, pp. 1-152. 

I . ! I . 
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- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

A ca tegori a de ,{)llpo-ótO.6 -óobJLe. a pr..opfúe.dade. envolve vãrios 

tributos tais como, os que recaem sobre as propriedades imo 

biliãrias, sobre a transmissão de bens, sobre veiculas, sobre contribuição de 

melhoria e outros. 

ANÁLISE DA LITERATURA 
(Hipóteses de repasses do imposto) - Serão considerados aqui a 

penas os estudos relati -

vos ao -únpo-ó.to -óobne. a pnop4<.edade im06WLVua, classificadas como tal, as pro-

priedades residenciais, comerciais, industriais e agrlcolas. Serão desprezados 

os estudos concernentes ao impo-ó.to -óobr..e 0.6 dem~ t~pO.6 de pr..oplLiedade. 

Conquanto o impO.6.to .6obr..e a pr..oplLiedade imobitiâJLLa seja p~ 

go estatutariamente pelos donos de propriedade, tem sido 

levantado um bom numero de questões acadêmicas, sobre as suas possibilidades de 

ser repassado e alocado. E exatamente essas podições teõricas, serão examina

das nesta monografia. Foge do escopo desta anãlise, toda e quaisquer discus~es 

relativas ao papel do impa.óto .6obr..e a P/wp/úe.dade. -únobitiáJúa, como uma 

de finanças publicas e, instrumento de pollticas. 

fonte 

i , 
F 
! 
! 
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R. A. Musgrave (63, 1951), ao estudar a economia norte-ameri 

cana de 1948, formula três alternativas (A, B e C) de repas-

ses do .Dnpo-5to -5ob!l.e a pfLoplÚedade, correspondendo a cada uma delas, um conjunto 

de hipóteses, formuladas de acotdo com os tipos de propriedade imobiliãria e a 

base do imposto por ele considerada (valor da terra e valordos melhoramentos). 

são as seguintes: (1) o imposto sobre a propriedade imobiliária calculado corri ba 

se no valor da terra não ê repassado, recaindo sobre os proprietários •. Esta hi-

põtese foi mantida nas três alternativas e, par~ Musgrave, está compatível com o 

principio de que o imposto calculado de acordo com esta base (valor da terra) não 

pode ser repassado, desde que a renda da terra não seja um fator determinante do 

preço. A sua alocação varia de acordo com o tipo de propriedade imobiliária. No , 

caso da propriedade residencial ocupada pelo proprietário, o imposto calculados~ 

bre o valor da terra, ê alocado de acordo com uma distribuição' das despesas habi 

tacionais dos proprietârios das residcncias. No caso da pro~riedade comercial , 

o imposto calculado com base no valor da terra ê distribl . .lÍdo de acordo com uma 

distribuição dos pagamentos de dividendos. No caso da'propriedade agrícola e, 

residencial arrendada,'o imposto calculado com base nó valor da terra, ê alocado 

I 63. MUSGRAVE, 

I 

R. A. ,op.ctt, aponta um conjunto de' s'ubdi'vtsÕ'es as quais se subme 
tem o A1nPM'to sobfLe a pfLop~Ledade. A primei ra subdi vi sao e entre 
as ;(:aXctó paga!.) -5'ObfLe a plLOp1ú'edade de ben~ imõvú6 e as .taX(l./.) pa~· 
gal.i .óo6ll.e a pfLo/Ji'úedade de bens mõve.ü. O JJnPOf.Jto .óobfLe a pfLop-'lie 
dade de 6(JJl/.) únóve,u' ê por sua vez subdividido entre o imposto pa-=
go sobre as propriedades residenciais ocupadas ou não pelos propri 
etãrios, propriedades comerciais e propr'iedades agricolas. Em ca-=
da caso, uma outra subdivisão e feita entre o ;:mpo.6:to .6oblte o va
f..Oll. da :teNta e o lmpof..:to .6obll.e. o ValO/L do.ó meefiOfLame.ntof.J. O -únpob 
to .60b-'7..e. a. phop"'vtedade iJnoólIúiJUa e subdividido entre propri eda ::: 
des manti das por fazendei I~OS, negociantes e indfvi'duos não fazen ~ 
deiros. Para cada tipo de propriedade rno6tli~ria uma outra subdi-

I 
i 

I· 
.\ 

I 
I 
I .. o:"'-" - ,.. •• ' • ". , t+ • ~.. .~. _ J _ _ __ , • ~ _ ._ ::: _ 

VI~dU e Tell-d t:lIl.n:! IllIpU::'l-U::' ~uur'e Lally1vel::' e I.IIIf.lU::>t.U::' ::.uure lia\,,' 

tangfveis Cpp. 21J. 

_.- -_._------_ .. _-- -----~---_ .... __ ... _._.-._ ...... _----- _. __ .----~ _ ..... 
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de acordo com uma distribuição da renda de aluguel; (2) o imposto sobre a prcpri 

edade imobiliária calculado com base no valor dos melhoramentos, pode ou não ser 

repassado, dependendo do tipo de propriedade. No caso d'a propriedade residencial 

ocupada pelo proprietário, o imposto não é repassado, recaindo sobre o proprietâ-

rio e, é alocado com base em uma distribuição das despesas habitacionais dos pro-

prietários~ No caso da propriedade residencial alugada, o imposto é repassado aos I 
(na alternativa A, a parte repassada corresponde a 66% do imposto so- I locatários 

bre a propriedade residencial calculada com base no valor dos melhoramentos, na 

alternativa B, o percentual e 60% e, na alternativa C de 80%), desde que seja 

corporado no custo de produção e, ê alocado com base em uma distribuição das des-

pesas habitacionais dos locatários. No caso da propriedade comercial, o im.posto 

ê repassado para frente aos consumidores e alocado de acordo com uma distribuição 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I· I das despesas totais de consumo (na alternativa A, ~ parte repassada corresponde a 

I 

I 

I 

I 
I 

66% do ..i.mpO.6.to .60bfLe. a pfLoplÚe.dade. c.ome.fLcJ.al, na alternativa B, 60% e, na a ltern! 

tiva C, 80%). r. tratado como um impo.6.to de. c.o~umo, incorporando-se ao custo to-

tal dos negócios realizados. No caso da propriedade agrícola, o imposto ê repas-

sado para frente aos consumidores, supondo-se que esses melhoramentos refletem 

mals instalações comerciais do que residenciais (nas alternativas A, B e C, a par 

te repassada corresponde a 33% do ..i.mpO.6.to .60ÓfLe. a pfLo~~eda.de. agfLZc.ofa.) e, salie~ 

; 
I, 
r 

ta Musgrave que, na ausência de informações pertinentes ã divisão entre esses dois l 

tipos de melhoramentos agrícolas, esta parece ser a mais razoável hipótese. 

As hipõteses de Musgrave relativas ao repasse do imp06.to .60 -

bfLe a p~opfLiedade hnoóif~, qualquer que seja a alternati-, 

va uti 1 i zada, podem ser resumidas no segui nte: (1) o .. i.mpo.ó.to l.SoÓfte a. pfta P!u. e. da de. 

imobil~a. calculado com base no valor da terra, não ê repassado, recaindo sobre 
~.....-./' 

o proprictáríô e, sua alocação vati a de acordo com o ti po de propri edade; e (2) 

-.. _-- -~----. --- _ .... _-_ .•.. - -.. _.~ .. _-_. __ ._- --.,._--_ .. _-~_ ... "._-_._-_._--_.~~_ ... _-,--------------~------ -- .--_ .. ----~._-~ 

I 
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o J..mP0-6.:tO -60bfLe.. a pfLoj.l:úe..dade -imobdDvúa céllculado com base no valor dos melho-

ramentos, pode ou não ser repassado, ou sej a, não e repassado, no caso das pro-

priedades residenciais ocupadas pelo proprietãrio e e repassado aos 1 ocatãri os 

(no caso das propriedades residenciais ocupadas pelos locatãrios) e aos consumi

dores (no caso das propriedades comerciais e agrlcolas). O processo de alocação 

varia de acordo com o tipo de propriedade. 

Um confronto entre as três alternativas apontadas por f.1usgr~ 

ve, sugere que a distinção entre as mesmas, diz respeito ap~ 

nas as diferentes proporções de repasses, usadas nas suas respectivas hipóteses. 

Musgrave concluiu que a distribuição do imposto sobre a propriedade entre os -va-

rios grupos de renda, não ê seriamente alterada, pelo uso de qualquer uma dessas 

. alternativas. Com base nelas, comprovou este autor que no ano de 194~ o imposto 

sobre a propriedade foi completamente regressivo nos Estados Unidos (embora a re 

-gressao tenha sido mais acentuada na alternativa C e, a alternativa B tenha apr~ 

sentado uma fraquíssima progressão na classe de renda superior). 

, 
I 
i 
I 

! 
I, 
r 

i 

Alguns comentãrios' são fe·ftos por R. S. Tucker (64:, 1951), s~ I 
i 

bre as hipõteses levantadas por ~1usgrave relativas ao -impo.6 I 

to -6obJte. a pMpJt-i.e.dade. -imob..LU.âJL.la. Crihca em pri:mei~O 1 ugar o fato de ter ad~' i 
! mitido que apenas o imposto sobre a propriedade imobiliária calculado com base 

(65' 
no valor da terra, não ê repassado, recaindo sobre os proprietários J. Obser-

64. TUCKER, R. S., ~=-cit, pp. 278. 

65;! TUCKER, 
I 

R. S., op.cit, alega que este ~ um soltdo principio, embora aplicado 
tambem -nã- sua- op"iniã'o e de muitos outros autores, ao -<'))/PO-6;(:0 (~a..fc.ula 
do c.em bc~se no \.laLofL deM metJIOfu'Une~t0.6 i ncorporados na terra, que in 
clui um bom nGmero de edificações Cpp. 278). 

------------------_. 
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va-se que a posição de Musgrave nao foi bem esta criticada por Tucker, considera~ 

do que Musgrave admitiu que o imposto sobre a propríedade residencial ocupada pe-

lo prnprietãrio, calculado com .base no valor dos me 1110ramel1tos , tambem não e re-

passa~J. Assim, essas crlticas de Tucker s5 devem ser dirigidas aos casos do im-

posto sobre a propriedade residencial alugada, agrícola e comercial, calculados 

com base no valor dos melhoramentos. Em segundo lugar, criti ca o fato de o impo~, 

to sobre o valor da propriedade agrícola calculado com base no v~lor qa terra, h~ I 

. _, (C'Ô) 
ver s1do alocado de acordo com uma distribuiçao da renda de aluguel, '. Em ter-

ceiro lugar, Tucker não concorda que o imposto 'sobre a propriedade agrícola seja 

ca [culado " de maneira separada, ou seja, com base no valor da terra ~ no va-

10r dos melhoramentos (67) . Em quarto lugar, critica o fato de Musgrave haver con 

siderado que o imposto calculado com base no valor dos ulelhoramentos das proprie-

dades agrícolas, ê repassado para frente e alocado de acordo com uma distribuição 

f 

66. TUCKER, R. S., Op.Clt, argumenta que aproximadamente dois terços de todos os 
estabelecimentos agrTcolas, estão ocupados pelos proprietários, nao 
existindo portanto justificativa para o procedimento de Musgrave. Nem 
tão pouco, ex; ste razão para supor que a d.iJ.,lJÚbtÚç.ã.o de. e6.tabe.te.c.i
me.n.tOJ.i agfL1.c.ow- pOJt va.toJt de. aluguel- e a mesma que a cU.,,!:'VúblÚç.ão de. 
de. u:tabde.c.,ime.V'..to.6 a.gJr.lc.o,fa,f.i aJULe.f1dad0.6-. ,A Jte.f1da de. a..tugu.e..t cons i de 
rada para os propõs'itos de tributação, e der; vada de toda a sorte de 
propri edades, nao meramente agrl co 1 as' e ~ uma grande parte dos ((/1./u:.I'0a 
mentoJ.i agfl.I.c.ow' são pagos ã empresas ou instituições isentas de im::: 
posto ou, a outros estabelecimentos ,agrlcolas Cpp. 278). 

67. TUCKER, R. S., ~i t. al ega que es'ta divisão foi baseada em dados mai s do que 
incompletos~achando ser ma,'s conveniente e talvez teoricamente mais 
s6lido. tratar o imposto conjuntamente. Acha todavia criticãvel o fa 
to de Musgrave ter alocado doi's terços deste imposto, de acordo com i 
renda de aluguel e, um terço de acordo com as despesas de consumo (pp. 
279), pr-incipalmente pelas razõ'es expostas na nota 74. I 
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C681" E . das despesas de consumo - • m qu,"nto lugar. Tucker critica o fato de ter sido 

considerado que apenas um terço do imposto sobre a propriedade residencial alüg~ 

da, não ê repassado Ce corresponde â parte deste imposto calcul. 'o com base no va 

lor da terra) e, em contrapartida, critica·o fato de ter sido aàmitido que, os 

dois terços restantes que correspondem a parte deste imposto, calculado com base 

. (69) 
no valor dos melhoramentos, são integralmente.repassados . Realmente Musgra-

68. TUCKER, R. S., op.cit, argumenta que este crit~rio de alocação parece ser al 
tamente questionâvel. Cita Tucker um axioma da teoria dos repasses 
dos impostos que assegura que a unica maneira de uma pessoa repassar 
para frente, o ônus do imposto ê restringindo a oferta do artigo ta
xado; e, no caso dos repasses para tris, limitando a sua demanda por 
algum outro produto. Argumenta, com base nesta teoria, que não ê u
sual ou usualmente antiecon~mico para 'um produtor agrlcola, limitar 
a sua colheita por CAusa de impostos, pelo contririo, ele pode ele
var sua colheita a fim de ser capaz de pagã-los e, a limitação por 
agricultores, individualmente, não provoca·ria nenhum apreciável au·
menta sobre os preços. Todas as discussões entre preços agricolas e 
preços administrados, são baseados no fato de que os agricultores não 
podem ou não devem encontrar uma maneira vantajosa de reduzir a pro
dução por causa dos preços baixos, enquanto a maioria dos outros pro 
dutores, podem ou devem. Nem tão pouco, podem restringir a produção, 
por causa dos altos custos ou impostos sobre a terra (ou equipamen
tos n~cess~rios ou exist~ncia de eguipamentos de longa duraçªo mesmo 
que nao seJam absolutamente necessarios). Por outro lado, ha algu
mas espécies de equipamentos que produzem economia de custos e, se' 
a economia nos custos for compensada pelos impostos, estes deveriam 
ser alocados de acordo com a depreciação do equipamento e não ser 
repassado. Com base em todos esses argumentos~ Tucker conclue que a 
penas uma pequena parte do imposto calculado com base no valor dos 
melhoramentos agrlcolas, deve ser repassada aos consumidores. 

69. TUCKER, R. S., op.cit, argumenta que muitos estudos o convenceram de que, pe 
1 o meno~1r;2tade do imposto sobre a propri edade t"es i denc i a 1 cal cu-=
lado com base no valor dos melhoramentos não é repassada, recaindoso 
bre c pr6priet~rio. Salienta ainda que o proprietãrio é muitas ve~
zes uma empresa e por esta razão alocou um quarto do imposto, de a
cardo com uma dU,w..bu.,Lç,ão dal) JU?l1da.6 de a.fugucc., um quay'to com t:ase 
em uma dÁ./~,ULdJu-lçiio daI..> !10dM de. cü.vi..dendM, um quarto de confot'lTi"j
dade' com uma d,i/s.t'Úliuiç.áo cfaó del,pc.lM hab..Ltac.-lOHOvu., do,~ .toca-tét'L,to.s 
e, um qua rto com base em uma cLt.6:tJri.buiç.ão dM he.Hda.ó do.6 toUd:iurJlO~ 
(pp.279). 



guel, usando uma igual pond<.::ração. Em oitavo lugar, criti ca o fato de o lm-

posto sobre a propriedade agrlcola imobiliiria, ser repassado integralmente para 

(72) 
frente . 

Os BTgumentos expostos por Tucker afetam os expostos pOt' ~lus-

grave, fundamentalmente em dois pontos. Em primeiro luga~no 

ponto em que Tucker prescreve com uma certa frequência que o imposto calculado com 

base no valor dos melhoramentos nos tipos de propriedades agricolas e comerciais, 

I pode recair apenas parcialmente sobre os consumidore.. E em segundo, na fo~a u

l tilizada para alocar o imposto, muitas vezes diferente da adotada por Musgrave. 

I Musgrave e Tucker parecem todavia coincidir quando deixam entender que os grupos 

I 
afetados pelo inlpo~to ~ob~e a p~opniedade são os donos de propriedade, os consumi 

I dores e os locatãrios. 

I 

J. H. P.dler (73, 19~1) formulou por sua vez, as seguintes hi

póteses sobre o repasse do inlpO.6to I.lob~e a. pMpnieda.de na e-

conomia americana de 1946/47: dois terços do total do imposto sobre a propriedad~ 

representados pelas propriedades residenciais ocupadas pelos ~roprietirios, pro-

priedade agrícola exclusive dos melhor.amentos e, propriedade de bens moveis, -nao. 

72. TUCKER, R. 5., op.cit, não concorda com esta hipótese, alegando que as empre
sas altamente taxadas, podem enfrentar uma competição das empresas le 
vemente taxadas, ao repassarem o impos to i nteg}'a 1 mente para os consu-=
midores. Tucker alocou um terço do imposto, com base em uma dL!lt/t.tbu 
iç.ão da J[enda dO.ó He.gõC'z'M (PP. 280), entendendo- se portanto, que a pe 
nas os dois terços restantes, são repassados. -

,',' 
73.; ADLER, ~J. H., op.cit, pp. 415-461. 

I 
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são repassados, recaindo sobre os donos dessas propriedades c, são alocados com 

base em uma distribuição das propriedades residenciais por classes de renda, dife 

renciando-se portanto do crit~rio de alocação adotado por todos os demais autores 

aqui referi dos; e, um terço elo imposto representado pela pr:opriedade comercial e 

melhoramentos agrícolas, ê repassado aos consumidores e~ alocado de acordo comuma 

distribuição das d'espesas totais de consumo. Adler omitiu quaisquer comentários 

sobre a parte do imposto referente as propriedades residenciais alugadas. 

Um confronto entre as hip6teses de os repasses do imposto, ex 

postas por Adler (sobre a economia. americana. no bienio 

/1947) e Musgrave (sobre a economia americana no ano de 1948), sugere que 

aproxima-se bastante das id~ias desenvolvidas por Musgrave, quando admite: 

1946' I 

i 

Adler, 

(1 ) 

que o imposto sobre a propriedade resiàencial ocupadà pelo proprietário e, o im-

posto sobre a propriedade agrícola calculados com base no valor da terra, não sao 

repassados, recaindo sobre o propriet~rio; (2) que o impost& sobre a propriedade 

agrícola calculada com base no valor dos melhoramentos, e repassado. Distancia-

-se, quando admite que o ,impo-6.to -6oblte. a pft..oplú .. e.dade. c.o'me.Jt..cia-t, e integralmente 

repassado, enquanto Musgrave admite apenas um repasse .parci a 1. O curi oso e que 

enquanto Tucker criti cou ~1usgrave, justamente por superestimar o repasse deste i!T.!.. 

posto, Adler parecia superestim~-10 ainda mais, admitindo um repasse integral. 

A. R. Conrad (74, 1954), procura fundamentar teoricamente, to 

74. CONRft.D, A. R., op.cit, infonna que () proposição básica aceita em sua obra ê 
de que: a exfensão na qual os tributos podem ser repassados para fren 
te, val~ia diretamente com a proporção em que a elasticidade da oferta' 
de mercadorias, ~ maior do que a elasticidade da demanda; a extensão 
na qual os impostos podem ser repassados para trãs, variam diretamen
te com a proporcão em que ~ elasticidade da oferta de serviços de mâo 
-de-obra, ê maibr do que a elasticidade da demanda (pp. 27Sj. 

I 

I 
1 
I 

~ 
I 
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das as hipóteses de repasses admiti das em seu trcbalho sobre a economia americana 

do ano de 1950. Para este autor, a distinção teórica básica relativa ao imposto 

sobre propriedade imobiliáría, diz respeito a base - calculado, seja, a em que e ou 

o valor da terra ou o valor dos melhoramentos sobre a terra. Admite que o impos-

to calculado com base no valor da terra, não ê repassado, recaindo sobre os pro-

prietarios e diz ser esta, a unica hipótese significativa, que utiliza em seu tra 

balho(75). Comenta que o imposto sobre a propriedade, calculado com base no va-

lor dos melhoramentos (geralmente os melhoramentos que correspondem as edifica -

- . ) (76) _ . _ 
çoes sobre os terrenos e cons~derado pela Teoria clássica, como recaindo 80-

-. (77) bre os locatar~os . A d . t d' h' - . 1...· (78) espel O lstO, as lpoteses lmp lCltas adotadas -

por Conrad foram as seguintes: (1) o imposto sobre a propriedade residencial ocu 

75. CONRAD, A. R., op.cit, justifica essa posição, alegando que a terra nao e re
produtivel, sendo este um caso de oferta perfeitamente inelástica, que 
ocorre ate mesmo nas áreas superpovoadas e que por conseguinte, o im
posto calculado com base no valor da terra, não pode ser incorporado 
aos custos ou aos preços, quer porque os custos não são relevantes 
quer porque se assume que os preços representam o máximo que o merca
do pode suportar (pp. 228). 

-76. CONR1\D, A. R., op.cit, diz que esses melhoramentos são considerados como um 
produto reprodutivel, cuja oferta nao e perfeitamente inelástica (pp. 
228) . 

77. Entende-se, com base nessas cOlocaç5es, que esta teoria não deixa bem clara 
a questão do repasse do imposto, calculado com base no valor dos me-
1horamentos' no caso das propriedades residenciais, c~merciais, indu2. 
triais e agricolas, ocupadas pelos proprietários, a nao ser pelo fato 
de que a figura do proprietãrio neste caso, se confunda com a do loca 
tario. Nenhuma referência sobre essa pretensa omissão, e todavia fel 
ta no trabalho de Conrad (op. ci t) que parece fazer apenas uma ressa l=
va aos argumentos da teoria clássica, ao dizer que esta, não dá res -
posta a questão dos repasses do .<.mpuJ.d:o /..lobtLe a ptLor)Júedade. C.OI!/CfLc.io..f. 

ocupada pelo locatario, quando o locatario não consegue repassar o inl 
posto para o consumidor final; informa ainda que a teoria prev~, nor
malmente, que este imposto ~ um item de custo sendo repassado para 
frente (pp. 228). 

J8. CONRAD. A. R., op.cit. DO. 208. 

l_____ __ . ___ . __ . ______ _ --.--------- --
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pada ou nao pelo proprietirio, calculado sobre o valor da terra e a metade do im-o 

posto sobre a propriedade residencial alugada, calculado com base no valor dos me 

lhoramentos, não são repassados, recaindo sobre os donos de propriedades, são al~ 

cados de acordo com uma distribuição das despesas habitacionais dos propriet~rios 

e, representam 41)470 do total do imposto sobre a propriedade; (2) a metade do 1.m 

posto sobre a propriedade residencial alugada, calculado com base no valor dos me 

1horamentos, e repassada aos locat~rios, e alocada de acordo com uma distribuição 

das despesas habitacionais dos locat~rios, e, representam 6,8% do 'total do impos-

to sobre a propriedade; (3) o imposto sobre a propriedade comercial, . calculado 

com base no valor da terra e um quarto do imposto sobre a proprie.dade comercial 
I 

calculado com base no valor dos melhoramentos, não são repassados, recaindo sobre 

I os propriet~rios, são alocados de acordo com uma distribuição da renda de dividen 

1- dos; (4) três quartos do imposto sobre a propriedade comercial, calculado com ba 

se no valor dos melhoramentos, são repassados aos consumidores. e alocados de a 

corda com uma distribuição das despesas de consumo e, repres4ntam 12,9% do total 

do imposto sobre a propriedade; (5) o imposto sobre a propriedade agrícola calcu 

lado com base no valor da terra e, a metade do imposto 'sobre a propriedade agríc~ 

la calculado com base no valor dos melhoramentos; não .são repassados, recaindo so 

bre seus proprietários, são alocados com base em uma distribuição da renda agríc~ 

la e, representam, juntamente com a metade do imposto sobre a propriedade mobili-

. ~ria agrícola, 10% do total do imposto sobre a propriedade; (6) a metade do im-

posto sobre a propriedade agrícola, calculado com base no valor dos melhoramentos, 

e repassada aos consumidores e e alocada de acordo com uma distribuição das desp~ 

. sas de consumo. Os impostos correspondentes às h-j põteses 5 e 6, representam 16 .5;~ 

do total do ,únpo6;to !.>ObfLe. a. p'wp·úe.da.dc.. Os 12,4% restantes do imposto sobre a 

propriedade, dizem respeito is propriedades mobili~rias. 

L_ 
_._--------_._---------------------------_ .. ------
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As proporçoes em que o i.-mpo,!):to I.:.obitc a pfLoplt-Z.e-dade- no. econo-

mia americana e repassado, usadas no trabalho de Com~ad, apr~ 

ximam-se bastante, das estabelecidas por Tucker, ao mesmo tempo que de distanciam 

das estimadas por Musgrave e Ad1er, "OS seguintes pontos: (1) Conrad e Tucker ad-

mitem que a metade do imposto sobre a propriedade residencial, calculado com base 

no valor dos melhoramentos não e repassada e, Musgrave estimou em um terço; (2) 

Conrad e Tucker admi tem que tY'ês quartos do impM:tO I.:.ObfLe a pfLOpfd{J_dade c_ome/LeiA!, 

c.aR-cufada c.am ba-6e 110 va..toJt d0.6 mellwfLct/ilel1.:toJ.:., são repassados, Musgrave estimou 

em dois terços e Adler, em 100%; (3) Tueker admite que apenas uma pequena parte i 

do imposto sobre a propriedade agrleola e repassado, enquanto Conrad fixou-a em 

cinquenta por cento, Musgrave em dois terços (tendo sido este dado, criticado por 

I Tucker, por cons i derã- 10 supe res ti mado) e Ad 1 er, em 100%. 

P. Mieszkowski (79, 1969) salienta que a tradição de que mna 

I 
I 
I 

I 

parte do imposto sobre a propriedade calculado com base no va 

lar da terra nao e repassado, recaindo sobre os proprietários e, a parte do ~mpo~ 

to sobre a propriedade calculado com base no valor dos melhoramentos ê repassada 

79. MIESZKOWSKI, 

, '" 

Peter, op.eit, argumenta que um -< . .mPoJ.:.:to gefLal.óobfLe a pttopJvi..eda
de. ou um J.mpoJ.:.:to I.:. obfLe a túqu.eza, a tri bu i do na mesma propm'ção , 
sobre toda a renda que produz riqueza, tem mais ou menos os mes
mos efeitos econôm'icos que um impOl.:.to geJi.a.t I.:.Obll.e.. OI.:. .tU cA 06 , da-o 
do que em uma economia competitiva~ com um estoque de capital fi 
xo, o valor de mercado do capital e igual ao valor capitalizado
dos 1 ucros futuros. Acredi ta assim que o impo,ó.to getr..aJ. l.:.obfLC. a. 
)Jf1.o pJ-c-tc.dade_ (lucros) não e repassado, recaindo integralmente so
bre os lucros (pp. 1104)~ .Ressalta Dor o~tro_la~o qu~ quan~o se 
trata de lucros de monopolloS, nao ha eoulValencla entre (J -{mIJO.(; 
:to .60bf!..e. a p:wP,'i/ü!_dade.. e o impol.:..to /~obf[.e.. '.tUC..JWl) pe-Io fato de os lü 
eros de !nonorõl i o n50 se i ncor'pararem ã base de cãl cul o do impc'ls 
:to .6obf1.e.. a p'wp'L-i.edadc_ (pp. 1115). Entende-se que a par·tit~ dal~
as concepções ante!~iores (pp. 1104) de Mieszkowski sobr'e o repa2. 
se tendem se alterar. 
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aos consumidores, remonta inclusive, a estudos feitos sobre a economia do seculo 

(80 ) passado' . Argum2nta ainda que, apesar destes trabalhos analisarem apenas o 

imposto sobre a propriedade imobiliária residencial, seus result_:os foram apli-

d d ., f' (81). (2 1961) ca os nos estu os quant~tatlvos el.tos por Husgrave , G. A. B~shop 8, 

I 
e, Gi11espie (83, 1965), ao imposto sobre a propriedade indus.tria1 e comercial 

tão tem quanto a propriedade residencial. 

80. Dentre eles, Mieszkm'l'ski (op.cit), destacou as obras de: Marshall,A., Re.pe.y 
:to :the. QUeJ.:,:t{OHaÃ/Le. 06 :the. Royat Comió-6-ton on Loc.at Taxa;t[of1, Quo 
ted by C. F. Bickerdike, Taxation of Site Values, Ec.OYWnl-tc. JOU11.=
nat, NQ 12, 1902, pp. 484; Pi erson, W. G., PJÚnc~p.te.-6 06 Ec.Of1O

m-tcJ.>, Vo1 I, New York, McMil1an, 1902; Edgeworth, F. Y., PapeJt-6 
Refa;t[ng :to PoWic.a1. Ec.ovwmy, New York, B. Franklin, 1925; e, 

I 

Simon, H. A., the Incidence of a Tax on Urban Real Property, 
QuMte.!il.y JoufLna.t Ec.onom-tc., May 1943, NQ 57, pp. 398-420. 

- 8li. Parece que Musgrave, conquanto possa se ter ~ervido de concepções bem anti - II 

gas, usou um nlvel de desagregação.bastante detalhado na formula 
ção das hipôteses de repasses do imposto, não apenas especifican- I 
do-o de acordo com a base de cãlculo, mas sim tambem de acordo I 

com o tipo de propriedade. A operacionalização desta hipótese !: 
mereceu inclusive, as crlticas de Gil1espie em 1965, expostas na I 
nota 91. I 

820. BISHOP, G. A., op.cit, pp. 41-58. I: 

83. GILLESPIE, W. I., Effects of Public Expenditures on the Distribution of Inca I' 

me: An Empirical Investigation, John Hopkins, 1965, adotou real= 
mente, uma hipôtese extremamente simplificada. Para este autor, 
o --ÚnpOl.>:to -60bfLe. a pfLopfÚe_dade ê a metade, repassado e, a outra me ! 
tade não repassado. A parte não repassada, di z respeito a pro --. 
priedade residencial e recai sobre os proprietãrios de residenci 
as (e locatãrios). E a parte não repassada, diz respeito a pro~ 
priedade não residencial e recai, sobre os consumidores. Gilles 
pie ê o primeiro a reconhecer este enfoque simplificado, mas sa= 
lienta que a desagregação de Musgrave resultou na aplicação de da 
dos bastante incompletos para essas vãrias categorias. Diz ain~ 
da que os dados censitãrios indicam, contudo que, a metade do hn 
pot,:to -6oblte. a pJwpfÚe.dade., cOl~responde a propriedade comerei a 1 -; 
donde se ori gi na a hi põtese de que: a metade do .ÚllpOl.>:tO -60bhe. a 
pfLOpJL.ú.clade não e repassada, recaindo sobre os proprietários das 
resid~ncias, (locatários e propriet~rios de resid~ncias, são tra 
tados igualmente) e,·ê alocada de acordo com uma distribuição d~ 
valor das residencias. A outro metade do vnpOJ.:,:to -60blLe. a p-'iO -

_' _pfJ...e.dade., corresponde a propriedade não residencial, admitindo
-se que ~ repassada aos consumidores por se incorporar ao custo 

i 
--------------- ------------------- -----_.----------------------------------------------- -----" 
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A hip6tese admitida por Mieszkowski (84, 1972) reafirma todas I 

I as suas concepç~es expostas em seu trabalho anterior ( nota 

79) . Pressupõe que o imposto sobre a propriedade, não é repassado, recaindo int~ 

gralmente sobre os donos de capital e e alocado de acordo co~ ~ma distribuição da 

renda de capital. Admite ainda que um quarto deste imposto € exportado para fora 

do país. Ao contr5rio de todos os autores citados na nota 80 (e outros apontados 

nest~ monografia), Mieszkowski não considera o imposto calculado com base no va-

1 ar da terra. 

w. I. Gil1espie (85, 1976) formulou as suas hipõteses â res-

peito do ~po~to ~obne a pnopniedade imobi~a para o Cana-

dã de 1975, de acordo com as mesmas bases de cãlculos do imposto e tipos de pro-

priedades, considerados por Musgrave, para a econo~ia americana de 1948. A pri-

meira, relaciona-se ao impM-to ~obne a pnopniedade c.a1.c.ufudo c.om bMe 110 va.f..on da 

:tvJr.a e a segunda, corresponde ao .vnpM-to ~obne a pJwpniedade c.a1.c.ue.ado c.om bMe 

110 valOJt dM mei.hOfLa.men.:to~. As hipóteses assumidas pelo autor são as seguintes : 

83. geral dos negóci os. r alocada de acordo com uma CÜldJtibuição dM d~)J~M de' 
c.onóumo. Gillespie nessa época (1965), jã achava que o tratamen 
to do Á .. mpO-Ó:to /.;obJt(!. a pl1.opnledade. deveria ser melhorado, mas sa-=
lientava que não se podia negar que a hipótese prevalecente te
nha servido de base para os estudos de Nev~an, Bishop e do pró
prio Musgrave (pp. 134, em especial nota 15). 

84. MIESZKO\oJSKI, Peter, The Property Tax: An Exerci se Tax Or a Profits Tax? > Jou,'t 
I'LO.-e. 06 PU.büc. EC.OHOIrU.U, N9 1, April, concebeu a sua hi pôtese -
com base na Teoria do Equilibrio Geral (pp. 73-96). 

85. GILLESPIE, W.I., On the Redi.stribution ...• ~:~_:t!, pp. 441 (Tabela A-5). 
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(1) o imposto sobre a propriedade comercial, agrieola e residencial, calc.ulado com 

base no valor da terra, não ê repassado, recaindo sobre os proprietarios do cap~-

tal e, ê aloc.ado respectivamente, de acordo com a distribuição da renda de divideE. 

dos, da renda agrícola e da renda ele aluguel. (2) o imposto sobre a propri(~dade 

~ 

calculado com base no valor dos melhoramentos, pode ou nao ser repassado. No caso 

da propriedade comercial, ê repassado aos consU!llidores e alocado de acordo com uma 

distribuição das despesas de consumo total; No caso da propriedade agricola, -e 

repassado aos consumidores de alimentos e, alocado de acordo com uma distribuição 

das despesas de consumo de alimentos. No caso da propriedade residencial ocupada 

pelo proprietirio, não ê repassado, recaindo sobre o proprietirio, e, alocada de ã~ 

corda com uma distribuição do valor das propriedades residenciais. No caso da pr~ 

priedade residencial ocupada pelos locatários, ê repa:ssado para os locatários e, a 

locado de acordo com uma distribuição das despesas de aluguel. 

Alem de uma perfeita identificação entre as bases de cãlculo i, 

e tipos de propriedade utilizados por Gillespie e Musgrave, r~ 

\ lativos ao imposto sobre a propriedade imobiliãria, existe uma igual concepçao en-
I I tre esses autores, quanto as hipoteses de repasse do imposto (embora existam algu-

imas diferenças nas proporções de repasse consideradas). Parecem todavia, discor-

dar claramente, quanto a forma de alocar o imposto. Enquanto Musgrave aloca o im

poóto .6obne a p'wpúe.dade lLuJ..den.ua..t c.a1.c.utada c.om ba:se n.o valO/(. da tefUW, de a-

de-n.CÁ-M, Gillespie o alocou com base em uma db>Wbcúç.êio dM lLeflda.ó de, a..tuguu. 

r~llsgrave alocou o imp0.6-to6oblLe a P'wp/ii.edade. ag!uc.o.ta, de acordo com uma d,w;ffc,.[bu. 

iç'ãi~, da.ó ILcnda.ó de a..tugue..t, enquanto Gillespie, utilizou uma rL0f>vJ..btúç.ZÍo da ILCildtt 

\ awucofu ~ ~lus gra ve alocou o -únpMto <lO b,te a pJwp'Úwane "eúde»c,[at ocupano peIc 

1P.'1.op,'1.~e;taft.w, calculado com base no valor dos melhoramentos, de élcot'dQ com Uf!lad.;,s 

I 
J __ .. ____________________ . __ . ____ . ________ .. ______ ._ ... _. _,,_ . __ .. ____ . __ .. _. ___________ ~ ____________ .. __ .. ______ . __ ._" ._, 
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I búbui.Cão dM d M pMM l,abuac~io "c<L; do' p!w r "'-c.til "'-0" e Gi 11 es p i e u til i z ou - se de 
I 
I uma fu:tJ-J.buiçiio do valafL dai. ptwpt~edadef, fLv.,~dcY1CJaJ/.:,. E, finalmente, enquanto 
I 

I r~usgrave alocou o "i.mpo,:,,,to .6obJte a PfLOprv«('.dade. 0[i'l.Zc.ofa com base em umtl d.L~dMbu.J...-
I 
I 

I 

; ção dM de/~)Je.,6al) .:to.W-M de c.onóWJW, Gillespie o alocou com ba.se em uma dÁ...!>;f)lJ..béJZ-, 

I -
! ÇJJ..O da/.) d(?/.)pv.:,M de. C.OnóUlilO de. ali.me.n.to.!>. 

I ! no caso do ,únpo.6.to .60bfLe. a p''1.optúe.dade c.omejl.c.~a..t cal cul ado com base no valor 

Coincidem, todavia, esses dois autores 

da 

I terra e no valor dos melhoramentos, alocados respectivamenh?, de acordo com uma 
! 

I.6WilO. Coincidem ainda, quanto a forma de alocar o i . .mpo.6.to .60b.'Le. a plwpJúe.dade /Li 

:6.i.de.l1úa1. oc.upada pei..o p'LoprJ.e-tâJúo, calculado com' base no valor dos melhüt'amen-

tos, uma vez que se util i zam de uma fu.:trJ..bui..ç.ão da.ó dv.:,pe.6M habaaúof1a.,{!.> dM.LO 

c.a;tá.ll.io.6 • 

A. J. Mann (86, 1976), parece coincidir com Musgrave, Tucker 

e Gillespie ao se referir aos grupos afetados pelo imp0.6.to .60 

bl1.e. a pl1.op/úedade. em Porto Ri co de 1969, como sendo os donos de propri edade, os 

i consumidores e os 10cat5rios. As hipõteses de repasses utilizadas por Mann, re-

presentam u1a media aritmetica dos resultados apurados pelo uso de três approa -
i 

I ches, por ele denomi nados de apphoac.h oJt.:todoxo 1 apphoC,.ch C'htodoxo l!.evüado c.. ap-

, '" 

I 

! 

I 
18G. 
i 

A. J., ~cit. pp. 345-346. 

l __ ~ ___ _______ _ __ . _____ _ 
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pJtoa.c.h ~Li.e,ózkow-61ú (87). 
, 
f', . 

Segundo Mann(88), o approach ortodoxo, admite que: (l) o im 

posto sobre a propriedade comercial calculado com base no va 

lor da terra, não ê repassado, recaindo sobre os proprietários e ê alocado de a-

cordo com uma distribuição da renda de dividendos, sendo 54,9% exportados; (2) o 

imposto sobre a propriedade comercial calculado com base no valor dos melhoramen 

tos, ê repassado integralmente aos consumidores e, alocado de acordo com uma dis 

tribuição das despesas totais de consumo, sendo 38% exportados; (3) o imposto s~ 

bre a propriedade residencial ocupada pelo proprietário, não ê repassado, recain 

81. MANN, A. ~., op.cit, informa que o lIapproach orthodox ll
, envolve uma desagt'e

gaçao do ..i.Jnpo-6to -6obJte. a. p-'topJr.ie.dade.,de acordo com a renda de cada ti
po de propriedade (isto e propriedade de bens imóveis e móveis e suas 
d i vi sões - VMOJt da te.JtJta e. me.lhoJtame.n:to.6, c.omeJLcÁ..CÚ-6 e. Jte,ólde.Y1.c.Á..LÚó, 
pMpJr.ie.dade,ó oc.upada.6 pelo pJtopJtle.táJúo e. aJr.fte.n.dada.6). ~1ann suma ri za 
as hipóteses de repasses aplicadas a cada tipo de propriedade mas argu 
menta que, devido a limitações de espaço~ a metodologia empregada na 
analise, não foi discutida em seu paper. O IIrevised approach ortho -
dox li

, explica que o ..i.Jnpo-6to -6obJte. a pJtoptU.e.da.de. recai sobre a te.JtJta e. 
o c.apao,L A fim de que uma empresa seja capaz de repassar seu .Ú,lPOf.,
to -6obJte a pJtopJtie.dade. t deve possuir substancial poder de mercado, mas 
Mann acha razoavel assumi r que em Porto Rico a base do .{.mpo.6to -6obJte. a 
,r.}'top~úe.dctdl?_, e menor concentrada nas empresas com poder monopollstico 
de mercado, do que e a base elo ..i.Jnpo.6to de. /tenda.. Em primei ro 'i ugar , 
porque muitas firmas que tem tal poder, estâo isentas do imposto, suge 
r! ndo que OÚnpO.6LO /sobJte. p/~.opJúe.dade. de bens imóveis comerei ale bens 
movei s, possa ser a 1 Geada de aco)~do com a Jte!lda. de c.ap-<--faz., apos dedu
zir a porção do imposto que e exportada. Em segundo 'lugar, pOi'que par 
te do i nlflOS to que Ot1e~'a a pl'o,:ri edade r'2S i dE~nci a 1, permanece s í mil a r áS 
hi põteses ortodoxas;o "app)~oach rli eszkov/ski 11 admite que a total i dade do 
imposto recai sobr~ d renda de capital. Acredita Mann que apesar des
te apPl'oach está sujeito a um numr::\'o de limitações, ê aplicável a situ 
açâo de Porto Rico e, a despeito do fato de que este approach, nâo co~ 
sidera o imposto calculado com base no valor da terra (pp. 345-346). -

8:-3. r,1!\NN, A. J.)~p._ci!, pp. 342 (Tab. 2) e 361 (Tabela 4-1). 

l 
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do sobre os donos de propriedade e, alocado de acordo com um a distribuição das 

rendas de alugu~l; (4) o imposto sobre a propriedade residencial alugada, e re 

passado aos locatários e, alocado ~~ acordo com uma distribuição das residências 

alugadas. Jã o approach ortodoxo revisado, não faz distinção entre as bases de 

cálculo do imposto e admite: (1) o imposto sobre a propriedade comercial, não ~ 

repassado, recaindo sobre os proprietários e que ~ alocado de acordo com ~la dis 

tribuição das rendas de capital, sendo 54,9% exportados; (2) o imposto sobre a 

propriedade residencial, ~ alocado da mesma maneira utilizada no approach ortod~ 

- -xo. O approach Mieszkowski, admite que o imposto sobre a propriedade, nao e re-

passado, recaindo sobre oS proprietarios do capital e que ~ alocado de z.cordo 

com uma distribuição da renda de capital, sendo 35% exportados. 

Os approachesapontados por Mann, já sao por si sos, resulta-

dos de um confronto entre as concepçoes sobre o repasse do 

imposto, expostas por vários autores, inclusive ao que parece, pelos pesquisados 

nesta monografia - tendo em vista que Musgrave (1951), Tucker (1951), Gillespie 

(1975) e outros, formulam as suas hipóteses de repasses do impo~~o ~ob~e a p~o -

p4iedade de acordo com os diversos tipos de propriedade e, com duas bases de cál • 

culo (valor da terra e valor dos melhoramentos) o que já parece ser suficiente p~ 

ra Mann, enquadrá-las dentro da linha de abordagem ortodoxa (vede nota 45); Gil

lespie (1965) considerou em suas hipóteses sobre repasses, apenas a propriedade 

residencial e comercial, sem considerar separadamente, a base de cálculo, poden-

do:,ser enquadrado dentro da 1 inha de abordagem ortodoxa revisada (vede nota 57); I 

I 

e, Mieszkowski (1969) trata do impo~to ~ob~e a p~op4iedade de uma maneira agreg~ 

da, ou seja, sem desmembrá-lo por tipos de propriedades e, bases de cálculo. 

L---------



,71. 

r-----------·---··-----··- .. ----------·-·--·--·---------.. -----------.---.------- .-.... -.----
I 
I 
I 
I 
I 

CONCLUSÕES - Os trabalhos aqui pesquisados, 

ria, são referentes às economias canadense e ame-

ricana, nas quais (juntamente com a Inglaterra e Holanda)) o hnp"'to .6ob!Le. a plLO

pnie.dade.. tem maior participação no produto nacional bruto do que rlUs demais paTses,i 
I 

inclusive o Brasil(89). 

Um confronto das diversas hipõteses, par~ce surgir fundamental I 
rr~nte de duas conclusões basicas, que vem sendo diferenciadas 

apenas em graus, nos d'i versos trabalhos aquí pesqui sados. A primei ra concl usão , 

di z res pei to CP não repassamento do .i.mpOli:tO lioblLe a plLOplÚedade c.a1.cu1..ado c.om beM e. 

no valolL da :t~, tendo em vista que a oferta e inelastica para um país como um 

todo •. A segunda conclusão, diz respeito a possibilidade parcial de repasse do .i.m

pO.6to .60óJrR.. a plLoplÚedade c.a.tc.u1..ado com bMe no valOIL dali me1.hoJtamentoli. 

Esse mesmo ~onfron~o indica que a proporção em que o . imposto' 

deve ser repassado, necessita ser ajustada, com base na reali

dade examinada, uma vez que: (1) no caso da propriedade residencial, o impostota~ 

to pode ser 50% repassado (Conrad e Tucker), corno 66% (Musgrave) ou 35% {Gi11espie, 

em 1975}, etc.; (2) no caso da propriedade comercial, o imposto tanto pode s~r 

75% repassado {Conrad e Tucker}, corno 66% (Musgrave) ou 100% repassado (Adler e 

Gi11espie) e etc.; (3) no caso da propriedade agrícola, o imposto tanto pode ser 

. 50% repassado (Conrad), como: 66% (Musgrave), ou. 100% (Gi11espie e Ad1er) e etc. 

89. VARSANO, Ricardo,' O Imposto Predial e Territorial Urbano, Receita, Equidade e 
Adequação dos Municípios, Peóquil>a e Planejamento Econômic.o, Vo1 7 , 
NQ 3, dezembro de 1977, levantou alguns dados para onze paises (inclu 
sive o Brasil), que serviram de base para esta comparação (pp. 589 ~ 

_3abe1a l}. 
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Pal~ece assim ser posslvel testar-se a validi.~de de algumas de~ 

sas hipóteses para o caso brasileiro, onde o -ÚnPO.6:to Phc.cüa1.C. 

:t.eJr.Jr.J.;tottia1. wz.bailo e desmembrado no hnpo,!do :t.CJ-vWOJiia.f.. ull..ban.o (ITU), aplicado s~ 

mente ao valor dos terrenos vazios e, no impo~to ~ediax unnano {IPU}, aplicadoãs 

propriedades onde haja edificação, abrangendo portanto todos os tipos de proprie-

dades residenciais, comerciais, industriais e agricolas. 

Dentre as vãrias hipóteses que devem ser testadas a partirde~ 

sas conclusões podem ser apontadas as seguintes: (1) o rTU 

não e repassado, recaindo sobre os proprietãrios de terra e e alocado de acordo 

com o tipo de propriedade. No caso da propriedade'T~5idencial ocupada pelo pro

prietãrio, deve ser alocado com base em uma eU6:tJúbuiç.ão da.6 dupua.6 habUa.ci.o

~~ do.6 p!toplÚe:tâJúO.6. No caso da propri edade res i denci ala 1 ugada, deve ser alo 

cada de acordo com uma cLUVúbu1.ç.ã.o da. Jte.nda. de. alugu.el (ou das dupua.6 haóU.a.

wnaÁ.6 do.6 loc.a..tâtúo~). No caso da propriedade comercial deve ser alocado de a

cordo com uma cU6Vúbl.Ú.ç.ã.o da. Jtenda. de cUv,{de.ndo.6. E, no caso da propri edade a

gri co 1 a, deve ser alocado de acordo com uma cLU.tJúbu...i.ção da. Itenda. agJc1c.ola.. ( 2 ) 

o IPU pode ser ou não repassado, dependendo de cada caso. No'caso da propriedade 

residencial ocupada pelo proprietário, não e repassado e- deve ser alocado de aco!. 

do com uma cU6:tJúbu1.çã.o da..6 dupua.6 habUaci.onai.6 do.6 ph..oplÚe:tâJúo.6. No caso das 

propriedades residenciais alugadas, e repassado e deve ser alocado de acordo com 

uma cLUt:lúbuiç.ã.o da..6 dupua.6 habUa.cÁ.ontU..6 do.6 loCJI.tÁJt.wIJ. No caso das proprie

dades comerciais, e repassado e deve ser alocado de acordo com uma CÜ.6~uição 
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da6 dUpUM :t.o:taJ....6 de C.On.6umo • . . ;' No caso das proprjedades agri co 1 as, e repassado e I 
I 

deve ser alocado de acordo com uma CÜ.6:t.Júbl.Ú.ç.ã.o cfa..6 .d..e.4pe.6a.6 de C.On.6wno a.gJÜ.c.ola.6. I 
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4.4 - IMPOSTO SOBRE A FOLHA DE PAGAM~NTO 

O .únpO.6:to .6ob1te a. 6o.tha. de pa.gamento inclui a c.on..t/'Úbl..Úç.ã.o 

do.6 emp1tega.do.6 e a c.ont1tibl..Úção do emp~ega.do~ e e cobrado 

tanto das empresas comerciais, como industriais. 

ANÁLISE DE LITERATURA 
(Hipóteses de repasse do imposto} - Serão considerados aqui, 

. os estudos que tratam do 

~imPO.6;ta .60Me a. 6olha. de pagamento que i"nclUl tanto as contribuições do empre-

gador como do empregado. Conquanto se trate de um imposto pago estatutariamen 

te pelos donos de empresas, tem-sido levantado um Dom número de questões acadê 

micas, sobre as suas possibilidades de ser repassado e alocado. E exatamente 

essas pos i ções teõri cas, serão exarni"nadas nesta monografia. . 

Foge, por outro lado, ao escopo desta analise, toda e qual . . 

quer discussão relativa ao pape ldo .unPO.6:to .6ob~e. a. 6olha. 

de. pagamento, corno urna fonte de finanças puBlicas e instrumentos de poHticas . 
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R. A. Musgrave (90, 1951), examinando a economia americana de 

1948, observou que cerca de dois terços do total da arrecada 

ção do imposto sobre a folha de pagamento foi contribuida pelos empregadores e 

90. MUSGRAVE, R. A., op.cit, reconhece que pode 'haver algumas duvidas sobre se o 
imposto sobre a nolha de pagamento pode ser incluido em um estudo 
de incid~ncfa. Primeiro porque pode ser questionado que a árreca
dação do ~po~~o ~ob~e a nolha de pagamento. está vinculada contra 
tua1mente, aos pagamentos de beneficios, tanto que o conceito de 
~ncidência ~n~encial não pode ser utilizado. Segundo, porque po 
de ser questionado que o imposto é tratado'sobre uma base equivoca 
em comparação com os pagamentos de bene'fTci os, onde a essenci a do 
processo, reside mais na na.tuILeza do J.jeguJto obtido do que na tribu 
tação paga. Todavia conclui que, emóora exista alguma validade em 
ambos os pontos, nada é conclusivo. Alega toda;ria, que o elo en
tre arrecadação do,impoJ.j~~ J.j06~e a 60lnd de pagamento e os pagamen 
tos de beneficios e mais do que legalista e, metodos alternativos-
de finanças podem ser considerados. Contud.o, concorda que a hipó
tese de relações equivocas entre contribuições e pagamentos de be
neficios, esteja sujeita a considerãvel qúalificação, não somente 
porque sã'o as contribuiçoes, 05lLigaçõu., como tambem porque exis
tem substanciais elementos' redistribucionais nas fõrmulas de bene
ficios. A verdadeira noçao dá c.oYl:tllÁliu-içâD do emp!Legado~, e toda- , 
vi'a incompativel com urna interpretaçãO.equivoca e argumenta, Mus - ·1 
grave que do ponto-de-vista do empregador, o impoJ.j~ J.joó~e a 6o!hct I 
de pagamento ê tao bom custo de produção, quanto qualquer outrotri I 
buto coletado sobre o uso dos recursos. Assim,uma possivel solu -- I 
ção apontada por Musgrave, consi'ste, em incluir somente a c.on;tJúb~ I,: 

ç.ã.o do emP'Legado~. mas isto presume que ~sta contribuição não seja 
repassada para o empregado. Por outro lado, uma vez que o proble-
ma geral do tratamento das despesas, ê particulannente agudo em 
conexão com o i1npoJ.j~ ~05Jte a 60& de pagamento " acna preferTve 1 
também excl ul'-l o Cpp. 241. ' · ' 
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cerca de um terço pelas empregados. Considera como supersimpl;ficadas(91), as su-

posições de que a contribuição do empregados pode ser refletida na redução dos lu-

cros, baixa de salarios ou elevação de preços, dependendo da circunstância e, sal; 

enta que em face a algumas incertezas envolvidas no deslocame~to deste imposto i 

! 
para frente a para trás, assumiu três hi põteses. Na primelra, que o autor cha- I 

I 
I 

ma de hipõtese padrão, admite que o imposto que corresponde a contribuição do ! 
I 
I 

empregador, ê um terço repassado para tras aos assalariados em todas as três hipõ- I 
teses. As outras duas h i põteses são cons i deradas por Musgrave como 1 imi ta- I 
das, ou seja, uma admi te que o imposto que corresponde a contribuição do·l 

um repasse ~nte- ,I, empregador ê integralmente repassado para tras e a outra, admite 4 

,/1, 

9\. MUSGRAVE, R. A., op.cit, alega que uma vez seja considerada uma Vlsao mais rea 
listica, a respeito do impOJZO Job~e a nolha de pagamento correspon~ \! 
de~te a contribuição do empregador, poderia apontar um bom numero de 1 
razoes que mostram gue o completo repassamento desta parte do imposto i 
para trás e improvavel. Começa supondo por um momento, que a produ
ção requer a combinação de todos os fatores em proporções fixadas, e 
assim, o produtor não pode evitar o impaJ~ ~ob~e a óolha de pagamen 
t:o pela substituição de fatores não taxados e, diante disso, o impoS
to torna-se um impOJZO g~ de eOnJumo, estimado sobre um custo to
tal de produção e, como tal, passa a ser estimado o seu repasse para 
frente. Diz Musgrave que, apesar de a combinação de fatores não ser 
fixada na prática, esta sua suposição e menos absurda do que pode pa 
recer se se considera que o imPOJZO 40~e 4 60lha de pagamento apli~ 
ca-se geralmente a todos os tipos de trabalhos, fazendo com que so
mente uma substituição de trabalho por capital pode ser lançada mão 
e, isto não e possivel a curto prazo. Por outro lado, conquanto a 
longo prazo tal substi tui ção possa ocorrer , terá que ser estimado que 
a mão-de-obra excedente seja absorvida nas indústrias de bens de ca
pi ta 1 • E, uma vez que as po 11 ti cas pub 1 i ca.s não tem permiti do um 
prolongado resultado de desemprego, a absor·ção de tal mão-de-obra, a 
traves uJl1 ajustamento para cima nos preços, e o mais provável resul~ 
tado. lembra que alem do mais, nos sindicatos, podem ser feitas re
ferencias allintenção da lei ll , para impedir que o empregador objetive 
recuperar sua contributção, pela redução salarial. Alega finalmente 
qu~onsiderações desses e de outros fatores institucionais, sugerem 

-~e o repassamento para frente ao consumido.r seja mais provável do 
que repassamento para trás, aos recebedores de salários (PP. 24J. 

I 

~ : 
<~ • 
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gral para frente. Salienta Musgrave que o fato de ter admitido que a parte do i~ 

posto relativa a contribuição do empregado recai sobre os ganhadores de salários, 

explicita uma atitude adotada na pratica, mas não explica porque a incidência de~ 

ta parte do imposto deveria diferir daquela referente a contribuição do emprega-

dor. Alega todavia que um diferente tratamento da parte do imposto relativa ~ I 
contribuição do empregado, pode ser explicada somente por razões psicolõgicas(92 ) 

Com relação a alocaçao do ~po~~o ~ob4e a 60lha de pagamento, 

Musgrave admitiu que a parte que recai sobre os ganhadores de, 

salarios, deve ser alocada de acordo com ~ma distribuição das rendas de saláriosc~! 
bertos por unidade de consumo(9]-) e a parte do imposto que recai sobre os consu-

midores deve ser alocada de acordo com uma distribuição das despesas totais decon 

sumo. 

92 • MUSGRAVE, 

93 • MUSGRAVE, 

. '" 
I 

R. A., op.cit, argumenta que justamente como os sindicatos podem fa 
zer referenci-a a "inten~ã'o da lei" [nota de rOdape 99), para evi -
tar os repasses para tras, da contribuição do empregador,'a maiE. 
ria das politicas publicas, são contra os sindicatos que objetivam 
recuperar as suas próprias contribuições, atraves de salãrios ele- i 
vados. Diz ainda que embora pareça desejãvel a principio, aplicar. I 
hi põteses alternativas para ambas as partes do -impo~~o ~ob4e a nO- ! 
lha de pagamento, os resultados adicionais não justificam o esfo~- i 
ço, tendo em vista que a definição do ônus resultante da alocaçao i 
com base em uma diAVú6ui:.ç.ã.o c1.M dehpe..6tLb de C.On6umo, apresenta I 
re~u!tados simil~res aos ~btidos pela alocação com base na ~tni- II 

br.u.Çlto do~ .6af.iiJr.io~- 4ec.eb.(.do~- [pp. 25 J • I 
R. A., op.cit, salienta que para obter esta distribuição, a ~nda 
recebida por unidade de consumo tem que ser dividida entre salari
os e outras rendas e a renda de salarios tem que ser dividida en
tre salarios cobertos e não cobertos Cpp. 25 e tabela lI • I 
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R. S. Tucker (94 , 1951}, examinando a economia americana (da I 
mesma epoca que Musgrave}, concorda que a parte do contribui I 

( 95) I 
:ã:e:: ::::::e::::::'r::::S:::Oi:::::::::::er::r::e:::n:: ::::.:0::: ::n::::::~ I 

res. Argumenta que a parte paga pelo empregado pode recair sobre estes, apesar 

de poderosos sindicatos (que insistem sempre, na obtenção de elevados pagamento~ 

podérem também deslocá-la parcialmente aos consumidores. Discorda portanto de 

paga I 
.1 

Musgrave por haver estimado que recai soBre os .as·salariados, toda a parte 

pelo empregado e mais, um terço da parte paga pelo empregador. Tucker admitiu I 
que recai sobre os assalariados, apenas' a parte paga pelos empregados, alocadaem 

uma distribuição das rendas de salários coõertos(usoudados revisados para essa 

distribuição). 

.14.. TUCKER, R. S., op.cit, faz algumas cr'fttcas as colocações de Musgrave, argu 
mentando que o impos-to estima:do soore s·a lârios e ordenados, é parte ! 
da contribuição para o seguro sodal, que Musgrave prejudicialmente. 1 
chamou de impo~to ~06~e a nolna de pagamento. Diz ainda que Musgra ! 
ve não somente tratou as contrHjuiçõ'es do li.i6:t.ema geJutf. de .6egUJLO .60 I 
c1.ai. como imposto, mas tamBem igualmente incluiu sobre o cerne das: 
contri bui çõ'es, os 6undo.6- de apo.6-entadoJÚit e li~v.lç.O ci.vU que sao i 
estritamente para beneficios dos contriBuintes. I 

95. TUCKER, R. S., op.cit, informa que o li..t.li:t.e.ma. de lieguJr.o .6oci.al foi levado ao 
povo americano sobre o argumento de que era um genuino sistema de 
seguro, o qual remunerada as contrióul~ões, com juros aos trabalh! 
dores, ao pagar parte dessas contribuiçéies no evento da morte, ve-
1hice ou desemprego. Tucker alega todavia, que se o li.i..6:t.ema de .6e
gUJLO ê um sistema seguro, as contri5uiçoes pagas com recursos dos 

I 
i 

i 
I 

i 

";' , 
trabalhadores não são impostos. Se entretanto eles são considera 
dos como impostos, por causa da relação entre o montante recebido e 
o montante pago, nao são estritamente atuarial, ou seja, o sistema 
não ê seguro, mas uma gigantesí.a,fraude {pp. 276}. 

I 

i; . , 

, 
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A. H. Conrad (96 , 1954), trata da pante do ~po~~o pago peto 

em~e9ado~ na economia americana de 1946/47, como qualquer o~ 

tro imposto indireto sobre empresas. Admite a hipótese de que um terço da parte 

paga pelo empregador é repassada para trás, sobre os salários e, os dois terços 

restantes repassados para frente, elevando os preços. Com rei ação a p~e do im-

po~to ~ga peto em~egado, assumiu que não é repassada, recaindo sobre o assalari 

ado. 

Parecem coincidir Musgrave e Conrad, quando admitem que a ~ 
. -

~e do impo~~o ~ga pelo em~egado~, tem um terço repassado p! 

ra trãs e dois terços repassados para frente e, a parte-do imposto paga pelo em-

pregado, recai integralmente sobre os assalariados. Ao mesmo tempo, distanciam-

-se de Tucker que considera que apenas a ~e paga peto emptegado, recai sobre 

os assalariados, enquanto a ~e paga peto emptegado~, e repassada parcial ou in 
• 

tegralmente para os consumidores. 

96. CONRAO, A. H., op.cit, caracteriza o imposto pago pelo empregador como impo~
~o de ~e9~o ~ocial do emp~egado~ e, o imposto pago pelo empregado, 
com~po~to de ~eg~o ~ocial do emptega.do (pp. 208) • 

. _-

I 

I 

I 

:, .; 
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A. J. Mann (97, 1976) acha aceitavel a posição de não trans

feribilidade da p~~e do ~po~to p~g~ peta empneg~o. Com re 
(98 ) 

lação a pante do ~po~ta p~g~ peta emp~egado~, Mann assumiu duas hipõteses e, em 

cada uma dessas hipõteses admitiu que a parte paga pelo empregador recai integral 

mente sobre o empregado. Na primeira hipõtese, considerou que a parte paga pelo 

empregador ê integralmente repassada para trâs(99) e, na segunda hiPõt~se,admi-
tiu que a metade da parte paga pelo empregador ê repassada para trâs,enquanto a· 

I 

I 
I 
! 
I 
I 

I 
I 
\ 
! 
I 
I 

I 
I 
I 
! 

97. MANN, A. J., op.cit, tal como Musgrave e Conrad (vede notas de rodapé 102 e 
104) trataram das contriBuições do 41..6.tem~ geJuli. de'~eguJi.o .6oCÁ..ai. como 
um imposto, alegando que a incidência do .unpO.6to qe. .6e.gWLO .6ociaR.., ê 
especialmente importante, dado que representa dois quintos sobre todoo 
ônustributãrio de Porto Rico de 1970. Salienta Mann que esta alta pro 
porção pode ser uma surpresa, mas assim ocorre porque os residentes de
Porto Rico estão sujeitos a doisniveisde impostos de seguro social, o 
nível federal e estadual. Contudo, a porção federal é tao proporcio
nalmente alta, devido a aplicação de taxas iguais em uma area onde os ' 
níveis de renda per capita, são menores do que a metade da renda de to i 
do o continente (pp. 346). • I 

'98. MANN, A. J., op.cit; fala das di'versas controvérsias levantadas sobre a pCVl.- ! 

il 
! , 

te do ~po~io pago peto emp~egddo~, reportando, inclusive, ao trabalho I 
empírico elaborado por BRITAIN J. A. (Th~ Payroll tax for Social Secu- I 
rity, Washington, Brrokings) que compr.ovou que a mão-de-obra absorve in I 
tegralmente o ônus do ~PO.6.to pa~o pelo emptegado~. Alega Mann que a~ 
pesar de este estudo empirico, nao poder ser totalmente transferido pa 
ra o caso de Porto Rico, e sem duvida, sugestivo Cpp. 348). -

99. De acordo com as conclusões do estudo emp;rico, referido na nota de rOdapé 
106. 

! 
...J 

t 



outra metade,para frente(lOO). Essa segunda hipótese de Mann aproxima-se bastan

te da hipôtese padrão adotada por Musgrave e da adotada por Conrad, ao mesmo tem

po que entra em desacordo com Tucker que sõ admite o repasse para frente (parcial 

ou integra 1 ) . 

P. Mieszkowski (101, 1969) considerou a hipótese de que o im-

posto sobre a folha de pagamento, qualquer que seja a base le 

gal do imposto, recai sobre o trabalhador. 

Para O.' A. Oodge (lOZ, 1975) tanto a teoria econÔmica como a 

evidência emplrica indicam que a parte do imposto paga pelo em I 
pregador e integralmente repassada para trás ao ~pregado, não sendo paga pelo em I 
pregador. Oodge diz ter sido esta a razão de haver considerado, na computação pri 

IJ mãria da incidencia (em seu estudo sobre a economia canadense de 1970), todo o se 
I 

I 
guro desemprego e contribuições de pensões do empregador, como recaindo sobre o 

empregado. Por outro lado, alega tambem que em virtude de outros estudos de inci 

dência terem usado uma hipótese de que cinquenta por cento da parte paga pelo em-

pregador, e repassada para o empregado, estimativas baseadas nesta hipótese também 

são feitas em seu trabalho. 

100. MANN, 

'".' 
I 

A. J., op.cit, também assegura que não parece realmente nada razoãve1 
propor um completo repassamento para frente da ·parte do impo~~o do em
p!Les.a.d.otr. em Porto Rico. Primeiro porque se a mão-:de-obra é empregada em ! 
industrias exportadoras que carecem de forças de·mercado externas, tal . 
transferência não é facilmente feita. Segundo,porque e dificultada es- I 
ta concepção, nos casos em que o produtor doméstico enfrenta importações ! 
competitivas. E terceiro porque, a ausência de fortes poder de barga- I 
nha até a nivel de i"ndustrta, pode servir para intensificar os repassa- I 
mentos para trãs (pp. 348). I 

101. MIESZKOWSKI, P., op.cit , pp. 1104, 1115. I 
102. OOOGE , ' O_ A., op.cit, pp. 9. 

I . j 

I 
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I 
I w. l. Gillespie (103, 1976) investigando tambem a economia ca 

nadense de 1975, admitiu a hipótese de que o i~posto de segu-

ro social, recai integralmente sobre o trabalhador. Sali~nta que 1.0 caso do Lm-. 
posto federal de seguro social, o seguro desemprego, contribufções e pensões do 

serviço público e o Plano de Pensão Quebec Canada, pagos pelo empregador, recaem 

integralmente sobre o trabalhador e são alocados respectivamente, de acordo com 

uma distribuição dos pagamentos de seguro desemprego, distribuição dos pagamentos, I 
salarios e ordenados cobertos e, distribuição de outros pagamentos de pensão. 

'
I E, 

-, 
no caso do imposto estadual de seguro social, as compensações do trabalhador e 

contribuições dos serviços públicos, recaem também sobre o trabalhador e são alo-

cados de acordo com uma distribuição da compensação dos trabalhadores e, outrospa 

gamentos de pensão. 

Dodge e Gillespie coincidem portanto, quando admitem que na ! 

conomia canadense, tanto a p~e do imp04~O paga pelo em~ega I 
do~ como a p~e do imp04to paga pelo emp~egado~, recaem sobre o trabalhador e,dis I 

tanciam-se da hipótese padrão formulada para a economia ameri~ana por Musgrave e-I 

Conrad, bem como de uma das duas hipóteses formuladas por Mann para Porto Rico que' 

admite que, a parte do imp04~O paga pelo emptegado~ e repassada para os assalari! 

dos e para os consumidores. Diferenciam-se tambem do estudo realizado por Tucker 

103. Gillespie, W. I., 0E.cit, disti~gue dois tipos de imposto de seguro social, 
de compe encia federal e de competência estadual Cpp. 441 - Taõe

_~/A-5). 

I 

I 
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que considera que a pa4te paga pelo emp4egado4 e repassada apenas para os consumi 

dores, integral ou parcialmente. Parecem por outro lado, ter chegado ã idênticas 

conclusões, do estudo empirico realizado sobre o repasse do impo~~o ~ob4e a 60tha 

de pagamento nos Estados Unidos, por Britain que constatou que este imposto recai 

integralmente sobre o trabalhador. 

De uma maneira geral, em todos os estudos aqui referenciados, 

a po.tr.:t.i.c,i.paç.ã.o do impo~~o pago pelo emp4egado ~ econs i derada 

não transferivel, recaindo sobre os ganhadores de salãrios. Se algumas coloca -

ções divergentes existem, poucas negam este fato, isto sim, imputam um outro tipo 

de efeito, o efeito para frente, sobre os consumidores. Todavia, a parte do ~

po~~ pago pelo emptegado4, e objeto de algumas posições um tanto controversas.En 

quanto algumas hipóteses são formuladas ã favor do repassamento deste imposto a

penas para trãs, aos ganhadores de salãrios e ordenados e, outras tantas, defen

dem a ideia do repassamento combinado para trãs e para frente (aos consumidores), 

algumas outras restantes, são ã favor apenas do repassamento para frente. 

L ... _ ... __ ..... _. __ ._ ........ _ ... _ .... _______ .. . 
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CONCLUSÕES - Um confronto entre as hipóteses formuladas por 

esses diversos autores, parecem estar resumi -

das em tr~s hi'põteses que pOdem ser testadas em quai squer ec.anOmta.6 de c.onc.o/t-

/têncéa. .i.mpeJt6eUa.. A primei ra, admi te que a paJtte do 1.mpo~t:.o paga. pelo empltega. 

do, recai i'ntegralmente sobre o empregado; a segunda admite que a paJtte do hn-

po~t:.o pa.ga. pelo em~ga.dO/t, ê repassada parcial ou integralmente para frente; e 

a terceira hipótese (que substitui a segunda ou vice-versa), admite que a paJtte 

do .i.mpo~t:.o pa.ga. peta emp/tega.dO/t, e repassada para frente e para trãs. 

Todas essas três hipóteses podem ser testadas se se preten 

de definir a questão do repasse do imposto na economia bra-

sileira. A aceitação de cada uma dessas hipõteses parece estar fundamentada em 
• 

algumas características prevalecentes na economia examinada. 

l 

" 

I , ' 
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Assim, a perspecti va de que a paJL.te do -ÚnpO.6-to paga. pe..to em-

pJr..egado, venha a recair sobre o trab3.1hador, !"oderã depender, 

entre outros fatores, da. não intVtne-'tênC-Út do.6 .6incüc.ctto.6, no, senti do de evi tar 

esse resul tado e/ou da cttuaç.ã.o da. maioJÚa dM poR1:üc.tL6 púb.UCJl.6, contra os si n-

dicatos que objetivam recuperar as suas próprias contribuições, atraves de salã-

rios elevados. 

Esse mesmo raciocinio e vãlido para o caso da p~e do impO.6 

to paga pelo empnega.do~, prevista para ser repassada ao tra-

balhador. Por outro lado, a perspectiva de que a pa4te paga pelo emp~egado~, ve 

nha a ser repassada para o consumidor, poderã depender por sua vez, da impo6.6ibi 

lidade de o p~duto~ ev~ o impO.6ta .óob~e a 6olha. de pagamento.6, substituindoo 

fator taxado pelo fator não taxado; da impo.6.6ibilidade a cunto p~o, de .óub.6ti-

t:.uht o .tJr.a.ba.R..ho pelo c.a.pU:a1.; da atua.ç.ã.o da.6 poi1:tiCJl.6 púbUC.M, não permi ti ndo • 

um prolongado resultado de desemprego e fazendo com que esse excedente de mão-de 

~obra, seja absorvido atraves de uma elevação nos preços; da. atuaç.ão da.6 .6indic.a. 

to.6, no sentido de impedir que o empregador objetive recuperar sua contribuição, 

pela redução salarial,. 

., 
I 

, 



4.5 - IMPOSTO SELETIVO DE CONSUMO 

e IMPOSTO GERAL soaRE VENDAS 

, 
,~. . 

. 85· 

Estas' duas' categortas' de i1npostós, são pagas pelas empresas 

produtoras' e/ou vendedoras, com 5ase nas recei tas brutas , 

vendas, ou custo de produção. 

ANÁLISE DA LITERATURA 

(Hipóteses de Repas'ses do Imposto] - Serão analisados aqui os 

estudos que tratam dess~s 

duas categorias de impostos. Conquanto s'e trate de i"mpostos pagos estatutari a-

mente pelos donos de empresas', tem s·i·do levantado ·um bom numero de questões a-

cadêmicas, sobre as suas poss'ibilidades de ser repassado e alocado. E exatamen 

te essas posições teõricas, serão examinadas nesta monografia. 

Foge por outro lado, ao escopo desta anãlise, toda e qual-

quer discussã'o relativa ao papel desses impostos como uma 

fonte de finanças publicas e instrurnento~ de politicas. 

· •.. _--------_ .. _-



R. A. Musgrave (101, 1951) parte da hipótese de que o imposto 

-seletivo de consumo e o imposto geral sobre vendas, sao repa~ 

d 
(105) sa os integralmente aos consumidores na economia americana (de 1948) e, alo-

cados de acordo com uma distribuição das despesas de consumo. Salienta todavia, 

que sempre que possível o imposto seletivo de consumo deve ser estimado para itens 

específicos de consumo e deverá ser alocado de acordo com uma distribuição dasde~ 

pesas específicas de consumo(105) e. quando tal alocação não for possível como .. 
e 

o caso do imposto de importação, deverá ser utilizada no processo de alocação, uma 

distribuição das despesas totais de consumo, ou ,sejam adotados outros procedimen-

104. MUSGRAVE, R. A., op.cit, considera que o impo~to ~eletivo de eOn6umo inclui 
todas as especies de impostos estimados grandemente ou integralmen 
te sobre a receita bruta, vendas, ou custo de produção (pp. 20). A 
categoria de imposto seletivo de consumo são classificadas a nivel 
federal e estadual. A nivel federal destaca os impostos sobre o 
álcool, cigarros, veiculos, diversão, transpo~te, comunicação, lu
xo, energia, alimentação e outros impostos de consumo. A nivel es 
tadual, destaca os impostos sobre veiculos, geral de vendas, álco
ol, cigarros, seguro, diversão, uti1idade,pública e outras despe
sas de consumo (pp. 20). 

105. MUSGRAVE, R. A., op.cit, reconhece que as suas concepções sobre o repassedes 
ses impostos, negligenci am os rest.il tantes repassamentos i nterindus
triais sobre os lucros e salãrios e, a não ser que se faça uma anã
lise muito bem elaborada, não existe nenhuma maneira atraves a quaJ 
tais ajustamentos, possam ser identificados. Dai, não parecer in
compativel assumir que tais repasses sobre os lucros e salários não 
produzirão maiores mudanças na distr:ibuição da renda (pp. 20). 

lO~. MUSGRAVE, R. A., o~.cit, salienta que este ê o caso do imposto sobre cigar
ros e be idas que podem ser alocados integralmente com base nas re~ 
pecti vas ciúdJÚóui.çôu dM dupuM de C.On6umo Cpp. 20 l. 

f, 
r 
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I tos mais complexos(l07). Para Musgrave, a vantagem adquirida por alocar o impos--

to seletivo de consumo, com base em uma distribuição das despesas por itens espe-

cíficos de consumo, pode ser cancelada pela menor confiança dessas distribuições 

e, assim sendo, procurou comparar os resultados obtidos pelo uso desses dados de

talhados, com os resultados que decorrem quando do uso de dados mais gerais ou s~ 

ja como se todo o imposto fosse alocado de acordo com uma distribuição da6 d~pe-

.6a..6 :to.:t.a..i.ó de c.o n6 uma • Segundo Musgrave, a diferença entre essas duas maneiras aI 

ternativas de alocar o imposto seletivo de consumo, refletem mais diferenças en-
(108) tre as estimativas efetuadas do que nas hipóteses de repasse • 

R. S. lucker (109, 1951), adota, tal como Musgrave, a hipóte

se de que o impO.6to .6eletivo de C.On6umo, e repassado integral 

~mente aos consumidores. Diverge todavia de Musgrave, quanto ã maneira de alocar 

alguns tipos de imPO.6to .6eletivo de C.On6umo, alegando que uma alocação diferente 

seria mais lógica. Assim, o imposto sobre superfluos deve ser alocado (ao invés 

de integralmente, com base em uma distribuição das despesas totais de consumo), 

nas seguintes bases: um terço, de acordo com uma distribuição das despesas de co~ 

sumo durável que se considera um indicador da demanda por bens de luxo, tais como, 

10J. MUSGRAVE, R. A., op.cit, destaca dentre esses casos, o impO.6to .6ob~e veZc.u
lo.6, que pode envolver um conjunto de hipõteses: na primeira admi
tiu-se que uma parte deste imposto seja deslocada aos consumidores 
de automóveis e alocado de acordo com uma ~~óui~ão da6 d~pe
.6a..6 de C.On6umo de automôv~ ãs expensas do consumidor; na segund~ 
admitiu-se que a outra parte deste imposto, seja deslocada aos co.!!, 
sumidores em geral (em virtude de uma proporção das despesas com 
velculos, ser incorporada aos custos de produção das empresas} e a 
locada de acordo com uma cUõ:tJUótúç.â.o da..6 d~pe.6M de C.On6umo to = 
tal (pp. 20). 

";' 

I 

108. MUSGRAVE, R. A., op.cit, con~tata ula.ma;~r ~euressividade quando ~tiliza no 
processo de alocaçao, uma cUõ~~6~~o da..6 d~pe.6a..6 to~ de c.on
.6umo (pp. 21). 

[UCKER, R. S., Op.Cit, pp. 277. 
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casaco de peles e jõies; e, um terço, de acordo com uma distribuição das despesas 

com recreação, sobre uma dupla concepçao de que os produtos esportivos caminhaillp~ 

ralelamente ã recreação e esta, por sua vez, é em grande parte, favorecida pelas 

mesmas pessoas que favorecem ao con~umo de supérfluos. O imposto sobre a energia, 

é um terço alocado com base em uma distribuição das despesas totais de consumo de 

bens duráveis e de habitação, com praticamente nenhum efeito sobre a distribuição 

do ônus tributário, porque a proporção deste imposto é bastante pequena. O impo~ 

to geral sobre vendas estadual e local, tem dois terços alocados de acordo comuma 

distribuição das despesas totais de consumo, desde que são geralmente arrecadados 

sobre alimentos, cigarros, bebidas e recreação tão bem quanto outras miscelânias. 

O imposto sobre veiculas, tem subdividida ã sua alocação, em três partes: licen-

ça pessoal, de acordo com uma distribuição das despesas de transportes de veicu-

l~s; licença comercial, de acordo com uma distribuição das despesas totais de con 

sumo; e, imposto sobre combustível, alocado com base nos dois padrões anteriores 

de alocação. O imposto sobre utilidades públicas, tem um terço alocado de acordo 

com uma distribuição das despesas de transportes de passageiros de ônibus e de 

trem. 

, 
! 

I , 

I 
I 

A. J. Adler (110, 1951) faz poucas referências em seu trabalh~ ! 
i 

-ao impO.6:to ge.JI.ai. .6obJte venCÚL6 ao mesmo tempo que om; te total -

mente o ..tmpO.6.to .6ei.e:ti.vo de C.On.6umo. Adler admite a hipõtese de que o ímposto ge 

ral não ê repassado e ê alocado de acordo com uma distribuição das despesas totais 

. '" 

110. AOlER_, A., J '., op.cit, pp. 416. 
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de consumo. Enquanto isso, A. H. Conrad (111, 1959) examinando também a economia 

americana no decorrer do ano de 1950 (dois anos apõs haver sido examinada, pod~us 

grave e rucker, esta mesma economia), admite a mesma hipõtese de repasse do '{''1ItJo~ 

to ~eto~vo de eOn6wno e do ~flpo~to g~6obhe vendaó, para a frente aos consumi 

dores. Os impostos examinados por Conrad, são os impostos especificas que Musgr~ 

ve e Tucker chamam de ..impo~to ~ete:ü.vo de C.On6umo - veiculas, ãlcool, cigarros, 

diversão - e, o ..impo~to gehal ~obhe aJ vendaó, receitas alfandegãrias e 1 i cença 

de emolumentos. Salienta Conrad que para os propósitos de alocação por: classe de 

renda, o total deste impostos foi dividido de tal maneira que trinta e cinco por 

cento (35%) foi alocado de acordo com uma distribuição das despesas totais de con 
I 

sumo e, o restante, com base em uma distribuição das despesas específicas de con

sumo. Estão incluidas (112)nesses 35%, quarenta e cinco, por cento (45%) do impos 

to sobre vendas, 50% do imposto sobre veículos, 100%"da licença comercial e im-

posto de importação. E, fazem parte dos 65% restantes, 50% do-imposto sobre veí
f 

culos, 100% do imposto sobre álcool, cigarros e emolumentos (alocados de acordo 

com uma distribuição dessas despesas específicas), 55% do imposto sobre vendas a-
. 

locados da seguinte maneira: 8% de acordo com uma distribuição das despesas dos 

passageiros de ônibus e trem: 35% de acordo com ~ma dtstribuição das despesas com 

alimentos; e, 12% de acordo com uma distribuição das despesas de habitação. 

111. CONRAD, A. H., op.cit, salienta que o ~po~~o ~etetivo de C.Onhumo, ~po~to ge 
~ ~ob~e ve~, ou o impo~to ~o6~e o valo~ b~o da p~oduçao, nao 
tem efeito na renda recebida e po"r esta razão, os efeitos redistrib.!! 
tivos podem ser menos õbvios do que em outras partes do sistema. p~ 
ra este autor, referidos impostos só afetam a renda no sentido deque: 
uma mudança na proporção dos impostos que são deslocados para frente, 
pode mudar as quantidades relativas, alocadas ao consumo e a poupan
pa, reduzindo quer o consumo, quer a poupança (ou ambos) e, pode mu-

I 
I 

r 

dar o padrão total das despesas de consumo (pp. 209). II 

112. CONRAD, A. H., op.cit, pp. 225 - Appendice 1 

I 
I 
í 
i L-__________ ~ ____________ " ________________________________ ~i. 
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Como se observa tanto Musgrave (1951), como Tucker (1951), A

d1er (1951) e Conrad (1954) estão de acordo a respeito do re-

passe , ntegra 1 do -imPO,õ:t06 ele:ti..vo de. c.OMamo e/ou do -impo,õ:to geAal ,õobJc..e. ve.YLáa.,~, 

na economia americana no quinquenio 1946/50. Existe todavia algumas contradições, 

quanto i maneira d~ alocar essas duas categorias de impostos. Musgrave admite a 

alocação com base em uma ~:tnibuição da.-6 de.-6pe.-6a6 de. C.On6umo. Todavia em alguns 

casos, onde o -impo,õ:to ,õele.:tivo de. C.On6umo, possa ser estimado para itens especí

ficos de consumo, sugere que a alocação seja feita, quando possivel ,com base em 

uma cLú,:tnibuição da.-6 de.-6pe.-6a.-6 e.-6pe.c16ic.a.-6 de. C.OMumo e diz ser este o caso do -im 

po~:to ~obJc..e. ugaM.o,õ e. be.bida.-6 (que podem ser alocados integralmente com tlase na~ 

respectivas distribuições das despesas de consumo). Jã quando se trata do -impo~-
, 

-t;.o ~oblte. ve1c.u.to~, Musgrave sugere que excepcionalmente, seja alocado combinando 

as duas distribuições de despesas (gerais e especificas). Enquanto isso, Tucker 

se utiliza bastante da combinação dessas duas distribuições ~ despesas, para alo

car o .impo,õ:to ~oblte. e.neJLgia., o .impo~:to ~oblte.c.ombtL6ilvel, o .impo~;to ~oblte. u:ti.Uda.-
- , 

de pública., o .impO.6:to ~oblte ve1c.ui.o~ e, o .impO.6:to geJLa.L~obJc..e venda.-6 (arrecadados 

sobre bebidas, alimentos, cigarros e recreação). ,Conrad aproxima-se de Musgrave 

QJando admite que o -impO.6:to ~oblte c1.gaM.Oli e .6oblte óeb'i..dM, devem ser alocados de a

cordo com a fu.tJúbuiçã.o da.-6 dupulUi e.-6pec16-i..c.a.li de COn6umo e, quando admi te que 

~ impo~:to.6oblte veZc.ulo~ deve ser alocado de acordo, com as duas futnibuiçõe.-6 de 

dupe.-6a.-6 de c.on6umo (gerais e especificas). Ao mesmo tempo, aproxima-se de Tu -

cker, quando admite que o impO.6:to geJta.l ~oblte venda.6 deve ser alocado com base em 

·uma d.i..6:tJúbuiçã.o da..6 dupua..6 geJLa.-i...6 de COn6amo e mai s outras di.6.tJúbui..çõu upe

-cZ6{c.a.6 (despesas com alimentos, com habitação e com transportes). 
, 
i· , 
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W. I. Gi11espie (113, 1976), analisa essas duas categorias de 

impostos no Canadã de 1961-1969, ou seja, o -ÚnpOl.>to .6obJte.. tJe.!2. 

daó e o 1mpo.6.to I.> eJ!..e;t(vo de. c.On..6wnn. Admite a hipótese de que o imposto geral so 

bre vendas, ê repassado aos consumidores dos itens taxados e pode ser alocado I 
de ' 

acordo com uma distribuição do consumo de mercadorias sujeitas ao imposto. A ca-

tegoria de -ÚnpOI.>.to 1.>eJ!..e..t1vo de. C.On..6LtmO, incorpora segundo Gillespie, três tipos 

de impostos para os quais apresenta três hipóteses. Na primeira hipótese, admite 

que o imposto sobre o álcool, ê repassado aos consumidores do álcool e alocado de 

acordo com uma distribuição das despesas de consumo de álcool, na segunda hipõte- . 

se, admite que o imposto sobre cigarros, ê repassado aos consumidores de cigarros 

e alocado de acordo com uma distribuição das despesas de consumo de cigarros; e 

na terceira, admite que os demais impostos de consumo, são repassados a outroscon 

sumidores e alocados de acordo com uma distribuição das despesas de consumo total. 

A maneira utilizada por Gil1espie para alocar o 1mpOI.>.to l.>eJ!..e

.tivo de C.On..6umo, praticamente reproduz ã utilizada por Musgr~ 

ve para a economia americana de 1948. A unica diferença pode residir na forma ~ 

tilizada por Musgrave para alocar o 1mpOI.>.to l.>obJte veIc.ulo!.>, não explicitado por. I 

Gi11espie. Enquanto isso, D. A. Dodge (114, 1975), examinando a economia canaden I 
I 

se na mesma epoca de Gillespie, admite as seguintes hipóteses: na primeira,admi-

113. GILLESPIE, W. I., op.cit, pp. 441 (tabela A-51 • 
. ';' 

1~. DODGE, D. A., op.cit, pp. 10. 
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te que o imposto geral sobre vendas, e repassado aos consumidores e alocádo de a 

cordo com uma distribuição das despesas totais de consumo; na segunda,admite que 

o imposto de consumo sobre cigarros e bebidas alcoólicas, sao repassados aos con-

. 
sumi dores desses produtos e são alocados de acordo com uma di~tribuição das despe 

sas de consumo de álcool e bebidas; e, na terceira hipõtese,admite que os demais 

impostos de consumo , são repassados a outros consumidores e alocados de acordo 

com uma distribuição das despesas totais de consumo. Dodge coincide portanto in-

teiramente com Gillespie quanto ã forma de alocar o impo~~o ~eletivo de eonóumo . 

Distanciam-se todavia, com relação ã maneira de alocar o impo~~o 9~ ~ob~e ven~ 

~~, pois enquanto Gillespie aloca-o de acordo com uma di6tnibuição da6 d~p~~~ 

do~ benó de eonóumo taxa.dO~, Dodge utiliza-se da cü..6:tJúbcúção da6 d~p~a6 ~o~aÁÃ 

de eonóumo. 

As diversas posições teõrtcas' expostas, parecem sugeri r que o 
. . 

impo~~o 9~ ~ob~e venda6 e o -ÕnpM:to ~e1e:ti.vo de eonóumo ,são 

repassados para o consumidor. Todavia, conquanto as opiniões sobre a fonna de a .... 

locar esses respectivos impostos sugiram que o processo de alocação seja feito com 

base em uma di6Vúbui.çâ.o dali d~p~'M de eOMumo (ge.Jl.Ct.Í-5 ou exp~c.l6.i..ea6 i oferecem 

criterios diferentes para combtnar essas duas distribui'ções e, a proporção dessa 

combinação, e por sua ~ez, não apenas respostas ã ausencia de series distributi -
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CONCLUSOES - Um confronto entre as diversas hipóteses de re-

passe do .i.mpo.ó:to geJta..t .óobne. ve.ncfaJ., e do .i.mpoó

to .óe.ie.tivo de. COn.6umo, parece sugerir uma unica conclusão, ou seja, a de que 

esses impostos são integralmente repassados aos consumidores. Conquanto as con

cepções teóricas de cada autor, não tenham levado ã quaisquer divergências na 

fonna de admi ti r o repasse do .i.mpo.ó:to ge.tz..a1 .óobne. ve.nda.6 e o .i.mpo.ó:to ,~e.R..e.:tLvo de. 

COn.6umo, foram todavia responsáveis por algumas divergências na forma de alocar 

o imposto. Nos trabalhos de Tucker, Musgrave, Conrad, Gillespie e Dodge, foram 

bem claros alguns desencontros de idéias quanto a alocação desses impostos. Es

sas divergências evidenciadas nesses trabalhos (que em sua totalidade investigam 

- economias de concorrencia imperfeita) podem ser facilmente sintetizadas: (1) o 

.i.mpoóto ge.tz..a1 .óobne. v~n~ê alocado integralmente com base em uma di.ótnibuição 

da6 de.-6pe6a.6 totaAA de. co~umo (Musgrave, Adler - 1951 e, Dodge - 1975); ou ape

nas doi s terços alocados de acordo com uma -di.ó:ttúlnú.ç.ão da.6 de6pe.-6a.6 tottú.6 de. 

co~umo (Tucker, 1951); ou apenas 45% alocados com base em uma cLUbúbuiç.ão da.6 

de.-6pe.-6a.6 to:ta1.6 de. co~umo (Conrad, 1954); ou ê alocado de acordo com uma fut/lÁ_ 

buiç.ão da.6 de6pe6lL6 de. COn.6umo do.ó be.n.ó taxado.ó (Gillespie, 1975); ~(2) O .i.mpo.ó 

to .óe.R..e.:tLvo de. con.óumo de. c1.gaJl.JUJ.ó e de. be.bi.da.6, e a1oéado com base em uma cLU

tnibuiç.ão da6 de6pe6lL6 de. COn.6umo de. cLgaJl.JUJ.ó e. be.bi.i:la6 a!.coô.uClL6 (Musgrave 

1951, Conrad - 1954, Gil1espie - 1975 e, Dodge - 1976); ou apenas um terço alo

cado de acordo com uma cLUtnibui~o da.6 de.-6pe6lL6 de. COn.6umo de. ugaJcJW.ó e. bebi.

da6 (Tucker - 1951). (3) o .i.mpo.óto .óobfl.e. ve.Zculo.ó,e alocado u1a metade, com ba-
. '" 

sei em uma di.órubuição da.6 de6pe.-6a.6 de. COn.6umo de. au.tomõvÚ.ó e, a outra metade , 

de acordo com uma cLUtnibuiçíio da.6 de6pe6a6 de. con.óumo geJ!..ai.. (Musgrave e Tucker-

1951). (4) o .i.mpo.óto .óobfl.e. .i.mpoJz.tação,é alocado de acordo com uma cLUrubúiçãa 

I 
I 

I 

• 
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dM dv..pe6M .tot~ de c.On6umo (Musgrave 1951 e, Conrad - 1954). (5) o .{mpa,~

:to ,óobfl.e ,óupVtófuo.ó, e alocado um terço de acordo com uma d{,!:,;t,'Úbu-<.çiia da.:s d~!:'pe_

,óa.6 de C.On6wno dw-t.á.v~; um terço de acordo com uma cLúdJi..tbuição d.a.'-> de6pc6a..~ c.om 

Jz.ec.fl.ea.ç.ão; e, um terço com base em l''l1a fu:tJúbc..úção cúu dC,ó pe6a.6 :to:t.a.J..,!:, de C.OM u-

mo {Tucker - 1951). (6) o -Únpo,ó:to ,óobfl.e en.eJz.g-ta., e alocado um terço de acordo com 

uma di6:tJúbl.Úção da.6 de.,,:,pe6M de C.On6umo de be.n6 dwcá.ve.ú, e de habitação; e, dois 

terços com base em uma fuWbu.iç.ão da.6 dupv..M de c.OYl.,óumo :toM (Tucker - 1951). 

(7) o -Únpo,ó:to ,óobfl.e tdi1.J.,da.de. pÜbLi.c.a., e alocado um terço de acordo com uma d.i.6-

.tJú.bl.Úç.ão da.6 dv.. pC,ó M de. :t.Jutnó poJz.:t.C,ó de. pM,ó a.g ÚM,ó de. ô n.-i.b Uf., e. bte.m; e, d o i s te1:. 

ços de acordo com uma fu:tJúbl.ÚÇM da.6 dupuM :to:t~ de. c.On6amo (Tucker - 1951). 

Estendendo-se essas colocações para o caso brasileiro, merece 

ra ser testado se o -Únpo,ó:t.o gvr.al ,óobfl.e. ve.n.da.-6 e o-i.mpo,ó:to ,óe.

le.;t,[vo de. C.OYl.,óumo, sao realmente repassados para os consumidores. Na categoria 

de -impo,ó:t.o ,ó~e.;t,[vo de. C.OMumo no Brasi'l, podem ser destacados, o -i.mpO,ó:to de. pM

duto,ó -tn.dUf.,:tJúilizado,ó, o -<-mpO,ó,w úYÚ.c.o ,óobJte. c.ombu.,ó:t.Ivw e. lubJz.-i.6-[c.an.:t.u, o -Ún

pO,ó:to ,óobJz.e. e.n.e.Jz.g-<-a e.tébúc.a., o -Únpo,ó:to únic.o ,óobJte. e.duc.a.ção, o -Únpo,ó:to de. .i.mpOfl.

.ta.ç.ão, -Únpo,ó:to ,óobJz.e. o ci.gaJrJW, -Únpo,ó:to ,óobJte. be.b-tda.-6 alc.oõlic.a.6; e outros mpo,ó

:to,ó de. C.OMumO. Ao mesmo tempo deverão ser investigados cuidadosamente, os crite 

rios de alocação desses impostos. 

: . 
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4.6 - CONCLUSüES 

As colccações fe~tas na introdução deste capítulo são confi~ 

madas no seu decorrer, quando observa-se que as hipóteses so 

bre o repasse do imposto, costumam divergir de autor para autor pelo fato de as 

concepções teóricas sobre a direção e alocação do imposto, não serem necessaria

mente iguais, mesmo nos casos de idêntica estrutura de mercado, de um mesmo país, 

de semelhante base de cãlculo do imposto e, algumas vezes, de amostras identicas. 

E nesses casos, parece se.r possível identificar como fonte de divergências entre 

as hipóteses de repasses formuladas, não apenas as concepções teóricas, como a 

falha de diagnóstico sobre a economia examinada •. Diante disso verifica-se que: 

(a) o fato deváricsautores examinarem um mesmo pals, emuma 

mesma epoca, não e suficiente para garantir ã formula

ção de uma mesma hipótese sobre as suas possibilidades de repasse. Adler por e-

xemp10, examinou a economia norte americana, sob condições de um mercado de ven

dedores, onde prevaleciam uma alta prosperidade e fortíssima pressão inflacionã-

ria (1946/47) e considerou o repasse de maneira diferente daquela concebida por 

Musgrave e Tucker (1951) ao examinar a economia americana de 1948. Divergiu tam

bem da maneira utilizada por Conrad (1954), ao investigar a economia americana de 

tres anos após, ou seja de 1950. Conquanto essas divergências pOSSãlll ser lança

das a conta das concepçoes teóricas de cada autor e/ou de uma falha no diagnõsti 

ca' sobre a realidade estudada, o caso de Adler não se enquadra nesse raciocínio. 
I 

O principal argumento deste autor, foi o de tornar as suas hipõteses semelhantes 

as adotadas no estudo re~ 1 i zado por H. Tarasov (,1941), sobre a economi a ame ri 

I 
I 

I 
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cana no bienio 1938/1939, fase em que esta economia, segundo reconhece aproprio 

Adler, não representava as IlESmdS caracterlsticas do pos-guerra. 

(b) fato de dois países, em diferentes epocas. apresentarem, 

pelo que se supõe, características aparentemente difere~ 

tes, não e suficiente pa)'a garantir que as hipóteses sobre o re'passe do imposto, 

divirjam. Por exemplo, Gillespie ao exam'inar a economia canadense uma dezena 

e me'ia de anos apos o trabalho de Musgrave (sobre as possibilidades de repasse do 

imposto na economia americana), manteve quase as mesmas hipóteses adotadas por 

Musgrave. 

Embora um bom número de autores apontados por Gillespie, te 

nham concluído que não houve significativas mudanças na dis

tribuição da renda no Canadã, entre os anos de 1950 e 1974, parece não ser possI 

ve1 usar esses dados, corno uma boa indicação de que a economia canadense, na epo 

ca estudada por Gillespie, (1961-1969) tenha realmente mantido as mesmas carac

ter;sticas da economia americana de dezena e meia de anos atrãs. Dois tipos de 

racioc;nios alternativos, podem ser desenvolvidos, com vistas a explicar a razão 

da semelhança entre as hipóteses formuladas por esses dois autores. No primeiro,· 

pode-se admitir que Gillespie constatou que as caracter;sticas da economia ameri

cana, na fase imediatamente após a guerra (1946/47), eram semelhantes às do Can~ 

dã nos anos de 1961 e 1969 e tenha concordado com o tratamento teórico dado por 

Musgrave, ã economia americana no bienio de 1946/47. No segundo, admitir que Gil 

lespie considerou as características prevalecentes nessas duas economias como di 
-.. 

ferentes, e tenha discordado do tratamento teórico dado por Musgrave, ã economia 

americana no bi~io de 1946/47. Acredita-se, todavia que o segundo raciocínio, 
-provave 1 mente deve te r preva 1 ec; do. 

'( 
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PARTE II I ftlETODOLOGIA unu ZADA NA t·1ENSURAÇAO DOS 
EFEITOS REDISTRIBUTIVOS 

j 

Resumo: Na Parte II desta monografia, foi explicitado que a forma como 
a redistribuição da renda, decorrente da ação do sistema fis

cal na economia, pode favorecer esta ou aquela categoria, depende dos 
padrões de redistribuição eleitos e perseguidos pelo setor publico. Di 
ante disso, a seleção de um dado padrão, para exame, está na dependên-=
cia: da sua compatibilização com a categoria social, espacial, setori
al, funcional e etc., que o setor p~blico atrav~s o sistema fiscal, de 
seje beneficiar; e das possibilidades de solucionar alguns problemas o 
peracionais, envolvidos na utilização de um ou de outro padrão. Todo 
o interesse desta monografia está restrito à Investigação dos efeitos 
redistributivos produzidos pelo sistema fiscal, com base no padrão de 
redistribuição por classe de renda (Capitulo 2). 

Foi colocado tambem que no intervalo que vai da imposição dos 
tributos e da realização dos gastos, at~ que seja completado o 

processo de ajustamento decorrente da ação do sistema fiscal, somam-se 
vãrios tipos de efeitos redistributivos, refletidos pelas 'mudanças no 
nivel e estrutura da renda, da poupança e do i nvestimento, do cons'umo, 
preços e emprego. Conquanto cada tipo de efeito, seja parte de um mes 
mo processo de ajustamento, pode ser analisado separadamente, uma vez 
que essa identificação, ~ indispensável à definiç,ão do approach a ser 
adotado na sua mensuração. Os efeitos foram classificados nas catego
rias de efeitos de curto e longo prazo e cada' uma dessas categorias , 
incorpora os efeitos diretos e indiretos ou vice-versa. O interesse 
desta monografia estã restrito à investigação dos efeitos de curto pra 
zo diretos dos impostos e gastos, decorrentes da inci~ência absoluta e 
ã investigação do "approach equi·librado" (Capítulo 3). 

Tambem foi registrado que a mensuração do ônus e alocação do 
imposto, ficou restrita ao ônus de cUrto prazo diretos dos im

postos. Ante ã perspectivadeopagador estatutãr.io do imposto, não ne
cessariamente, ser o mesmo indivíduo onerado pelo imposto, às defini
ções quanto a existência de repasse para cada imposto, a direção e pro 
porção do repasse, são de vi ta 1 importânci a à mensuração do ônus de cw
to prazo diretos dos impostos. A relativa inexistência de estudos em:
piricos dessa natureza, no Brasil, sugeriu a necessidade de se recor
rer a alguns trabalhos empíricos feitos em outros países, de estrutura 
de mercado semelhantes a desta economia. As suposições divergentes re 
veladas nessas pesquisas empíricas, com respeito as possibilidades de 
repasse e alocação para um mesmo imposto,. contribuem para reforçar a 
necessidade de ser feito um levantamento desse âmbito, para esta naçã~ 
tal como o já realizado para o imposto sobre a renda, ao mesmo tempo 
que oferecem alguns subsidios, indicando um conjunto de hipóteses para 
serem devidamente testadas. Os impostos. tratados foram os impostos so 
bre a renda, sobre a propriedade, sobre a folha de pagamento e, sobre 
vendas e consumo (CapítulO 4). Definida a mensuração e alocação do 
ônus de curto prazo direto dos impostos (bem como os benefícios de cur 
to prazo diretos dos gastos, que foge ao escopo desta monografia), ca-=
be investigar sobre a metodologia utilizada na mensuração dos efeitos 
redistributivos, objeto da PARTE 111 desta monografia. 
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1. I NTRODUÇ:AO 

A mensuração dos e.óe.i:to.6 Jte.fu:tJÚbutivo.6, consti tu; -se ã eta 

pa final dos trabalhos que ribjetivam investigar a ação dosis 

tema fiscal na distribuição da renda. 

Pretende-se fundamentalmente nesta parte: analisar as divel'-

sas posições teóricas responsãveis pela adoção dos vãricscon 

ceitos de renda, utilizados como base na mensuraçao desses efeitos; e, ao mesmo 

tempo, investigar sobre as medidas utilizadas para mensurar os e.6e.Lto.6 Jte.fu~-

butiva~, sem perder contudo a perspectiva de que, os efeitos que são investiga-

dos neste capitulo, são os e.nw.a~ de. CJ.Utto pJta.za d-úte:to~ dM .únpa~.to~ e. gM.tO~. • 

, 

, 

L-____ . ____ --------------------J 
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2. AN~LISE DOS CONCEITOS DE RENDA-BASE 

ANÁLISE DA LITERATURA - Existe uma aparente contradição entre 

os vários conceitos de ~enda-b~e, a

pontados pelos autores aqui pesquisados, com vistas ã mensut'ar os enwo;" ~efu -
~butivo;" do;" impo~xo;" e gaóxo;", através da medida de ~ncidência. 

J. H. Adler (01,1951) aponta vários conceitos alternativos de 

~enda-bMe. O primeiro, foi, a ~enda pe;,,~aai. :to:t.o.R. que ele diz 

ter sido obtida com base em alguns ajustamentos na renda pessoal que, por defini
I 

ção incorpora os pagamentos de transferências e os impostos indiretos. Assim sen 

do, agregou a renda pessoal, tanto a renda não monetãria, como também os impostos 

pagos pelas empresas e os lucros não distribuidos. Salienta que este conceito de 

renda pessoal total, tanto pode ser utilizado para determinar a' incidência dos tri , 
butos como para determinar a incidência aos benefícios. O segundo conceito, que 

ele próprio critica, diz respeito a renda pessoal t6tal(O,2) ,deduzidos os ônus dos . 
impostos diretos pagos pelas pessoas e adicionados os benefícios. O próprio au -

tor diz que existe um dilema conceitual decorrente de uma contagem, pelo fato de 

esses benefícios monetarios já estarem incluídos nos pagamentos de transferênci- • 

as. O terceiro conceito alternativo, é a ~enda pe;,,~oa.l xo:tal ~nce.U6ive .t:Jta.n66e-

4ência6- para determinar a incidência do~ ..i..mP04Xo4' (e a ~enda Pe;,,40ai. deduzido~ O~ 

01. ADLER, J. H., op.cit, p. 391-392. 

02. que incorpora o pagamento de transferências. 

I 
I 
I , 
I 
! 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
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I 
I 

I 
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I 
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.únpO.6.tO-6 para determi nar a .(J1ciAê.ncJ..a dM beI1e..ó1.ciO'-». O quarto conceito a ltern2_ 

tivo para determinar a incidência dos impostos e gastos, e a he..nda p~~.6oal total 

e.xc1.U6.[ve. Vta.YL6 6~'tê:HcJ..a!. . Reconhece toda v i a este autor que a vantagem de adotar 

essa m~sma renda-base para determinar a incidência dos impostos e dos beneficios, 

parece ser anulada por uma óbvia desvantagem neste mesmo metodo que pressupõe que 

os pagamentos de transferências não estão sujeitos a nenhum ônus tributário e, diz 

ainda que, apesar de certas transferências de pagamentos serem de fato isentas, 

não existem isenção da tributação indireta. 

o conceito adotado por Adler foi a he.nda pe.-6-6oal total ~nc1.u

.6.{:ve. .tiz.an.66VLênúaó, para determinar a incidência dos tribu

tos [e a ILe.nda pe..6.6oal to:ta1.. e.xci.U6~ve. bta.n.6 6VLêncJ..a.6, para determi na r a i nci dên

·cia dos beneficios, como um criterio alternativo. Enquanto isso, R. A. Musgrave 

(03, 1951), optou entre uma he.nda pe.-6.6oal determinada pelo Departamento de Comer

cio de Michigan (que inclui renda monetária e não monetãria) e a ~e.nda pe..6.6oa! de 

terminada pelo Survey Research Center (S.R.C.) da University de Michigan (que não 

inclui renda em especie, e renda imputada). A opção do autor por esta segunda 

Jr.enda-ba.óe. de menor dimensão, que reconhece, tende a produzir maiores taxas reais 

de impostos, foi justificada pelo fato de a totalidade de seu estudo, ser baseada, 

nos dados do S.R.C .. Não se pode considerar a he.nda-ba.óe. utilizada por Musgrave 

como uma alternativa teórica e sim, como uma alternativa operacional que, mesmo 

diante do fato de este conceito apresentar uma caracteristica incomum ( e.xci.U6ão 

da ILe.nda ~putadar em relação aos demais conceitos de renda-base aqui citados, não 

sugere considerações adicionais. 
, '" 

I 

03. MUSGRAVE, R. A., "Distribution of tax 11 . .. , pp. ll. 

l 

I 



Um outro conceito de ~enda-ba6e que pode ser citado, e o utili 

zado por A. J. Mann (04, 1976) e que ele denomina de "bJr.oad 

inc.ome" ou renda ampla e diz estar representado pelo somatório da renda pessoal 

(monetária que inclui as transferências), da renda não monetária e, dos lucros re-

tidos pelas empresas e impostos diretos e indiretos pagos pelas empresas. Um con-

fronto entre o conceito "b/tOad inc.ome" tal como operacionalizado por Mann e, o co.!! 

i 
\ 

I 
I 
I 

I 
! 
I 

I 
! 
I 
I 
i 

ceito. de ~enda pe6~oal total usado por Adler, sugere a conclusão de que estes auto i 

res estão determinando a incidência do~ irnpo~to~ e bene6Zcio~, a partir de uma mes I 
ma ~enda-oMe (sô que no caso da inciáincJ..a d0.6 bene61.cio~ este conceito foi usas de ° . 1

1

1
. 

por Adler como uma renda-base alternativa, tendo em vista que o conceito que 

utilizou de fato, para determinar a inc.idência d0.6 bene61.úo'5, exclue as transfe

-rênciasJ. 

I 

I 
O conceito "bMad inc.ome" e todavia operacionalizado por W. L I: 
Gil 1 es p; e (05. 1975 f de uma maneira um tanto diferente da ado- I 

tada por Mann. Enquanto Mann incorpora os pagamentos de transferências no concei- I 
to "oMad ..tnc.ome", Gillespie os exclue. Diante disso, pode-se inferir que a ren - I 

da-base utilizada por Gillespie para determinar a incidência do~ irnpo~to~ e do~ b~ 
• 

neÇ.ciM, coi nci de com o concei to de Jr.e.YI.da peMoat total exc1.w.,ive bra~ 6e~ênciM, 

criticado por Adler para definir a incidência do~ irnpo~to~ {este autor sõ exclue as 

transferências quando determina a incidê.ncia do~ beneólcio~}, por razões já expos

tas anteriormente. Gillespie também desenvolve um outro conceito alternativo para 

determinar a l.nci.dê.nua. do~ 1.mpo~to~ e do~ bene6Zcio~, e a "adjU6ted bMad .i.nc.ome", 
• '.1 

I 

04. MANN, A. J., op.cit, pp. 339-340 e tabela A-2. 

GILLESP!E, W. I., op.cit, n dlQ_d11 o T~hol~ d_h r. .. - . _. - .... _- _. - . t _. 

1 

, 
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dizendo que este conceito e obtido deduzindo-se da "broad income" os impostos e, ~ 

dicionando-se as transferências e os beneficios. O concei to "adju..-~.ted bMad inc.o

me", aproxima-se bastante do segundo conceito â1tet'nativo(06) apontado por Adlel', 

para de'l:ermi nar a inudê.nua do.6 impO.6.tOt; e. blne.ólc.io/~, apresentando, com base nas 

concepções de Adler, a desvantagem de não eliminar os problemas conceituais de du

pla contagemJ por incl uir as transferências na Jr.e.nda-ba..óe. consideradaJe a vanta

gem de admitir que as transferências estão sujeitas ã tributação. 

o mesmo conceito de "blwad inc.ome." usado por Gillespie foi tam 

bem usado por D. A. Dodge (07,1975). Enquanto isso H. Aarone' 
I 

McGuire (08, ... ), dizem que a renda-base por eles utilizada para determinar a in-

cidência dos impO.6.tO.6 e. be.ne.6Ic.io.6, foi a renda antes da tributação que esta repr~ , 
- . 

sentada pelo somatório da renda monetaria familiar (exclusive as transferências) I 
aos itens imputados, os impostos sobre a renda das empresas e os impostos indire - I 

Este conceito tal como concebido por esses autores,'e semelhante ao qua~ .1 t08(09). 

to conceito alternativo de renda-base apontado por Adler .(renda pessoal total ex-

clusive transferências), para determinar a inc.idência dd.6 impO.6.tO.6 e. do.6 be.ne.6Zci-

0.6. Estã portanto, o conceito utilizado por Aaron e McGuire,sujeito às mesmas cri 

ticas feitas por Adler sobre o conceito de lLe.nda. pe..MOa.t e.xc1U6ive. .tn~6VLêncJ.a..6 •• 

Assemelha-se igualmente, ao conceito blLOad inc.ome. usado por Gillespie, ao mesmo tem 

po que se distancia do conceito blLoad inc.ome. usado por Mann. 

06. renda pessoal total que inclui transferências, deduzidos os impostos diretos 
pagos pelas pessoas e adicionados os beneficios. 

li 
I 

I 

07. DODGE, David A., op.cit, pp. l-50. Ver especialmente tabela 14, p. 48. ' 

08. AARON, Henry and McGuire, Martin, Benefits and Burdens of Government Expenditu 
res, in Distributive Effects of the Grants Economy: An Introduction, pp. 
41-56. Ver em especial pp. 46 (equação 2) e tabela 1 (p. 50). 

09, Fm nlltr~c:: n~l~vr;:lC:: nllAr rH7Ar nlla '" \"onrb_h:H'O fI-t-;1;7:",b -Ç,,; ~ .. nVlrln Vln({,..nt' - ... -_.~._- r-'-9"--~ ,-_. -.-_ . ..,--, - -_ .. _- ---- __ I •• ---- ._. """ ..... _, .. --. , ... _..,.~ .... ", .... - I 
mais os impostos sobrea renda e impostos indiretos e exclusive as transferÊnci J 
as. 



i 
i 
! 

I T. Barna (10, 1945) estando preocupado em examinar a incid~ncia I 

do ângulo de seu impacto sobre a propriedade dos fatores, proc~ I 
rou utilizar como renda-base, para determinar a incidência dos imp~stos e beneflci- I 

os, o concei to de ll..e.nda nacJ..onal LIquida (11) que a n1 vel do p!,odutor foi chamada p~ I 
I 

10 autor de ll..e.nda dOll pMdutO!z.eó e a n1vel de consumo, foi chama"da de ll..e.nda do!.:. C.OI1 I 
-I 

I ,~wn.i.dotr.e.,~. Na ll..e.n.da do.ó pMdtd.o!z.eó, estão excl ui dos os pagamentos de transferênci as e i 

i inclu"idos os impostos e, na Jl..e.n.da do!.:. c.oYV~UJn.i.do!z.eó.estão incluidas as transferênci-

I as e benef1cios e excluidos os impostos, o que faz com que as duas rendas-base usa-

'

I 
das por Barna, tenham a mesma dimensão dos conceitos usados por Gillespie ( broad 

I incorne e adjusted broad incorne). 

I 
10. BARNA, T., op.cit , 19, 225/226. 

I1 
I 
I 

i 
11. A renda nacional pode ser mensurada de três maneiras inteiramente independen- I 

tes: (1) ll..e.nda nacJ..on.al LIquida, rnedi da como a soma de rendas; (2) pMduto n.a 
cional LIquido como a soma dos produtos liquidas em vãrias industrias; e (3) a i 
de..ópe.,~a n.acJ..onal LIq~ida como a soma do consumo e da poupança, por pessoas, gru 
posde pessoas e o governo. Estas três estimativas são baseadas em um numerê) 
de diferentes fontes (a primeira, sobretudo no Imposto de Renda. A segunda , 
nas estatisticas do Censo de Produção e, a terceira em uma variedade de dados). 
ainda que elas não sejam inteiramente independentes. Segundo Barna, as melho
res estimativas da renda nacional na Inglaterra, foram feitas pelo Prof. Bow
ley, A. L. (in. !.:.tudie..ó in the. National Ineome., 1942) e o Prof. Colin Clark (Na
tional Ineome. a.n.d Ou;Uay, 1937), com base no método de valOll.. adicionado, exce
to pelo fato de Clark substituir o pll..oduto LIquido da. agnieultUll..a.,por ll..e.nda da 
agnieuttUll..a.. Em ambas as estimativas que cobrem o periodo de 1924-33, a renda 
nacional ê mostrada a custos de fatores e por isto, os impostos indiretos têm 
sido excluidos de ambas as estimativas (a1iãs, o unico item adicionado pelo 
Prof. Bowley que ê considerado como tributos indiretos, foi a contribuição dos 
empregados ao seguro social). Salienta Barna que existem todavia diferenças en 
tre o levantamento feito por estes dois autores, quer devidas a definição de
renda do governo, e renda agr1col.a, quer devidas a causas estat1sticas, tais co 
mo mensuração de sa1ãrios, de renda, etc. (Appendix A, pp. 239 a 243). 

--_/ 
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CONCLUSÕES -- Falou-se inicia.lmente que os diferentes conccí -

tos de Jt.e_nda.-bMf., revelavam uma aparente contra-

dição e essa assertiva parece ficar constatadas quando se observ- que quase todos 

os conceitos (diferentes rotulos) apontados pelos autores aqui citados, são ajus

tamentos feitos ã renda pessoal com base na inclusão de ~e~d~não monetânia, in

clusão ou exclusão de -ÚnpMtOf.J, beneflcios e .tJta.H·~6eAênM.M, sendo o pagamento de 

bL~6e.~ê.nciM, o componente de maior distorção. Por exemplo, Adler alegou que: 

(1) o fato de se adicionar os beneficios ã ~~da-bMe que já inclua as tnan6n~ê~ i 
I 

~, representa um problema conceitual de dupla contagem; e, (2) o fato de se e~ i 
. ! 

cluir da ~enda-óaóe as ~n~ênciaó, para determinar a incidência dos impostos, 1 

representa uma suposição não necessariamente verdadeira de que as transferências 

não estão sujeitas ã tributos. Coincidentemente,. divergem alguns autores, quando 

decidem que: (1) no conceito de ~~da-baóe para a 'determinação da ..t~c.ide.nc.ia dM i 
I 

.impOf.Jto~ (e dos beneficios) devem estar excluidas as transferências e, entre os !! , 
! 

I 

responsáveis por esta decisão (Adler, Gillespie, Dodge e T. Sarna), apenas Adler I 
! 

justificou a sua opção, recorrendo a alegação 1 (um); (2) no conceito de ~e~da- I 
baóe para determinar a i~ci~~cia do~ impo~to~ e do~ be~e6Zcio~, devem estar in- ! 
cluidas as .tJr.a.n..6n~ê.nciaó. Entre os responsáveis por esta decisão (~lann e Adler, I 
quando se trata de determinar a incidência dos beneficios), apenas Adler justifi-

4 

,I,' 

cou a sua opção, recorrendo a alegação 2 (dois) e, a sua posição e razoável, por 

! ser o unico dos autores tratados aqui, que se utilizou de duas ~e~da-baóe difere~ I 
tes, para determinar a i~cidê~cla do~ impo~to~ e do~ be~enZcio~. 

I 
O 'fato de se incluir ou não as tMn.66eJlênc,.úu, na Jtenda-bit!> e, I ' 
qualquer que seja o motivo alegado, para determinar a incidê.!! I 

I 
da, produzir~~_reiultados divergentes, ã medida em que o perfil da distribuição I 

I . L tios 5as ira ns fe rênci as, s ej a a i feren te ao per! i i da di s t ri b u i ção da "-eMa-bit!> e ex -J 
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clusive transferências. 

Mesmo se aceitando que existe um problema de dupla contagem (o 

que ~ bastante 1iscutlvel), quando se incorpora em uma so ~en 

da. b -1- .. - 6 -. b ,"'. (lla) - f d - Me, as -VLU.YL6 eJtenC<..M e o/:, eJ.en.{.c<"o/:" parecem nao ser a eta os por e~ 

se problema 2 0s seguintes conceitos: (1) ~eJ1da. pe.6/:'oat ~otal inctU.6ive ~uu~6eJtê~ 

ciah, para determinar a incidência do/:, ~buto/:, (Adler); (2) ~~nda. pe.6/:,oal ~otae 

exctUóive ~6eJtência.6, para determinar a incidência do/:, bene6Zcio/:, (Adler); (3) 

óJr.oad 1.nc.ome (Mann) para determi na r a 1.ncLãencia do/:, J.mpo/:,to~. e do/:, bene6ZcJ.o/:, e 

que corresponde a conceito de ~enda pe.6/:,oal total inclusive transferências usado 

por Adler, (4) bMad inc.ome (Gillespie e Dodge) para determinar a incidê.ncia do/:, 

impO/:,tM e do/:, gM~O/:' e que exclui as tra ns ferênc i as. I:: que es ses concei tos, de 

uma maneira geral não incorporam os bene6Zcio/:,. _ 

Todos esses quatro conceitos que incluem os impostos, parecem 

corresponder ã ~enda-bMe de uma economia, antes da tributa

ção e, o fato de alguns deles excluirem as transferências e não considerarem os 

beneficios, faz com que os mesmos possam ser caracterizados como a ~enda-bMe de 

urna economia na ausência do setor público. Enquanto isso, o conceito de adjaóted 

bMad 1.nc.ome de Gillespie que deduz da bnoad inc.ome, os impostos e adiciona os b~ 

neficios e transferências e, o equivalente conceito de Adler de ~nda pu/:,oal to

tal (que já incorpora as transferências), dedUzido/:' o/:, impo/:,to/:' e adicionado/:' o/:, 

bene6Zcl.o.6,parece corresponder ã ~enda-bt16e de urna economia, quando o setor pú -

b.lico se faz presente. 

"} , 
I 

lla. porquanto o conceito de bene6Zc.io.6, pode representar apenas, os /:,eJtvi~o/:' e 
nao, .tJta.n6neJtêncút6 mCÚ6 .6eJLvi..~o-6.A1iãs, foi essa a concepção de Gillespie 
(op.c1t), quando introduziu em uma só renda-base, os bene6Zcio.6 e a.6 t:Jta.n66e 
Jte.ncla.6 • 
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I 

Como se observa, essas duas categorias de conceitos de ~enda-

-õaóe que pressupõe a renda anteh da taxação e do recebimento 

dos beneficios e, a renda depo~ da taxação e do recebimento dos ~enefic;os, ao 

inves de duas posições antagõ-nicas, são complementares se encaradas corri base em 

duas fases, uma que antecede a ação do setor publico na economia_e, uma outra fa--

se subsequente a ação do setor publico sobre a estrutura da economia, através dos 

impostos e gastos. Aliis, foi esta a posição defendida ~or Gillespie quando uti-

lizou respectivamente o conceito de "bMad -i.nc.ome" e "adjU6ted b~oad -i..nc.ome". 

, 
Com base nesses doi s conceitos ,: as muda.nç.ct6 de c.uJr.:to pMZO ~ 

da. Jr.enda., representam os ganhos ou perdas ocorridos no deslocamento da "bJUJad -i..n-

• 
c.ome" para a "adjU6ted bJtOad -i..nc.ome" recebida pelas diferentes classes de renda , 

restando definir qual a medida dessas mudanças absolutas e relativas. 

, 

I 
1 
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3. MEDIDAS UTILIZADAS PARA MENSURAR OS EFEITOS REDISTRIBUTIVOS 

INTRODUÇÃO - A medida de ~neidência, vem sendo a medida freque~ I 
temente apontada nos diversos es~udos empiricos e I 

investigações teõricas(12), para mensurar os e6e);to-6 Jtefutlúbu:t<.vo-6 dM imPO.!):tM e. I 
. I 

gM:to-6 (aludi dos efeitos, são cons iderados nesta monografi a, como e.áWM de. c.u.JLto I 
. I 

plLazo dbr.e.:tO.6 d04 impO-6:tO-6 e gM:tM, defi ni dos como as mUdanç.as de curto prazo di r~ I 
tas produzidas na posição relativa da renda). Em todos esses -estudos, a aferição I 
dos e6e.ito~ Jte~.tJúbutivo.6, foi feita em três estãgios, usando-se a me.dida de. ~nc.i 

ãenua d04 impO.6tM, a medida de ~nc1.dênc1.a dM gMtO.6 e a mecU.da de ~nc1.dência. ~ i 

c.al. 

A mecU.da de ~ncidência. tem sido apresentada sob duas formas di~ I 
tintas, como uma med~da da.6 taxa..6 Jte~.6 de ,[nc.,[dênc.,[a I 

e como uma medida de LoJtenz da inc1.dência.. Assim sendo, para os diversos estãg;1 
'I 

12. Esta medida foi por exemplo, utilizada por Gi11~spie~ W. I., (On The Redistribu I 
tion of Income in Canada, Canadian Tax Journa1, Vol XXIV, NQ 4, Ju1y-August 19r-~1 
pp. 419-436. Ver ainda Effects of Pub1ic Expenditures on.the Redistribution of I 

Income, in Musgrave, R. A., ed., Essays in Fiscal Federa1ism) quando analisou i 
a redistribuição da renda no Canadã durante o ·~eriodo de pôs-guerra. Dodge, D .. 
A., op.ci't, tamõem uU1izou-a para determinar o impacto da politica de gastos " I 
de impostos e de transferênci as sobre a di strii>ui ção pessoal da renda no Canadá t 

no ano de 1970 Cpp. l-50). Alguns anos antes, jã tinha sido feito um exame do 
sistema fiscal e distribuição da renda em Porto Rico por Mann, A. J., op.cit , 
com base na medida de incidência. 6Lbcal (pp.339-365). A utilização desta medi 
da, não data apenas da decada de sessenta, como as citações anteriores levam a 
crer. Barna, T., op.cit, fez uso desta medida para examinar a redistribuição da 
renda na In~laterra no bienio anterior a la. e a segunda Guerra Mundial (pp. 1- I 
289). Tambem a utilizou um pouco mais tarde, Adler, A. J., op.cit, quando in - ' 
vestigou o sistema fiscal, a distribuição da r€nda e o bem-estar publico na e
conomia americana,' confrontando os resultados do bienio que precedeu e do poste 
rior a segunda guerra mundial (pp. 359-410). Ao mesmo tempo ainda na década de 
cinquenta, Musgrave, R. A., op.ci,t, fez uma in~stigação teórica sobre a distri 
buição do ônus e dos beneficios do governo, utilizando-se igualmente da medidã 
de incúLênci.4--/-rrwcal Cpp. 505-517) . 

. ~ 

I 

i , , 
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os da ação governaJrental atraves do sistema fiscal, tem-se a me.cüda. da6:t.a.xcu Jte.-

lÚ.6 de. Á..nudmCÁJJ. do.6 .<.mp0.6:to.6 ( 1 3), a de. .{.núdê.nUa. do.6 ga6:t0.6 ( 14) e a me.dida da6 

taxa..ó Jte.ai.6 de. .{.ncidê.núa á-Uc.a.l (lo); e, a me.cüda. de. LOIU!..I1Z da. Á..nudê.nUa. do.6 .un-

d . d d L d" d- . d + ( 1 7) me. ~ a e. aJte.n; a ~ne~ e.ne~a 0.6 ga.6~o.6 e, 

13. t representada pelo quociente que tem para numerador os impostos pagos por 
cl asse ( - T. ) e para denomi nador a renda 'de cada cl asse, antes da ação do 

14. 

15. 

setor public6 (Vi) o~, a renda de cada classe após a ação do setor publico 
(Vi + Bi + Ri - Ti)· Diante disso, a Á..nci~e.nUa. do.6 -i.mpO.6:to.6 e expressa por 
( - Ti ) / (Vi) o U-, ( - Ti) / (Vi + Bi + Ri - Ti)· 

r representada pelo quociente que tem para numerador os beneficios e transfe- ! 

rências recebidos por classe (B. + R.) e, para denominador a renda de cáda II 

classe antes da ação do setor pÕblicO (V.) ou a renda de cada classe após a 
ação _ do setor pub 1 i co (V i + B. + R1 - Ti J . Di ante di sso, a i..nciáêncJ..a. do4 g~ L· 
:t.o.6 e expressa por (B. + R.) } (V.)- ou, (B. + R.) / (V. + B. + R. - T.). - 11 1 11 1111 

r representada pelo quociente que tem para numerador os beneficios e transfe
rências (B. + Ri)' deduzidos os impostos (-T.) pagos por classes de renda, ou 
ainda (B. l R. - Ti). Para denominador, a rJnda de cada classe, antes da a
ção do sJtor publico (V. + S. + Ri - Ti). Diante disso, a Á..ncidê.núa á-Uc.a.l, 
ê expressa por (Bi + Ri 1_ Til / (li) ou, (Si + Ri - Ti) / (Vi + Bi + Ri - Ti~. 

16. r representada pelo quociente que tem para numerador os impostos pagos por 
0- cl asse de renda (-Ti) e para denominador a renda tota 1 antes da ação do setor 

publico (V), ou a renda total após a ação do setor publico iV + B + R - T). 
Diante disso a me.cüda de. LOlU!..nz de. inu~e.nUa. da.6 impO.6:tO.6 e expressa por I 

, (-1) / (V) ou (-T~ / (V + B + R - T). i 
17. r representada pelo quociente que tem para numerador os beneficios e transfe- I 

rências recebidos p~r clas~e de renda (~i- :- Ri )- e para denominad?r a ren~a t.2.1 
.', tal a~tes (V) ou apos ~ a~ao d? setor pUD11c~ (Y + B + R - T). D1ante dlSSO I 

I a me.di.da de. LoJte.nz de -<.nu~e.nC<..a da.6ga.6:t.o.6 e expressa po~ (Bi + Ri) / (V) ou, 
(Si + Ri) / (V + B + R - T). 

, 
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me.dtda de. Lo/tenz de. il1udêl1c..f.a 6~ c.a1. ( 18) . 

As me.dtciaJ.J de. .il1údêl1C-Út dM -Úl1pO.6:tO.6 (notas de rodapé 13 e 

16) apresentam para cada classe de renda, resultados precedi

dos de sinal negativo (-) que correspondem às perdas que decorrem do processo de 

redistribuição. Em contrapartida, as me.dtda.ó de. .inúdê.l1C-Út do.6 ga.ó:tO.6 (notas de 

rodapé 14 e 17), apresentam para cada classe de renda, resultados .precedidos do 

sinal positivo (+) que correspondem aos ganhos que decorrem do processo: de redis-

tribuição. Diante disso, as me.dida.6 de. .inu~e.nC-Út 6L6cal (15 e 18) podem aprese~ . 

tar para cada classe de renda, resultados precedidos de sinal positivo ou negati-

vo, dependendo da .inúdênCÚl. 00.6 .impo.&:to.6, ser maior ou' menor do que a .inúdên-

ela do.ó ga.ó:to.6 ou ainda, dependendo de os ganhos auferidos por, classe de renda, 

serem maiores ou menores que as _perdas gue decorrem do proce~so de redistribuição . 

• 
18. t representada pelo quociente que tem para denominador os impostos (-Ti) adi

cionados aos beneficios e transferências (8. + R,.), totalizando (8. + R. - T,.). 
. ,. , , 

E para denominador, a renda antes da ação do ,setor publico (Y) ou, a renda a
pôs _a ação do setor Eub1ico (Y + 8 + R - T). Diante disso a me.dida de. LOJte.nz 
de. .inci.áe.nCÚl. 6{.6c.al e expressa por (8 i + R. - T.) / (Y) ou, (8i + R. - T.) / 
(Y + 8 + R - T). ' , , , 

I 
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ANÁLISE DA LITERATURA - A utilização de uma ou de outra dessas 

duas medida6 de inci.dênci.a. fI--!.lea..t, pa-

rece estar vinculada ao objetivo de se procurar, descrever o est_":o da redistribui 

ção em um ponto do tempo ou, descrever as mudanças na redistribuição da renda, a

través o tempo. 

W. l. Gi1lespie (19, 1976), ao se referir a essas duas catego-

rias, sugere que as medidas das ta~as reais de incidência -sao 

mais úteis para descrever o estado da redistribuição em algum ponto do tempo, do 

que para descrever mudanças atraves o tempo e, para esta ultima tarefa, destaca a 

r maior importância das medidah de Lo~enz de inci.dência. Gi11espie usou essas duas 

I, medidas em seu trabalho. As mecüdct6 dM .taxM lteaÀ-& de .iJ'l.cld~ncla, foram usadas 

na mensuração dos eáúto.6 ~eCÜ.6VlÁ.builvM dM ..i.mpO.6:to.6 do.6 ga..6:to.6 e do .6L6tema. 6..i...6 

cal, na economia canadense do ano de 1969 e, as medi~ de Lo~enz da. inci.dêne~aJ pa 

ra determinar esses efeitos redistributivos no periodo de 1961-1969. A eon~ção 

dé. .iguai.da.de enne ..i.mpO.6to.6 (T) e ga..6tO.6 púbUc.o.6 (8 .,. R), não pôde ser constatada 

I no trabalho de Gi11espie e se por um lado, essa desigualdade (T =1= B + R) deve-se às . 

I 

l 

, 

diferenças entre o montante do imposto repassado ao exterior e as despesas pub1i -

cas feitas fora do pais, por outro lado, parece dever-se a outros fatores inc1usi~ I 

ve,ao próprio deá-ie.<.t orçamentãrio, conquanto nada se possa garantir ao certo, a 

não ser sobre o fato de que este autor não removeu de sua anã1ise essas diferenças. f 

j 

19. GlLLESPIE, W. I., On the Redistribution ••• , op.cit, especialmente pp. 421-433,; 
! 

I 

, 
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A perspectiva de examinar as mudanças na posição relativa da 

renda entre uma fase que antecede a ação governamental e ou

tra que a sucede, caracteriza a possibilidade de se utilizar a medida de LOhenz 

da inUdê.nci..a., sem ferir a prescrição de Gillespie. E assim, D. A. Dodge ( 20, 

1975),utilizou essa medida para investigar os e6eito~ he~thibutivo~ do ~~tema 

&L6eai na economia canadense de 1970. Dodge também operou sob eondição de d~i

guatdade enthe impo~to~ e 9~to~ públieo~ (T ~ B + R) e, em se tratando de ump~ 

rlodo bastante próximo do ano (1969) tomado como base por Gillespie, parece ser 

posslvel alegar que essa desigualdade decorre das mesmas razões antes apontadas. 

A medida de LoJte.nz da inc,.i.dê.nci..a., foi tambem usada por J. H. 

Ad1er (21, 1951) ,de acordo com a prescrição de Gillespie , 

ou seja, para descrever as mudanças produzidas pelo sistema fiscal na economia! 

rnericana, em dois pontos do tempo, isto e, para comparar a distribuição da renda 

entre o perlodo que antecedeu a primeira guerra mundial e o que a sucedeu. Usou 

igualmente a medida ~ taxah Jte.~ de inc,.i.dênCÁ..a., para determinar o estado da 

redistribuição da renda em cada um desses bienios. O fato de os gastos publicos 

(B + R) na economia ame ri cana, nessas fases, apresentarem-se superiores aos impo~ 

, 
~ ! 

• ! 
tos (T),não comprometeu a igualdade entre (T = B + R) tendo em vista que este a~ 

tor removeu o deáieit respectivo. Esse deficit era coberto pela ajuda extehYi.a , 

juros pagos pelos bancos da reserva federal e outros componentes. 

20; DODGE, D. A., op.cit , pp. 3-7. 

21. ADLER, J. H., op.cit, 335-400 (especialmente figura 41 e grãfico constantes 
das pãginas 396-399). 

I 
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Uma outra investigação sobre a economia americana de 1950, a~ 

tes e após a ação governamental, não poderia deixar de consi

derar a me.cU.da de. LOll.e.nz da i..nCÁ..dê.ncút, ao mesmo tempo que o est:.10 da redistribu 

ição em 1950, poderia ser constatado através a me.cU.da ~ taxaó Il.e.aib. Parece ter 

sido esta a linha de raciocinio desenvolvida por A. H. Conra~ (22,1954), quando 

com esses objetivos, adotou as duas me.cü.~ de. inci..dênCÁ..a. Este autor operou to

davia, sem o respaldo da condição de igualdade entre impostos·e gastos pub1icos 

( T ~ B + R). E, praticamente no mesmo ano da anã1ise desenvolvida por Conrad 

sobre o sistema fiscal americano, R. A. Musgrave (23, 1951), investigando os efel 

tos redistributivos dos impostos nessa mesma economia, desprezava também qualquer , 
I 

preocupação com a identidade entre impostos e gastos publicos (T = B + R) e se u- I 
I 

1 _ ti 1 i zou apenas da me.di..da ~ taXlL6 lLe.aÁÁ de. inCÁ..dênCÁ.a. do~ i..mpo~to~. I 

L 

I 
Ambas essas medidas também foram ~dotadas por A. J. Mann (24, :/ 

1976) quandõ examinou os e.6e.i..to~ Jz.edihtni..buti..vo~ do ~~~ema 

6<Acal no Canadã de 1970. No estudo de Mann,estã subjacente também um de.6ici..t o~ 

çame.ntâJz.io e tal como fez Ad1er, removeu o deficit respectivo,com vistas a manter 

a condição de igualdade (T = B + R), à 1 o.cando-o 

t:.o:ta.e. do ô l1U.6 ~u:I:Ó.Júo. 

de acordo com umafutni..btUç.ão 

22. CONRAD, A. H., op.cit, pp. 197-205 (especialmente figura I - IV). 

23. ~USGRAVE, R. A., op.cit, pp. 281-283. 
, 

• 

24. MANN, A. J., op.cit, salienta que subjacente a sua anãlise de incidência fi~
cal liqulda, estã presente um déficit orçamentãrio, significando di 
zer que os ganhos adquiridos pelas classes de mais baixa renda não sãõ 
equivalentes às perdas sofridas pelas classes de renda mais elevadas (pp 1 

33~60, especialmente figuras I, 111, IV, VI e VIII). I 
I 

I 
~ 

I 
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Da mesma maneira, T. Barna (25, 1945), procurou medir os e6ei 

to~ ~edihtnibutivo~ do~ impo~to~ e ga6~O~, com base nas duas 

medidas. Usou a medida de Lo~nz da ~ncidência desde que procurou comparar a dis 

tribuição inicial da renda (ou antes da açao do setor publico) com uma distribui 

I ção final da renda (ou após a ação do setor publico), na economia americana 
i 

de 

'
I 
i 
f 

1937. Uti 1 i zou-se tambem da medida da6 .ta.x.a6 ~etUl, de ~nc.i..ãencúa. do~ impo~to~ e, 

I de .lnc.úiê.ei.a da. ga&-t<H. 

I postos (T), dando ensejo a um ~upeJr.a.vU que e constituido da renda publica e que 

Esses gastos (B + R), apresentaram-se inferfores aos im 

- foi removi do de cada cl asse de renda, de acordo com uma dihtnibu1..ç.ão da6 ~da6 de 

25. BARNA, T., op.cit , diz que o fato de partir de uma comparação essencialmen!e 
estatica, de curto prazo, onde a renda total permanece inalterada, nao. 
e concernente com os efeitos das finanças governamentais sobre o empre 
go, pois acredita que essas finanças, especialmente sua redistribuiçao, 
tem influência no emprego (pp. 215-225). 

I 
I 
I1 

, 
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CONCLUSÕES - Conforme ficou explicitado na parte 11, capítulo 3 l 
I 

desta monografia, os efeitos de curto prazo dos im! 

postos e gastos oriundos da inci.dê.nc.i.a. ab.6o.f.lLta são mensu,rados com base no apPMac~ I 
do oJtçame.n:to e.qt.U:UóJr.a.do, em que se pressupõe uma c.ondiçã.o de. igL-.f.dade. e.rLtJr.e. Gil ~ I 
pO.6tO.6 e Oll gMtO.6 (T = B + Rl. Di ante di sso, os resultados das mtLcüdct6 de inci.dên I 

. - I 
cia de LOJte.nz, (ou das muda.nç.a.6 ablloi.uta.6 na posição relativa, da renda), revel am que! 

I 
I 

os ganho.6 aÓ.6ollLto.6 na posição relativa da renda de uma determinada classe, são e - I 
quivalentes às peJtdah aÓ.6o.f.utah na posição relativa da renda "qe uma ou mais clas- j 

ses (2ó). Por extensão, os resultados da me.cU.da. de. LOJte.nz da. inc.i.dê.nc.i.a. do.6 i.mpO.6 -/ 

tO.6, revelam as peJtcla..6 al5.6o.f.u.ta.6 na posição relativa da renda de cada classe, decor' 

rentes da po1itica de tributação, enquanto os resultados da medida. de LoJteYl.Z da.in~ 

c.idê.nci.a do.6 gct6tO.6, indicam os ga.nho.6 aD.6olutO.6 na posição relativa da renda de C! 

da classe, decorrentes da politica de gastos. 

26. Achou-se por bem ilustrar essas concepções com o seguinte exemplo que se utili- I 

za dos mesmos simbolos das notas de rodape 13-18. . 

Tabela III-l USO DA MEDIDA DE LORENZ DA INCIDtNCIA (L) QUANDO (T=B+R) 

Classe de Y. 
1 

T. B. + R. (B .+R. -T.) (Y . +B . +R . -T. ) 1 1 1 1 1 1 111 1 

i 

a. 

renda 
= 1,2,3 Cr$ % (Cr$) Cr$ " 

1 100 20 20 40 20 4 120 
2 150 30 30 35 5 155 
3 250 50 45 20 -25 255 
L 500 100 95 95 O 500 

. 
sendo: 
M~ = mudanças na posição da renda relativa de cada classe. 
Li = medida de Lorenz de incidência fiscal de cada classe. 

% 

24 
31 
45 

100 

M~ 
1 

% 

4 
1 

( 5) 
O 

(8. + R. - T.) B. + R. - T. 
L. = 11 1, = L~ = ] 1 1, quando Y = Y + 8 + R - T 

1 Y 1 ya 

b. tem-se que: 

L1 = -:o--=0};04 ou 4% = ~ 
L2 = ~ = 0,01 ou 1% = M2 

L, = -25 
roR 
;JVV 

= (0,05) ou (-""5%) = M~ 

L. 
J = 
a 

Li 

4 
1 • 

(5) 

j 

, 

I: 
i; 
I 
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Po r outro 1 a do. os res u lt a dos da medi.da da6 .taXtU ltea.ú. de .i.nc.úfênC-ia fJ-6 eat re v~ I 
lam exatamente, qual o percentual que esses ganho~ ou p~ absolutos na posição 

relat~va da renda de uma determinada classe, representam na posição relativa des

sa mes .. la c.1asse, ou sejam, correspondem aos ga.i1ho~ ou pVtdM Jtei..a.ti..vM na posição 

relativa da renda de cada classe(27). Trata-se portanto, de uma medida. dM mudan 

~M JteiatiVM na posição relativa da renda. 

27. Usando-se os mesmos dados da fi gura expos ta na nota de rodapé 26 CQns tru; u-se 
um exemplo que reforça essas concepções. 

JáQela II 1-2 

Classes V. 
de renda 1 

i=1,2,3 Cr$ % 

1 100 20 
2 150 30 
3 250 50 

E 500 100 

a. sendo: 

USO DA MEDIDA DE TAXAS REAIS DE INCIDtNCIA . ·(TR) 
QUANDO (T = B + R) 

T. 
1 

B.+R. 
1 1 

B.+R.-T. 
111 

(V . +B . +R . -T . ) 
1 1 1 1 

(B.+R.-T.) 
111 , 

I 
V 

(Em Cr$) Cr$ .% 
( TRi ) 

I 20 40 20 120 24 f 0,200 I 
I 30 35 . 5 150 31 0,033 
I 

I 45 20 -25 225 . 45 (0,100) 

95 95 O 500 100 . -
I 

(B.+R.-T.) 
111 

(Y .+B .+R.-T.) 
1 a 1 1 1 

=(TR. ) 
1 

0,166 
0,032 

(0,111) 

-

TR; = medida das taxas reais de incidência por classe de renda com base em (Vi·) 

TR~ = medida das taxas reais de incidência por classe de renda com base em 
(V. + B. + R. - T.) 

1 1 1 1 

b. tem-se então quando (M~ = Li): 
.~ Vi a Vi 

TRi = Mi / - ou M. = TR.. -
V 1 1 V 

TR = 0,04 - O 20· TR - 0,01 O 033 TR 0,05 (O lO) 1 0,20 - , , 2 - lr,3U =, ; 3 = Q,"5õ =, 

M~ = 0,20.0,20= 4% (tab, .. ~II-1,ü1tima coluna) 

~ = 0,033.0,30 = 1% (tàb.llI-1,ül1:ima coluna) 
,. 

M3 = (0,10).0,50 = -5% (taP.IU-I, ü1tima coluna). 

, 
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A i9ualdad~ ~n~~ impo~to~ ~ 9~to~ públi~o~ (T=B+R) parece 

ter ficado comprometida, na maioria dos trabalhos empiricos 

recém apJntados, exigindo algumas vezes que o deficit ou superávit que caracterl 

za a dC?Ái9ualdad~ ~ntJt~ impo~:to~ ~ g~to~ pübU~o~ (T =i= B + R), fosse removi do do 

cômputo da análise de incidência. Vários são os fatores que parecem ter concor

rido para essa desigualdade e, em primeiro lugar, as estimativas de repasse do 

imposto para fora da área considerada,podem ter sido bem maiores do que as desp~ 

sas 'alocadas fora da mesma ãrea; em segundo lugar, porque o imposto sobre a ren

da,dos não residentes e rendas não taxadas (com.o por exemplo, as rendas dos ati

vos publicos) são excluidas do ônus tributãrio, mas aparecem nos'gastos totais; 
I 

e em terceiro lugar,porque todas as despesas, independentes de suas fontes de fi

nanciamento,são alocadas às diversas classes de renda, enquanto somente a renda , 

liquida dos impostos sobre as mercadorias sujeitas a' tributação, podem ter sido! 

locadas de maneira similar. Todos esses fatores respondem inclusive,pela desi, 
gualdade entre impo~to~ ~ 9~~04 PÚbtiC04 constatada por Mann em sua obra. 

A remoça0 do 4UP~V~ ou d~6icLt,·com vistas a garantir a 

condição de igualdade, tem sido considerada de maneira dife-

rente pelos diversos autores. Enquanto uns, procuram remover o deficit ou supera 
. -. 

vit alocando-o com base em uma ~t4ibuiçãc da renda de investimentos (Barna), ou 

tros,procuraram alocã-lo com base em uma di4~buLção ~tal do ânllh ~b~o -

(Mann). 

A presença do d~6icLt ou dO.4up~uit,afeta o padrão de inci 

dência fiscal e naturalmente,se tem procurado remove-los do 

âmbito de anãlise dessa natureza. Todavia,entre a dificuldade de fazer a remo

ção desses excedentes,de acordo com uma alocaçãoampatlvel e, operar a nlvel 

de desigualdade entre impostos e gastos (T =i= B + R)~ parece ter sido este ulti

mo, o caminho de menor resistência, inclusive o seguido por Gillespie e Dodge.Ás 

! 

, 
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I 
sim sendo, nos casos em que (T =F B + R), a me.dida. de. Lofte.nz de. inúdênúa. n-ü ea.! I 

(L), não pode ser considerada por si só, uma medida das mudança6 ab~ofuta6 

ção relativa da -'Le.n.da (M~) ã semelhança do que ocorre quanto (T = B + R). 

I 
na. pMi- I 

I 

Diante I 
I 

disso, os ganhos (determinados com base na medida de Lorenz de inridencia fiscal, L) I 

auferidos por uma determinada classe, deixam de ser equivalentes ã~ perdas absolu

tas sofridas por urna ou mais classes, tal como ocorre quando (L~ = L~ = M~)(28). I 
I 28. A seguinte ilustração serve para comprovar essas conclusões desta monografia 

quando (T =F B + R). 

Tabela III-3 USO DA MEDIDA DE LORENZ DA INCIDtNCIA (L) QUANDO (T =F B+R) 
. I 

Classe de 
renda 

i = 1,2,3 

Y. , T. (B.+R.) (B.+R.-l.) (Y.+B.+R.-T.) 
, " "11'11 ~ L. 

1 
L~ 

1 1 

Cr$ % (Cr$) Cr$ % (%) % % ' 

1 
2 
3 

100 
150 
250 

500 

20 
30 
30 

20 
30 
45 

'10 
8 
5 

'-10 
-22 
-40 

90 21,0280 
128 29,065 
210 49,065 

1,028 !(2,0) 1(2,33)! 
(0,0935) :(4,4) '(5,14)l 
(0,9345) \(8,0) (9,3) 

° I 1: 100 95 23 -72 428 100.000 

a. sendo: 
M~ = mudanças na posição relativa da renda de cada classe. 

Li = medida de Lorenz de incidência fiscal de cada classe, 'ou seja: 

L~ = medida de Lorenz de incidência fiscal de cada classe, ou seja: 

~ =F L. :/= L~ 
111 

Y (B.+R.-T.) Y. 
b t _ . Ma - 1 1 1 _ , 

• em se que. i - (Y + B + R - T) + (Y + B + R - T) ~ 

(B .+R.-T.) 
111 

Y . 
(B.+R.-T.) 

1 , 1 

Y+B+R-T ~ 

~ = ~ + (4~g) -~ = 0,233645 - 0,023364 - 0,20 = 0,01028 = 1,028 

M~ = ~ + (4~~) - ~ = 0,350467 - 0,051402 ... 0,30 = 0,000935 = (O,0!l351 

~ = ~ + ~ - ~ = 0,584112 - 0,093457 - 0,70 = 0,009345 = (0,93451 

c. Essa mesma dedução analltica aplica-se quando a condição g (B+R=Tl, exemplifica.,., 
da na nota de rodapé 26. . 

Y • / lB. + R. + T.) Y . 
~ = ry + B ! R - T) + (Y 

1 
+ B ! R - \) - + = ~ = lLi 1 = (TR1 f, V-t J YI 

, 
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I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

Por outro lado, sob qualquer que seja a condição (T = B + R ou 

T =1= B + R), a me.dida. de. .taXa/.; Jr.Q.aif.J de. .incJ.dência.,expressa o 

percentual em que os ganhos ou perdas absolutas (determinadas pela medida de Lorenz 

da incidência), participam na posiçãn relativa da renda ou seja, expressa os ga- I 

I 

i 
nhos ou perdas relativas a cada classe de renda. Sendo assim, ficam manti das as igual : 

-I 

dades(TR. = L,. ~ Y. / Y) e TR~ = L~ ~ y. / Y + B + R - T)(29). i 
, , ", I 

I 
I 

29. Essas concepções estão ilustradas no exemplo a seguir: 

Ta~ela IlI-4 USO DA MEDIDA DAS TAXAS REAIS DE INCIDtNCIA 
(TR.) QUANDO (T=I= (B+R) ) 

, , 
Classes y. T. (B.+R.) (B.+R.-T.) (Y.+B.+R.-T) (B .+R.-T.) (B .+R.-T.) , , , , , , , 1 , , , , , , 1 1 

de renda Y (Y .+B.+~-T.) 
I -i=l ,2,3 " 1 = 

(TR~) i 

I 
I 

I 

I 

Cr$ % Em 

1 100 20 20 10 
2 150 30 -30 08 
3 250 50 45 5 
L 500 100 95 23 

a. sendo: Y. 
TR. = L. ~ -----Y' , L~ = TR~ ~ Y. " ", 
TR1 = (0,020) ~ 0,20 = (0,1000) 

TR2 = (0,044) ~ 0,30 = (0,1466) 

TR3 = (0,080) ~ 0,50 = (0,1600) 

b. diante disso: 

Cr% (Cr$) (%) (TRi ) 

-10 90 21,0280 (0,1000) . 
-22 128 29,9065 (0,1466 ) 
-40 210 49,0654 (0,1600) 
-72 428 100,000 -

/ (Y. + B. + R. - T.) , 1 , 1 

TR~ = 0,0234 ~ 0,210280 = (0,1111) 

TR~ = 0,0514 ~ 0,293065 = (0,1718) 

TR; = 0,0935 ~ 0,49065 = (0,1905) 

TR. = (L. .; 
";' 1 1 

TR~ = (L~ ~ 

Y. 
y' ), quando (T = B + R ou, T =1= B + R) 

y. 
Y + B ! R _ T)' quando(T = 'S + R ou,T =1= S + R) 

1 1 

(0,1111) 
(0,1718) 
(0,1905) 

-

, 
! 

J 

• I 

I 
I 
! 
! 

, 
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Diante disso e, considerando que os eóeJ.:t0-6 fLecüJ.dJúbu.xiv0-6 do,6 

-ÚnpO.6:tO.6 e ga,Ú:O:ó,foram definidos nesta monografia como as mu..-

danç.M de c.uJLto pfLa.ZO dúte:tct.6 pfLOdu..uc.iM pd0-6 .únpoM:o.6 e gM:tO.6 na. pO.6iç.ão fLdw.

va. da. fLenda., apresentar-se-ão aqui as medidas utilizadas para mensurar as mu..danç.a.-6 

a.b.6O.tu..:taJ.i nos casos em que (T = B + R) e (T =1= B + R) (30) e as mudanç.a.-6 ILdailvJ31) 

30. A medi"da das muda.nÇM a.6J.io.tu..:ta.6, 

Y. 
e a seguinte: 

Mf; = [Y + B +'R - T) 
('B .+R. -T.) 
111 

+ (Y + B + R - T) -

(a) quando (T = B + R) 

Y = (Y + B + R - T) 

(B. + R. - T.) 
Mf; = (y'+ B ! R -'T) 

(b) quando (T =1= B + R) 

Y ~{Y + B + R - T} 

= 

a Y i ( B i +, Ri - Ti) 
{Mi =(Y + B + R - T) + (Y + B + R - T) 

, 

Y. 
1 

"y 

Y. , 
y 

(c) a nota de rodape 28, 1I1-3, foi essa medida (~),apohtadaspa-aambas as condi 
ções (T = B + R e, T =1= B + R). 

31. A medida das mudan~ ~eeatlVa.6 (TR. ou TR~), quando {T=B+R} ou (T=I= B+R) e , 1 

(a) quando calculada com base em y,'TRi = (Lif Vi/V) = (Bi+Ri-Ti}/Yi 

(b) quando calculada com base em ya , TR. = (L~ f Y~/Y) = (B.+R.-T.)/ydl~ 
, " , 1 , 

I 
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PARTE IV - ESTUDO DE CASO ----_ .. _, 

Resumo: Na Parte, 111 desta Monografia, foram apontadas e a 
nalisadas as medidas utilizadas para mensurar os 

efeitos redistributivos dos impostos (T) e dos gastos pu
blicos (B + R). São estas, as medidas das taxas reais de 
incidência, definida como ufa medida das mudanças relati -
vas na posição relativa da renda e, a medida de Lorenz da 
incidência, definida como ufa medida das mudan~as absolu
tas na posição relativa da renda. Conquanto varios tenham 
sido, os conceitos de renda usados na base de cãlculo des
sas medidas, considerou-se nesta monografia, que as mudan
ças absolutas e relativas na posição relativa da renda de 
cada classe de renda i (i = 1,2,3), revelam os deslocamen
tos ocorridos da renda de cada classe antes dos impostos e 
gastos (Vi)' pa~a a renda de cada classe depois dos impos-
tos e gastos (V.), conforme consta do capitulo 2. ' 

Foi conStatado tambem, que a medida de Lorenz da in ' 
cidência aplicada a cadg classe de renda com basE!' 

em V (L.), ou com base em V~ (L.), só pdde ser definida co . 
mo ufa ~~dida das mudanças ábsoiutas.n~ posição relativadã 
renda (M.), quando se opera sob condlçao de 19ualdade' en
tre os i~postos e os gastos publicos (T=B+R), pois casocon 
trãrio, ou seja, quando (T ~ B+R), a medida de Lorenz, e
apenas um dos componentes da megida das mudanças absolutas 
na posição relgtiva da renda (M.) e, ' sen~o ass im 
(M~ ~ L. ~ L.). Comprovou-se'igualmente, que a medida 
da~ taxa~ reai~ de incidência, apáicadg a cada classe com 
base em V (TR.), ou com base em V. (TR.), seja sob a condi 
ção em que (T'= B+R) , ou seja (T #= B+~), pode serdefini-= 
da como ufa medida das mudanças relativas na pos~ão rela
tiva da renda de cada classe (capitulo 3). N.o estudo de 
caso que consta da Parte IV, a condição que prevalecerã se 
rã (T ~ B+R). ' 

1. INTRODUÇ~O: uma apresentação sucinta. soore o tema a ser estudado, a justific~. 
tiva da escolha e o escopo do trabalho; sobre a definição dos obj! 
tivos e apresentação da hipõtese; e, sobre a definição dos concei
tos. 

TEMA A SER ESTUDADO, JUS-TIFICATI _ A i.nci..áenci.a. 6i-6c.a.l e 
VA DA ESCOLHA E ESCOPO DO TRABALHO 

mais precisamente a in 

cid:encia do~ i.mpo~to~, corresponde ao escopo do estudo em que se situarã essa pes

quisa empirica, cujo interesse consiste 'em investigar a na.tWLeza. dM e6eLto.6 '1l.etÜ.6 

áO i.mpo~io_ ~ob~ p~duto~ i.n~~za.áo~ no município àe São Paulo. 

I 
! 
I 
I 

I 

I' 



------------------, 

Dai o tema deste ~tudo de cà4'o ser o segutnte: e6e~o8~e~~~utiv04 do IPI 40-

bJte M cU6.tintlUl ctM4 u de. Jtenda. do mwi1c1'pÁ..c de Sao Pa.u1.o. 

I 

A ruU:Ulteza. d04' e6w04' ~ecUAW'Õu;tivos deve ser entendi da co - I 
, 

mo a direçao que tomam esses· efei'tós. favorecendo ce~taCsl cla~ 

se(s) de renda em qetrimento de outra(s). Ou seja, considerando-se a população 

dividida em apenas três grandes classes de renda, os e6eito4 Jte~tnibutivo4 do 

imposto podem ser dirigidos em favor de uma, ou duas classes conjuntamente, ou po

dem não favorecer a quaisquer das classes e neste caso, os efeitos são 'chamados neu 

tros. 

O fato de se haver restringido o âmbito deste e6tudo de ea.60 , 

a um unico imposto e a um unico muni~;pio, deve-se a relativa 

impossibilidade de ser realizada uma pesquisa emp;rica sobre os e6eito4 ~edi4tJtib~ 

.tiv04 de todos os impostos e de todos os gastos, em um prazo compativel com o pla-

nejado para a elaboração desta monografia. 
, 

Da mesma maneira, seria i mp ra ti cã ve 1 

considerar neste e6tudo de eMO, os gastos publicos realizados pelo Munic;pio de 

São Paulo, quando, se estã investigando apenas uma das 'fontes de financiamento des 

ses gastos. Por outro lado, conquando os resultados deste estudo não possam ser 

considerados como u1a amostra representativa dos e6eito~ ~e~t4ibutivo4 do 4~~e~ 

ma. 6-(.6c.al. no Btr..aJ.,il., presta uma val iosa contribuição a uma inves-tigaçao dessa espê 

cie, porquanto serve para testar algumas das formulaçOes teôrtcàs, explicitadas na 

segunda e terceira parte desta monografia e exigidas frequentemente em trabalhos 

que objetivam examinar os efeitos redistributivos do sistema fiscal. Ao mesmo tem 

po, fornece algumas indi cações sobre qua 1 a classe de J'lenda que estg sendo relati .. 

vamente mais sobrecarregada pelo C5nus do Imposto ou, e. outras palavras, pelo ônus 
- -

do financiamento dos gastos publicos realtzados com os recursos do Imposto. 

j 

I 



A razao da escolha da irea geogrãfica coberta por este estudo 

de caso, ser o Municipio de São Paulo, deve-se a grande repr~ 

senta~:vidade que tem este município na receita tributãria da União. Enquanto 

isso, a escolha do IPI, e devida ao carãter peculiar da apropriação e aplicação 

deste imposto, em gastos publicas. O Municlpio de São Paulo, recebe um pequeno 

percentual da arrecadação do IPI que lhe e transferido da União, atraves o Fundo 

de Participação dos Municipios (FPM), para cobrir u1a parte minimq dos seus gas

tos publicas. Mas ao mesmo tempo, financia com recursos deste imposto,: apropria

dos pela União, u1a grande parte dos gastos publicas realizados em ãreas mais a-

trasadas. 

CONTEOno E ESTRUTURA DO TRABALHO - Assenta-se em três eixos 

principais. O primeiro ei 

xo e analitico, fundamentado empiricamente, onde se procura examinar a natureza , 
dos efeitos do IPI sobre as distintas ciasses de renda do Municipio de São Paulo. 

O segundo eixo e metodológico, fundamentado nos testes ,de algumas formulações teõ 

ricas exigidas na mensuração dos eóeUo,ó Jtedi.6:tJr.ibtLtivo,ó do ,ó,u:tema. ó,uc.aL O ter 

ceiro eixo e claramente valorativo, uma vez que procura apontar algumas alternati 
• vas de formulação de politicas para o IPI. 

Esta quarta parte estã subdividida em q.witro (4) capitulos. No 

primeiro capitulo, denominado l~dução, discorre-se sobre o 

tema objeto de estudo, justificando a sua escolha e o seu escopo. Ao mesmo tempo, 

são estabelecidos os objetivos do e.ó:tudo dec.a-6o e apresentada a hipótese formul! 

da, bem como definidos os conceitos utilizados. No capitulo 2, Me:todolog~a., sao 

relacionados os pressupostos explicitas do estudo de caso, identificadas as fontes 

, 

.. ' . 
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e a forma como são manipulados e o.s conceitos operacionalizados. Ainda nesse ca

pitulo, e realizado o teste das hipóteses. No capitulo 3, e feita a Ap~e6entação 

do~ R~6uttado~ do~ Te6~e6 em forma de tabelas e gráficos. No capítulo 4, são a-

presen:ada~ às COnclU6Õe6, buscando-se sintetizar analiticamente, os resultados 

dos testes da hipótese e sugerir algumas alternativas de politicas para o IPI. Da 

monugrafia, consta um Ap~ndiee, onde se discrimina a origem dos dados utilizados 

no capitulo 3 desta PARTE IV. 

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E ~ O objetivo definido neste e6~
APRESENTAÇÃO DA HIPÔTESE 

do de ea60 consiste no s€guinte: 

detectar se os efeitos redistributivos, decorrentes do IPI pago pela população do 

_ Municipio de São Paulo, favorecem à classe de baixa renda do Municipio. 

Referida constatação, e feita a partir da aceitação ou rejei, 
ção da seguinte hipotese: O 1P1 pago peta população do MunieZ 

pio de sã.o Pa.ui.o, pMdu.z e6úto~ ltedúdJúbu;t,[vo!> que 6~vàltec.em a. ch:L6~ e de bcúx.a. 

!tenda.. 

DEFINIÇÃO DE CONCEITOS - Alguns conceitos utilizados neste e6 

tudo de ea6O, são aqui claramente de 

finidos, para que sejam evitadas interpretações diferentes daquelas que o prõprio 

trabalho exige. Tratam-se justamente, dos conceitos que são manipulados com maior 

. frequencia neste trabalho e que inclusive estão presentes, direta ou indiretamen-

te, na formulação da hipótese. A definição de cada um desses conceitos, e feita ' 

a seguir. 

J 
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produtos 

O VALOR VO IPI PAGO PELA POPULAÇÃO VO MW.JICTpIO VE SÃO PAULO, I 
representa um desembolso feito pela população, para adquirir I 

industrializados tributáveis, fabricados dentro ou fora do Municipio. In 

clui-se nesta categoria, o IPI relativo às compras feitas pela população, de prod~ 

tos industrializados, fabricados dentro e fora do Municipio, porquanto representa 

um õnus à sua população. Exclue-se todavia,o IPI relativo às vendas de produtos 

industrializados, fabricados no Municipio mas transferido para fora de seus limi

tes territoriais, porquanto não representa um onus para a sua POP4lação e sim ã p~ 

pulação de outras ãreas. 

OS EFEITOS REVISTRIBUTIVOS VO IPI, podem ser defi ni dos como as 
I 

mudanças de curto prazo diretas, na posição relativa da renda 

apropriada pelas diversas classes, em resposta à polZtiea do IPI. A posição rela

- tiva da renda apropriada pelas diversas classes, indica por sua vez, as proporções 

em que um percentual da população total pertencente a cada cla$se de renda, apro-

pria-se de um percentual da renda do Municlpio. , 

A INCIVENCIA FISCAL, ê definida pela- participação dos gastos 

publicos realizados em favor de cada classe de renda menos os 

impostos pagos por classe, na renda total antes ou apos o pagamento do imposto e a 

realização dos gastos. Por extensão, a INCIVENCIA VO IPI, ê definida pela partici 

pação do IPI pago por classe de renda, na renda total antes ou após o pagamento do 

IPI. 

o conceito de CLASSE VE RENDA que se utiliza neste ~tudO de 

ca.60, ê definido como o extrato da populaçao que se aproprta de 

uma mesma faixa de renda. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Econô 

micas (IPE), no Municipio de São Paulo, dividiu a população em 13 classes de renda, 

a partir do numero de salários minimos,que percebia cada extrato. Com base nesse 

mesmo criterio, são adotadas aqui, apenas tres grandes classes: baixa, media 

ta. 

, 



2. METODOLOGIA: Pressupostos Explicites, Fontes e Manipulação dos Dados, Operaci~ 
nalização dos Conceitos e Testes das Hipõteses. 

PRESSUPOSTOS EXPLIcITOS - São extraidos diret~mente das formu 
. 

lações teõrica~ apresentadas na se-

gunda e terceira parte desta monografia e, constituem-se dos seguintes: 

(a) o pa~o de ~e~tnlbuição considerado, ê o pa~ão de ~e

di6tnlbuição po~ ~~e de ~enda, significando dizer que ê a classe de renda, ac~ 

tegoria social sobre a qual se deseja examinar os efeitos produzidos pelo Imposto· 

(vede capitulo 2 - PARTE 11); 

(b) os ;ti.po~ de ene.U:.o~ que fnteressam anal isar neste u.tu.do 

de ea60, sao os ene.U:.o~ de eunto pnazo ~et~do Impo~to, definidos como as mudan 

ças de curto prazo diretas na posição relativa da renda. Foge portanto, do âmbi-
. . 

to deste estudo de caso, examinar os ene.U:.o~ de eunto p~o ~n~eto~ e o~ en~

to~ de longo pUtzo do Impo~to, bem como o~ en~~ do~ ga.6to~ pÜbUeo~ do Munici -

pio. Ao mesmo tempo, o approach a ser investigado, ê o ap~oaeh do o~çamento e-

qultib~do (vede capitulo 3- PARTE 111). 
• 

Cc) a m~uJtaÇ.ão do ônU6 de eunto ~o cLéJr..úo do lmpo~to,. se 

rã decalcada na hipótese de repasse integral do Imposto para frente, aos consumi

dores. Aliãs, todos os trabalhos pesquisados nesta monografia que tratam do re

passe dos impo~to~ ~ob~ o eOnhumo, admite essa mesma hipotese (vede capitulo 4, 
., 

item 4 - PARTE lI). Tal como nesses trabalhos, o processo de alocação do imposto, 

ê feito com base em uma fubúbuicã.O da.6 dupua.6 to:tcú.6 de eOnhumo. t vãlido 
/ 

todavia acrescêntar que a admissão de outras quaisquer hipóteses, tais como, as 

l ______ ----'I 

I 
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que pressupoem que o imposto não e repassado üu que e 'apenas parcialmente repass~ 

do, alterariam os resultados alcançados com base na hipótese adotada. 

(d) os conceit0~ de ~nda-b~6e que se utiliza para mensurar os 

e6elto~ ~e~~b~vo~ do Impo~to, são deduzidos dos conceitos de ~enda ant~ do~ 

.únpo~to~ e gMtM (Y) e ~enda apô~ M .únpo~to~ e gMto~ (Y+B+R-T). Tratam-se de 

dois conceitos, exaustivamente utilizados nos trabalhos pesquisados nesta monogr~ 

fia (vede capitulo 2 - PARTE 111). 

(e) a mensuração dos e6ei:to.6 ~e~:tJribu:tivM do Imposto ou das 

mudanças de curto prazo diretas, na posição relativa da renda que decorrem do IPI, 

ê feita com base em duas medidas, sendo a primeira, a medida ~ mudançM ab~otu-
. ' a Yi tM na po~ição ~vya. da ~enda, deeo~ent~ do~.~po~to~ e gMto~ eMi = CV+B+R-r+ 

- ( B. +R. - T.) 
+ Y+B+~-T 1 - ~), apontada no capitulo 2, nota de rodapê 30 - PARTE 111. 

Essa medida ê a mesma medida de Lo~enz da ineidêneia (Li ou L~), quando prevalece 

a condição de igualdade entre o·total dos impostos (T) e o total dos beneficios (~rl 

mais transferências (T), ou seja quando (T=B+R), de vez que por extensão (Y=Y+B+R-n~ 

A identidade existente entre (M~) e (Li' L~), ê mostrada no capitulo 3 - PARTE In 

e, principalmente nas ilustrações feitas na nota de rodape 26. Todavia, uma vez 

que neste ~tudo de ~o, examina-se apenas os e6eito~ ~dih~utivo~ do IPI (Tt}e 

desconsidera-se os gastos publicos (B+R) do Municipio, adota-se o pressuposto de 

desigualdade entre (T) e (B+R) ou seja, parte-se da condição de (T ~ B+R) e dian

te disto, tem-se que (M~ ~ L. ~ L~), conforme estã devidamente demonstrado no ca I 
111 -

pitulo 3 - PARTE 111 e especialmente nas ilustrações da nota de rodapé 28 • 

. ';' 
I 

(f) a me.n6uJta.ção CÚJ.,6 mudMçM ~d.o.;tivai, na posi.ção re1 ativa da 

renda ou, do~ ga.nho~ ou p<Vr.da.6 ~etativo~ na po~ição lLelativa da lLenda de c.a.da. dM 

I 
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Essas expressões prevalecem em II 

quaisquer das condições em que (T = B+R ou T =1= B+R), conforme demonstra-se no c~ 
I 

(TR. = L. ~ Y. / Y ou TR~ = L~ ~ y. / (Y+B+R-T). 
1 1 1 1 1 1 

pitulo 3 - PARTE 111 e especialmente nas ilustrações feitas nas notas de rodape 27 

e 29. 

FONTES E MANIPULAÇÃO DOS DADOS - Para efetuar o teste da hipõ-

tese formulada neste estudo , 

tornou-se indispensãvel a disponibilidade dos seguintes dados, relativos ao Munici

pio de São Paulo: (a) valor do IPI pago pelas diversas classes de renda; (b) ren

da monetãria de cada classe de renda; (c) população do Municipio, de acordo com 

as diversas classes de renda. Esses dados são do tipo "cross-section", uma vez 

que o processamento das informações relativas a um unico ano, e suficiente para 

constatar a alteração que sofre a posição relativa da renda apropriada pela popul~ 

ção de cada classe do Munic;pio, quando se considera a renda com ou sem o fPf. 

Os dados originais disponiveis,maniflulados com vistas a produ

zir as informações necessãrias aos propósitos deste trabalho, 

são encontradas nos Orçamentos Familiares. Recorreu-se ao mais recente levantamen 

to desta ordem feito no Munic;pio de são Paulo, realizado pelo Instituto de Pesqui 

sas Econõmicas (IPE), nos anos de 1971/1972(01). Os dados que constam deste levan .. 
tamento são, entre outros, os seguintes: (a) quantidade e valor de cada produto 

consumido mensalmente, por classe de renda; (b) população pertencente a cada clas ... 

se de renda; (c) renda monetãria total percebida por classe de renda. 

01. KIRSTEN, J. T., et all., OJLÇAme.n:tO.6 Fa.miliaJtu na Cidade. de. Sa.o Pa.u1.o: 1971/72, ' 
São Paulo, IPE/USP, 1973. Ver ainda deste autor, Me;todologi.a. da. ColU~ 
:tIr.ução de. fncUc.u de. p!c.iço.6 Ao COn6umi.:do!c. ~ Custo de Vida, Sã'o Paulo, 
IPE[U5P, 1975, pp. 87-145. 
~--
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o valor total de cada produto industrializado tributãvel,con-

sumido pelas familias de cada classe de renda, inclui o valor 

do IPI bem como o custo de comercialização. Dai ser possivel, determinar-se o v~ 

lor do IPI pago por classe de renda 1a amostra pesquisada no Municipio de São Pa~ 

10, a partir das seguintes operações: a primeira, isolando-se o custo de comercia 

lização do valor de compra de cada produto, e a segunda, aplicando-se sobre esse 

saldo, um fator de conversão do IPI,para cada grupo de produto taxado com a mesma 1 

I 
I 

aliquota. O fator de conversão varia de acordo com cada aliquota. As aliquotas 

e que. I utilizadas, são as estabelecidas no Regulamento. do IPI do ano de 1967(02) 

vigoravam ainda no ano de. 1971. 

Com base nos resultados dessas operaçoes e, utilizando-se os 

dados originais sobre renda e população forneci'dos pelos Orç~ 

mentos Familiares, pôde-se conseguir as informações consideradas indispensaveispa 

ra testar-se a hipótese formulada neste.e6tudo de ~o. 

OPERACIONALIZAÇÁO DOS CONCEITOS ;... Os concei tos ut t1 i zados nes 

te estudo, são aqui opera."...· 

cionalizados com vistas ao teste da hipótese, tais como: 

( a) CLASSES VE RENVA 

classe de baixa renda - população que percebe atê 6 (seisl salários' mlni'mo$ de 
1971, ou seja, até Cr$ 1.353,60. 

classe de media renda - população que percebe de 6 a 20 sa1ãrios minimos de 
1971, ou seja, de Cr$ 1.353,60 a Cr$ 4.512,00. 

i' classe de alta renda população que recebe mais de 20 sa1ãrios minimos de 
1971, ou seja, mais de Cr$ 4.512,00. 

I 
I 
I 

i I 

I 
I 

D ___ ';' 

UfQ.> I I, 
'""'_ .. D __ .......... oI-,. J 1,,! T __ "",.-I-,.. "J" 1) .... "',./,.-1-,.., T .. ,,J,, .. + .. :',,I_I(-r,.,.I,.. 
f\.t:..~~llt:.IV\..V .... '" ~JI',..,V".J-'UJ u...:... "'-"~~ • '''~"",,,'''~'''''''''''-4oV''-I 

-: anovn l'i ! .... -.. ~ -- 'I 02. 
Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional. 

I 

I 
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A identificação da classe de t'enda em cada variável, será fel 

ta atraves do lndice ";", com i variando de 1 a 3, respectiv~ 

mente para as classes de baixa, me~:a e alta renda . 

. (b) VALOR VO IPI PAGO POR CLASSE VE RENVA NO MUNI cf PIO VE SÃO PAULO 

o desembolso efetivo feito por classe de renda, com compras de 

produtos industrializados, e determinado a partir da elabo 

ração e manipulação dos seguintes dados: 

;' 

I 

( i ) valor de venda de cada produto industrializado (VV), deduzindo-se os 

custos de comercialização (CM) dos valores de compra (VC), donde 

VV = VC - CM sendo "p" o numero de produtos e "pll = 1, 2, .... , N. 
P P P 

O valor do IPI, estã incorporado ao valor de venda (VV). 

(ii) valor de venda dos grupos de produtos industrializados (VV') que sao 

tributados com a mesma allquota, donde 
N' 

VV' = L 
g p' =1 

~onde g ê o numero de grupos de produtos e g = 1,2, ••• Q, e p' ê o nu 

mero de produtos taxados com a mesma allquota e p' = 1,2, .•.• , N'. 

(fi i) fator de conversão do IPI (F), determi nado pa ra cada a 11 quota ou pa ra 

cada grupo de produtos, donde 

-_..1-
UIIUC: 

F = g 

; e a al1quota e 9 = 1, 

a: 
g 

" n '-, •••• , \.t-

• 

I 
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(iv) valor do IPI relativo a cada grupo de produtos 

ção do fator de conversão (F ) no valor de venda 
9 

donde 

Tt = F VV· 
9 9 9 

a: 

Tt = 9 VV· 
9 1 + t 

-g 

9 
eg=1,2, ... ,Q. 

CTt),' mediante aplica-
9 

de cada grupo (VV· ), 
g 

( v) valor final do imposto de cada classe, mediante somatório dos valores 

do imposto dos grupos, donde 

T~ 
Q 

Tt = r 
1 g=l 9 

sendo 9 = 1, 2, ... , Q e i = 1, 2, 3 

(c) EFEITOS REVISTRIBUTIVOS VO IPI 

Os e6eLto~ ~e~~butivo~ do IPI ou, as mudanças de curto pr~ 

do diretas, ocorridas na posiçiio relativa da renda apropriada 

pelas diversas classes, em resposta ã politica de IPI, são operacionalizados medi-

ante a elaboração e manipulação dos seguintes dados: • 

( i ) renda antes do pagamento dos impostos e antes da real izaçao dos gastos 

pub1icos (V) 

(ii) renda de c~da classe antes do pagamento dos impostos e antes da realiza 

ção dos gastos pub1icos (,Vi' sendo i = 1, 2,3) e, então 

3 
V = 1: 

i=l 
V. 

i 

I 
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I 
I-

(iii) posição relativa da renda apropriada por classe antes do pagamento dos 

impostos c antes da realização 

Y. e, y. 
1 

3 
r 

; = 1 

= 
Y 

y. = 1 
1 

1 

dos gastos publicos(y., sendo ;=1,2,3), 
- 1 

- (iv) população total (P) 

! 
; 

(v) população de cada classe de renda (P;' sendo que i= 1,2,3) e .i 

(v; ) percentual da 

em que i = 1 , 

3 
P = r 

; =1 

população de 

2, 3) 

p. = 
1 

p. 
1 

cada 

p'. 
1 

P 

classe de renda na população total 

3 
e r p. = 1 

i =1 1 

i 
I 
I 

! 
(p. " 1 ! 

I 
I ! 
I 
I 
I 

i 

i 
Com esses dados pôde ser demonstrado que a posição relativa da! 

I .. 
renda apropri ada por cl asse antes do pagamento dos impostos, : 

I 
poderã ser maior menor ou igual ,ao percentual da população total que cada umades: 

sas classes representa. Tem-se pois 

> 
Yi < Pi i = 1, 2, 3 

--~ 

I 
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(vii) renda depois do pagamento do IPI (T t ), do pagamento dos demais impos

tos pela população do Munic1pio (Td) e dos gastos publicas cobertos 

com os recursos tributários (B+R). Esta renda será simbolizada por 

y
a e expressa por: 

(viii) renda de cada classe depois do pagamento do IPI e depo-is da realiza

ção dos gastos publicas cobertos com recursos do IPI (y~ , em que 
1 

i=1,2,3) 

.-, , 

I 
3 

ya = L y~ • j 

I 
1-

i=l 1 

y~ = Yl' + (B.+R.) - T~ + T~ 1 1 1 1 1 

o fato de os gastos publicas (B+R) do Municipio não fazerem 

parte do âmbi to c.ieste (!/.);f.udo de. eM 0;,. bem como todos os de

mais impostos (Td1·),sugere que se adote a s~guinte premissa: (B.+R. =0) e (T~ =0). 
, , , I a -Assim sendo o Yi e expressa por: 

. '" 
I 

y~ - Y - T~ 
1 - i 1 

(ix) posição relativa da renda apropriada por classe, depois do pagamento 

do IPI (y~, em que i = 1, 2, 3) 

a y. = 
1 

y~ 
1 

3 a 
L y. = 1 

i =1 1 

I 

I 
'I 

t_--'----_____ ____ 

I 1 
i 

i 

, 
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! 
I 
I 

I 
I Assim sendo, a posição relativa da renda apropriada por classe, I 

depois do pagamento do IPI pode rã ser maior, menor ou igual ao I 
percentual da população total que cada uma dessas classes representa. Tem-se, poi~ I 

I 
I a y. 

1 
i=1,2,3 

Tudo o que estã expos to nas a li neas "i" a ".i x", fo i bas tante ü I 
til para mensurar os e.6e.Lto-ó /te.di..6:tJúbu..t.:<-v0-6 do IPI ou as mu

dan.ç.ct6 ab-óo.tuta6 (M~) e relativas (TR. e TR~), na. p0-6iç.ã.o /te..ta.:tiva. da. /te.nda. de. c.a.-
111 

da. c..ta-6-óe.. A mensuração das muda.nç.a.-ó a.b-óo.tuta.-ó (M~), foi expressa de duas manei-

raso Na primeira (M~ = ya
l
· - Y., sendo i = 1,2,3) e, na segunda: 

1 1 

M~ 
Y. + (- T~ ) Y. 

1 1 1 = = 
1 ya -y 

Y. T~ Yi 1 1 = 
ya ya Y' 

J\ mensuração das muda.nç.a.-ó Jc.e.i.o..tiva.-ó, foi util i zada a me.dida. ~ 

.taXcU Jte.lÚ6 de. inúdênúa. do lmpo-ó:to (TR'- ou TR~, sendo 
1 1 

i = 1, 2, 3), expressa por: • 

t t TR. = L. .;. Vi/V, sendo L. = -T; ou, TR. = -1. / Y. 
1 1 1 Y 1 1 1 

t 
-T~ / y~ TR~ L~ a sendo L~ -T; TR~ = . Yi/Y , = ou, = , 1 , 

ya 1 1 1 

I 
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TESTE DA HIPÓTESE - Para que fôsse aceita a hipótese for'mulada 

neste ~tudo de Ca60, ou seja, para garan-

ti r-se a existenci a de e{jeilof.> Jr.ec:iW.tJúbu;t[vo,~ do IPI em favor da cl asse de baixa 

renda do Munic;pio de São Paulo, as seguintes condições deveriam ser constatadas; 

> 

< 

TR~ < 

M~ 
1 

TR. 
1 

TR~ 
1 

em que i = 2,3 

em que i = 2,3 

em que i = 2,3 

Em palavras, significa dizer que deveria ser constatado se: 

(a) as mudança/., abf.>o~ na posição relativa da renda da cla~ 

se de baixa renda, (M~), são maloJr.ef.> do que as mudança6 ab 

f.,olutaf.> na posição relativa da classe de media e alta renda (M~ , sendo i = 2,3). 
1 

(b) as mudan~ Jr.elatiVa6 na posição relativa da renda de clas 
T" 

se baixa (TRl ou TR~), que no caso do imposto, representam 

as peJr.dah Jr.elativa/." sofridas por esta classe), são menoJr.ef.> do que as mudan~ Jr.e

!atlva/., ou peJr.dah Jr.e!ativa/., sofridas, na posição relativa da classe media e alta 
a' (TR. e TR., sendo i = 2,3). 

. 1 1 

• ',I 

I 

1 
i 
i 
! 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
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3. APRESENTAÇAO DOS RESULTADOS DOS TESTES 

Confonne já explicitado no capitulo anterior, os e.nWN) Jte.dL~ .. 

~~~butivo~ do IPI, foram mensurados atraves de duas õticas dis 

tintas. Assim, os e.6wOJ.:, Jte.di.l>-t:/U.bu:ti..vof> do IPI visto pelo ângulo das mudança6 

ab~ol~ na po~ição Jtetativa da Jte.nda (M~), favorecem relativamente mais, ã clas

se d~ renda alta, uma vez que enquanto a classe de renda baixa, sofre uma perda ab 

soluta de (0,3%) e a classe de renda media de (0,1%), a classe alta apresenta um 

ganho absoluto de (0,4%). Diante disso, tem-se que (M~ < M~ em que i = 2,3). Na 

tabela rV-l, estio discri~inados esses resultados e, no gráfico-IV-l.l procura -se 

reapresentá-los atraves de uma Curva de Lorenz. 

Da mesma maneira, os efeitos redistributivos do IPI, analisa-

dos sob a õtica das mudanç~ Jt~tLv~ na po~ição Jtr-lativa da 

Jte.nda (TR; e TR~), favorecem igualmente ã classe de renda alta, tendo em vista que, 

enquanto a classe de renda baixa sofre uma perda relativa de (4,80% e 5,05%, res

pectivamente para TRi e TR~) e a classe de renda media de (4,00% e 4,16%), as per

das relativas da classe de renda alta, foram relativamente menores (2,50% e 2,55%). 

Diante disso, tem-se que (TR1 > TR; e TR~ > TR~, quando i = 2,3). Na tabela 

IV-2, estão discriminados esses resultados e, no gráfico IV-2.l (com os dados da 

tabela A-2, Apêndice), procura-se fazer uma reapresentação das mudanç~ Aela:ti..vM 

na po~ição Jtelativa da Jtenda de eada ~~e., medidas por (TRi ). A linha ascenden-

te de (TR;) apresentada no gráfico, mostra que as perdas relativas sao menores, a 
, '" 

medtda que se vai deslocando de uma classe inferior para uma superior. 

I 

, 
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Assim sendo, o fato de os resultados apurados nos testes da 

hipótese: 

< 

> 

M~ , 

TR. 
1 

em que i = 2,3 

em que i = 2,3 

em que i = 2,3 

terem sido diferentes dos exigidos para que fosse aceita, 

TR~ < 

TR. 
1 

em que i = 2,3 

em que i = 2,3 

em que i = 2,3 

responde pela rejeição da hipótese: O IPI pago pela população do MWuleZpio de são 

• 

Ao mesmo tempo, esses resultados sugerem a seguinte conclusão: 

o IPI pa.go pe..la. populaç.ão do Mun1c1.p.i.o de são Paulo, pMduz e 

6ei:to-6 JtediAtiU.bu,Uvo-6 que 6a.voJt.e.c.e.m a. cta.Me de al:ta. lLenda.. 

, 
I 

I . 

I 
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TABELA IV-l 

Classe (p. ) 
1 

de 
Renda % ( 1 ) 

I II 

Baixa 51,8 

Media 39,6 

Alta 8,6 

Total 100,0 

NOTA: 

Municlpio de São Paulo 

Mudanças Absolutas na posição rela

tiva da renr''-' de cada cl asse (r~~) 

(Y .) 
1 

(y. ) 
1 

(-T~) 
1 

(Y~) 
1 

Cr$1,00(2) % ( 3) Cr$1,00(4) Cr$1,00(5) 

111 IV V, VI 

1.050.912 23,5 50.473 999.969 

2.049.932 45,8 81.864 1.969.068 

1.374.274 30,7 34,229 1.340.045 

4.475.118 100,0 167.036 4.308.082 

(1) dados extraidos da coluna 11 - tabela C-l (Apêndice) 

(2) dados mensais extraidos da coluna IV - tabela C-l (Apêndice) 

(3) dados extraidos da coluna V - tabela C-l (Apêndice) 

(4) dados extraidos da coluna II - tabela B-l (Apêndice) 

(5) dados extraidos da coluna IV - tabela 0-1 (Apêndice) 

(6) dados extraidos da coluna V - tabela 0-1 (Apêndice) 

y~ 
1 

% (6) 

VII 

23,2 

45,7 

31,1 

100,0 

(7) dados p~ocessados de acordo com as d~as expressões de (Mf.), ou seja 
• ',I y. T. Y. 1 

I (M~ = y~ _ Y.) e (Ma = 1 1 1 - ) 
1 1 1 i ya ya y 

M~ 
1 

% (7) 

VIII 

-0,3 

-0,1 

0,4 

O 

t 
J 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
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1.0 .. 
r-
1.0 

m .. 

N 

1.0 
<:T 

1.0 

CX) 
M 

CX) 
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rv1uni ci pi o de São Paulo 

Mudanças Relativas na posição relativa . 

da renda de cada classe ( TR. e TR~ )" 
1 1 

T b 1 IV 2 a e a -

Classe Y·/Y.=y. Y~/ya=y~ L. 
de 111 1 1 1 

Renda ( 1 ) ( 2) ( 3) 

I II III IV 

Baixa 23,5 23,2 - 1,13 

Media 45,8 I 45,7 - 1,83 

Alta 30,7 I 31,1 - 0,76 I 
Total 100,0 100,0 - 3,72 

I 
j 

NOTAS: 

(1) dados extraidos da coluna IV - tabela IV-l 

(2) dados extrai dos da coluna VII - tabela IV-1 

L~ 
1 

I (4) 

V 

..,. 1,17 

- 1,90 

- 0,80 

- 3,87 

(3) dados processados com base na expressão (L. = T~ I Y) 
. 1 1 

(4) dados processados com base na expressão (L~ = T~ I ya) 
1 1 

TR. 
1 

(5) 

VI 

- 4,80 

- 4,00 

I - 2,50 

- 3,73 

(5) dados processados' com base na expressão (TRi = Li ~ Yi/Y = -T~ IYi ) 

(Em %) 

TR~ 
1 

(6) 

VII 

- 5,05 

- 4,16 

- 2,55 

- 3,87 

Para efeitos de tabulação gráfioa esses valores foram reagrupados na tabelaA-4 

Apêndi ca~.// 

(6) dados processados com base na expressão (H(~ = q ~ Y~ i ya = - T; i Y~). 

! 

I 
J 

I 
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4. CONCLUsDES 
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ASPECTOS GERAIS - A conclusão final desta pesquisa, colocou em I 
I , 

relevo um aspecto fundamental, devidamente I 
comprovado: o IPI pago peta. popu1.a.ç.ão do Mun<.c1p-i..o de são Pa.u1.a, pMduz e6eLtol:J ,'te I 
MI.J.:tJú.butivo.6 que 6a.vo~ec.em a. daM e de alt.a. ~e.l1da.. i 

I 
De uma maneira geral, essa comprovação apresenta..,se.' incompafí- ! 
vel com os objetivo~ de ~ed0~tnibuiç.ão da. polLtiea. de impo~t.o~ I 

, . I 
. IPI - t - d ,- '1 t - d' l-<"t' (03) t t V-ta. ,uma vez que sao respos as as eCl soes e lmp emen açao e po 1 1 cas 'ra i - , 

d d . - 1 b ' . (04) d J: , +":b . -, II~ ça as, on e a varl ave o Jetl vo vem sen o entre outras a ~eUNO-VVl.. l.U.ç.ao aa. ,'lQ.Yl. 

da. 

f 

03. SMITH, T., The Policy Implementation Process in Po!iey ScieYl.c.~, junho, 1972, 
faz um exame sobre o processo de imp1ementaç~o de politicas, onde este 
ê visto como uma tensão gerando força na Sociedade. A matriz geradora 
de tensão apresentada por Smi th representa uma maneira si ngul ar de ana 
lisar o problema da implementação de politica (pp. 153-161). -

• 
04. TIMBERGEN, J., The contribution of Economic Analysis to the Design of Economic 

Policy, capitulo 1, de J. Tinbergen, Ec.onomic. Polic.y: P~Yl.cipl~ a.nd 
V~-i..gYl..6, North Holland, 1965, define variãvel objetivo como aquela va
riável sobre a qual o governo não exerce' controle. Assim sendo, segun 
do o autor ê aconselhãvel, no processo decisório, fixar um nivel para 
variãvel que se exerce controle (variãvel instrumento), dado uma deter 
minada realidade, para atingir determinado objetivo (pp. 1-26). 

I 
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Alternativas de políticas - Um tratamento mais especlfico de~ 

te prob 1 ema, reve 1 a que algumas o~ 

i tras alternativas de formulação de politicas(05) tem que ser utilizadas e/ou re-

I 
! 
L 

forçadas algumas jã existentes, de forma a mudar a tendência de alguns resultados 

e melhorar o grau(O~) de putros. 

05. Considera-se para efeito deste trabalho, como definição de conceito de FORMU-
I LAÇA0 DE POLITICA, a seguinte: "é como um processo dinâmico muito complexo, no j 

qual os diversos componentes participam de diferentes modos. Ela decide quan I. 

to as grandes linhas de ação orientadas para o futuro. Essas linhas de açãO 
(as poHticas) se propõem formalmente a alcançar pelo melhor caminho possivel, 1 
o: que. é de interesse publ ico". Ver DROR, Y., The Scope, Significance and Me- I 
thod of the Inquire, capo 2, de Y. DROR, Pu.buc. Pouc.y Malúng Reec.amined, pp. 
12-22, Chardler, 1968. 

06. Baseada no metodo da boa polltica (concordância). LINDBLON, C., The Science 
of Muddl i ng Through, in Pu.büc. Admin,u,.tJrdloH Review, 1959, faz comparação en 
tre dois metodos de formulação de decisão onde a alternativa baseada na boa 
politica (concordância) se sobrepõe a boa politica (otimizaçã6). Para este 
autor o estabelecimento de objetivos deve ser simultâneo a anãlise das alter
nativas, enquanto que para outros deve ser previamente ã anãlise das alterna
tivas (pp. 79-88). 
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Dentre as alternativas de po11ticas que devem ser se1eciona-

das e/ou reforçaJas, destacou-se aquelas que estão estreita-

mente ligadas a alocação de neeL~O~ po~ ruktohidade maio~(07) e compreendem: alg~ 

mM mudançM na Regu1.ame.m:ação do IPI, a 6-<-111 de que o gJtau de U~ encia.f.idade do~ 

be.n!J - eomo um 6a;to~ de dió~enciação enbte. M a.11.quo;ti1,!J - !.le.ja deMrúdo a pM-

~ de. um maio~ nZve.l de. d~ag~e.gação. Justifica-se essa proposição, pelas se-

guintes razões: 

07. SHUBIK. 

,'., 
I 

M., On Different Methods for A110cating Resources em Kyio!.l, vai XXI~ 
1970, Fac. 2, destaca 8 (oito) alternativas de Alocação de Recursos, 
tecendo ligeiros comentãrios sobre cada uma delas: (1) mercado como 
sistema de preços; (2) processo de cotação; (3) concorrência; (4) 
barganha; (5) alocação por autoridade maior (planejamento); (6) alo 
cação pela força, fraude e trapaça; (7) alocação pela tradição e a1T 
ança; (8) alocação pelo acaso. Conquanto o autor tenha procurado a-: 
traves esse capltulo de sua obra, considerá-las como preexistentes em 
quaisquer sistema, não vê a autora deste trabalho, como rotulá-las a 
exceção da quinta, como alternativas de politica Econômica para alo
car recursos. Portanto, entende que ao inves de alternativas, tratam 
-se isto sim, de constatações lIex-postll, da alocação de recursos em 
uma economia (pp. 332-337). 

; 

I 
J 

I 
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(a) a atual definição do grau de essencialidade dos bens --

que parece ter seu fundamento no pfÚnc1.p..i..o da. .6obJr..ev..i.. -

vênc...i..a., no pfÚnc1p..i..o da. moJr..a.Üda.de e, no p,ü .. nc1.p..i..o ec.o-

nôm..i..c.o --, reflete um elevado nivel de agregação uma 

vez que: 

(1) Sugere que seja tributado com u'a idêntica aliquota, 

produto com diferentes especificações em termos de 

qualidade, preço e apresentação; e consequentemente, 

f 

(2) desconsidera que a participação de cada produto na 

pauta de consumo dos diversos segmentos da popula-

ção, varia de acordo com a respectiva situação eco-

nômica e estãgio cultural desses segmentos que exi-

gem para um mesmo produto, diferentes niveis de es-

peci fi cações • 

, 



.. 

í . , 

":' 
I 

----.--.---.-----.---------.. -.----.---.--------------l 

(b) mesmo que se aceite que artigos como bebidas e fumo (para 

os quais, v p~ncZpio da mo~dade sugere tarifas eleva

das) e recreaçao e outros (para os quais, o ptU.nupio ec.E. 

nômic.o igualmente, tawbem aponta tarifas elevadas), te -

nham sido por algum tempo, itens de consumo quase exclusl 

vos das classes de maior renda, atualmente, a faixa de r.ler 

I 
I 

I 
I 

cado desses bens parece haver sido ampliada. Respondem 

por essa a 1 ter.ação, a c'rescente urbani zação e o aperfei ç,Q" 

arnento dos meios de comunicação que sendo importantes ele 

mentos de mudanças nos hãbitos de consumo das classes 
de I 

baixa e media renda, passam a exigir para esses mesmos 

produtos, novas especificações de qualidade, preços e a-

presentação. E diante disso, o mercado para esses produ-

tos di vi de:-:-se da segui nte manei ra: 

(1) produtos de padrões (qualidade, preços e apre-

sentação) relativamente inferiores, para aclas 

se de baixa renda; 

(2) produtos de padrões relativamente menos infe-

riores, para a classe de media renda; 

(3) produtos de padrões relativamente superiores , 

para a classe de alta renda. 

I 
I, 

I 
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Finalmente, cah " salientar que a diferença entre os resulta-

dos produzidos p~las mudanças ora sugeridas e as que decor

rem da atual Regulamentação do IPI, consiste no seguinte: 

(a) na atual Regulamentação do IPI, o estabelecimento de ali 

quotas, com base no grau de essencialidade do bem defi

nido a nlvel muito agregado, não parece ser suficiente p~ 

ra evitar que sobre 'a classe de baixa renda, recaia o 

maior ônus do IPI, tendo em vista que: 

(1) a classe de baixa renda paga por um produto 

de qualidade, preço e apresentação inferio-

res, a mesma taxa de IPI imposta às classes 

de maior renda, ao adquirir o mesmo produto 

com melhores especificações; 

r 
I 
! 

I 
I 
I 

I 
(2) a prevalecente e relativamente mais eleva-' I 

da, propensão a consumir da classe de baixa 

renda. 

I 
i 
J 

I , 
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(b) com as muda~ças ora sugeridas na atual Regulamentação do 

IPI, o estabelecimento de diferentes aliquotas para um 

mesmo produto de diferentes especificações, tende a mini 

mizar as distorções já apontadas. A determinação de 

quai s as ruqu.atM que venham a responder por esses re

sul tados, pode. estar f.undamentada em di versas' condi ções 

alternativas, estabelecidas previamente e, dentre essas, 

sugere-se as seguintes: 

(1) que a receita do IPI seja maximizada; 

, 
( 2) que as mudanc;.a6 ab.6 o.e.utaJ., na. pO.6 -iç.M /L~ 

:Uva da /Le.nck da 'classe de baixa renda . 
(~1~), produzidas pelo IPI, sejam superio-

res às mudanÇJ1h ab.6olutM na P0.6-iç.ã.o /Le..tE; 

:Uva da /Le.nda da classe de media renda· 

(M~), que por sua vez, deverão ser superio 

res às mu.:daJtç.a.6 ab.6o.e.uta6 na PO.6-iç.ã.o /Le..ta 

:Uva da /Lenda da classe de alta . renda 
a 

(M3)· 

, 



r-- -"---" _." ----, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - O fato de o teste emp-:-.';co da hipótese 

re 1 a t i va aos e.6W06 Jte.CÜ-6:úUbu;t{.V06 do 

IPI e.1n 6avoJt da.!l cfuI.l6e.6 de. bcúxa Jte.nda do Mwúclpio de. sã.o PaLito,haver constatado 

a rejeição desta hipótese, não autoriza a autora deste trabalho, a generalizar e~ 

sas conc1 usões até aos e.6WM Jte.cLL6:tJúbutivM do 6~tema 6-UQal em 6avoJt d(t,~ ct~ 

~ e.6 de. ba..i..xa Jte.nda do BJtM li. 

Por outro lado, trãs uma luz bastante substanciosa:· (1) desua 

respectiva aplicabilidade, quando se tratar de municlpios das 

. capitais que ofereçam condições semelhantes as de São Paulo; (2) sobre a necessi 

; 

í , 
I 

dade de ser submetida essa hipótese a novos testes em areas que ofereçam condi - I 
j 

çoes diferentes das observadas no Municlpio de São Paulo. 

Finalmente, sem ter tido a intensão de ser completa -- dado 

que o fator tempo, limitou a abrangência deste e.6tudo de. Qa-

" j' 

I 

~o -- mas consciente de haver cumprido o objetivo fixado nesta pesquisa, resta 

inda a satisfação de haver esboçado uma lIidéia em marcha ll
• 

a-
. I 

I 

t 
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PARTE V CONCLUSOES GERAIS 

Resumo: Na Parte IV desta monografia, foi realizado um estudo de caso 
sobre os efeitos redistributivos do IPI no MunicTpio de São 

Paulo. Este estudo foi desenvo"lvido com base em algumas formulações 
teoricas, apontadas nas PARTE 11 e 111 desta monografia e, a essas for 
mulações, denominou-se de pressupostos explicitos do esturlt"\ de caso~ 
Os pressupostos utilizados foram os seguintes: (1) o padrão de realo 
cação por classe de renda; os efeitos de curto prazo diret~3 dos im~ 
postos; a medida das mudanças absolutas na posição relativa da renda 
de cada classe (MQ) sob a condição em que (T ~ B + R); e, a medida 
das mudanças relaiivas na posição relativa da renda (T~ .. e TR~). con-
forme capitulo 2. ' , 

Com base nesses pressupostos, ficou comprovado que o IPI pago 
pela população do Municipio de São Paulo, produz efeitos re

distributivos que favorecem a classe de alta renda (capitulo 3). 
Conclui-se que algumas altet'nativas de formulações de politi
cas tem que ser utilizadas, e/ou devem ser reforçadas algumas 

das existentes, de forma a mudar a tendência desses resultados e, a
ponta-se dentre essas,mudanças mais radicais na Regulamentação do IPI 
(capitulo 4). 

As conclusões gerais, apostas na parte V desta monografia, re 
sumem as principais contribuições deste trabalho. 

A presente monografia, teve o objetivo de examinar as princi -

pais questões que envolvem a mensuração dos e6elto6 ~edl6tnibu 

tivo~ do impo~~o e d06 ga6~O~ pÜbtieo6, ao mesmo tempo que se propôs a fazer um ~ 

tudo de ea60 sobre os e6eito6 ~edl6tAibutivo6 do IPI no Municipio de São Paulo. • 

Assim sendo, após fazer uma ap~e6entação anaiLtiea da6 div~-

6M qUM~õM envolv-i.da6 na -i.nvMUgacã.o do~ e6Wo6 ~edl6:tJúbu 

tivo6 do~ impo6to~ e do~ g~to6 pÜblieo6, chegou a seguinte conclusão: 

QUANTO AOS PADRÕES DE REDISTRIBUIÇÃO ~ A forma como a redistrl 

// 
buição da renda decor-

rente da ação-ao sistema fiscal ou da açao dos impostos e gastos, pode afetar esta 

, 
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ou aquela categoria social, espacial, setorial e religiosa, depende dos padr~~ de 

~e.dl6bú.blÚÇã.O eleitcs e perseguidos pelo setor pGblico e esses padt~ões sao os se

gui ntes: pa~üío de. ~eCÜ6:tJúblÚçã.o ci .... ~en.da po~ ll.'tM geogJzâ6i-c..a; padJz.ão de lZ.edúj':"'Li 

buiçã.o da lZ.enda. po~ ~ e:tOIZ.; padJr.ã.o de JLe.di.~tJci .. blÚÇã.O da ~enda pOIZ. zona (rura 1, urb~ 

na); pa~o de fLedú~tibuiç.ã.o da ~enda pOfL oll.igem 6uneionaf; e padnão de lZ.edL6tni

buiçã.o da ~e.nda po~ fLe~g~ão. 

A seleção de um dado padrão, para exame, está na dependenciade 

dois aspectos. O primeiro, ·diz respeito à sua compatibiliza-

çao com a categoria social, espacial, setorial, funcional, religiosa e etc. que o 

sistema fiscal deseja beneficiar. O segundo, está vinculado às possibilidades de 

solucionar dificuldades operacionais que decorrem.da adoção deste ou daquele pa

drão, alem da escasses de informações estatisticas, apontadas como um dos grandes 

problemas. As dificuldades operacionais, são as seguintes: (a) diferenciais de 

preços entre áreas e tamanho da familia; dificultando a adoção do pa~~o de ~edl6-

~buição eom baóe no tamanho de ~nda; (b) pouca representatividade da renda co

mo uma lredida de posição econõmica, dificultando de alguma maneira, a análise dos 

efeHos do sistema fiscal sobre os niveis de bem-estar, com base no pad!tã.o de ~

di6tnióuição po~ etaó~e de ~enda. A existência de correlação entre o nivel de po: 

breza, bem-estar materi'al e renda dos grupos, parece eliminar no todo ou em parte 

esta dificuldade; Cc) o reduzido poder explicativo da Teoria da Produtividade Mar 

gi na 1, dificultando ã adoção do pa.c/Jiã.o de ~dió:tJúbuiçã.o da JLenda pOJL oJÚgem 6W1ci:. 

anal, a não ser nos casos de pleno emprego e em situações de curto prazo; (d) 1i-

vr~mobilidade da mão-de-obra, religião, ireas e na indGstria, desestimulando, nas , 
I 

anilises que busquem utilizar fatores mais permanentes, a adoção do p~ de JLe-

cLàtJúõuição da JLenda pa~ Mea geogJzá.6i-ca., do padJúio de JLedió:tJúbuiçã.o da JLenda 
• __ ... __ -'- __ . _ .I .. __ I.":. ,_ .. ''' . .L • • ,- • - , • , '. A"-
f'V'1. Q ""'-V/I. t::, uu pu.U/lU.V U~ /l.~(J.,(/.)..vIA..UU..(.ça.u ua. /l.eYLaa. pOJ!. J!.u..<..g..(.ao. 
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Diante disso, qualquer trabalho que se proponha a investigar 

os e6eJJ..o.ó fLed-Últ/ubu.tLvo.6 da ação governamental, atraves das 

poli~~cas de impostos e gastos, deverã identificar claramente sobre qual das cate 

gorias aqui apontadas, deseja examinar esses efeitos. A esta monografia interes

sou todavia, delimitar o campo de sua averiguação, aos e6wof:, fLecLú,:tJU.biliv0.6 pr.Q. 

duzidos pelos impostos e gastos com base no padJúio de fLecLLs.tfu_bcúçãa pOfL c..ta.ó,~,e.._ 

de.fLenda. 

QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS - Essa identificação e tão 

necessi~ia i seleção do 
I 

approach a ser uti 1 i zado na mensuraçao dos e6elio.6 tLecLú.dJúbtd:ivo.6, quanto a def.,i 

nição previa da categoria sobre a qual se deseja .investi,gar os efeitos produzidos 

pelos impostos e gastos. Diante disso, foram conceituados nesta monografia, como: 

e6e.-Uo.ó de. c.WLto pJta.zo, cLúLe.t0-6 do/.:, -Únpo/.:,to/':' e. do/.:, gaóto/':', as mudanças na distri-
f 

buição da renda, produzidas pelos impostos diretos e indiretos pagos ou desloca-

dos às unidades familiares, bem como pelas transferências, monetarias ou na for-. 
ma de serviços, feitas às unidades familiares, sob condição de uma oferta fixa 

de capital e de trabalho -- ou ainda, são esses efeitos, conceituados como as mu-

danças de curto prazo diretas, na posição relativa da renda-; e.6eUo/':' de_ 

pJta.zo indLneto/':' do/.:, -Únpo/.:,to/.:, e. do/.:, gaóto/':', as mudanças na distribuição da renda , 

produzidas pelos efeitos de curto prazo diretos (tais como, mudanças induzidas na 

composição da produção, nos preços relativos e absolutos dos bens finais, servi

ços e fatores de produção), sob condição de uma_ oferta fixa do fator capital e do 

fator trabalho - ou ainda, sao esses efeitos, conceituados como as mudanças de 

curto prazo indiretas, na posição relativa da renda -; e.6wo/':' de. longo pJta.zo do/.:, 

impo/.:,to/.:, e. do/.:, gaóto/.:" as mudanças proauzidas pelos impostos e gastos sobre acres 

cimento (que envolvem mudanças no nlvel e distribuição da renda), sob condiçao.de 

I 
i 
I 
I 
I 

I 
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uma oferta do fator' trabalho e do fator capital nao fixadas - ou ainda, sao es-

ses efeitos, conceituados como as mudanças de longo prazo, na posição relativa da 

renda --o A esta monografia interessou contudo, delimitar o campo de sua investi 

gaçao, aos e..6wo,6 de. CJ.1Jr,to p/tazo dÚLUO.ó do-!:, hnpO-6:to.ó e do-!:, gcutn.ó e, ao app.wadl 

do oJtç.ame..nto e..quilibJtado. Dai a consequente necessidade de mensurar o onL~ de.. 

eWLto pMZO dUtex.o do,!:' -ÚnpO.ó:tOl.l e os be..ne..61.CÁ.o-6 de.. eWLto pJtazd d-Utuo.ó d0-6 ga.-~

t0-6. 

QUANTO A ~lliNSURAÇÃO DO ÔNUS DOS IMPOSTOS - A tarefa de mensu-

rar o ônU-6 de.. eWt-

:to pJtazo ~ex.o do.ó -Únpo.óto.ó, exige algumas considerações adicionais, uma vez que 

o pagador estatutãrio do imposto, não necessariamente, ê o mesmo individuo onera-

do pelo imposto. Assim, procurou-se investigar nesta monografia para cada impos

to, a existência de repasse, a direção do repasse e, a proporção do repasse. E 

todavia, o fato de não existir nenhum trabalho empirico no Brasil com esse nivel 

de informação, sugeriu que fossem pesquisados alguns estudos empiricos em outros 

palses, de estruturas de mercado semelhante a desta economia. 

~s questões levantadas nesses trabalhos emplricos, sobre o r~ 

passe do imposto, ou seja, se o imposto ê ou não repassado, e, 

se ê repassado, qual a direção do repasse (se para frente ou para trãs), não fo

ram dadas respostas unicas e, qualquer tentativa de estender alguns desses resul

tados, para o caso brasileiro, exigirã os devidos testes. ~s respostas dadas a 

essas questões, foram'as seguintes: (1) o -Únpollto .6obILe a JLenda deu, empJLe...6lt6, não 

ê repassado ou, ê repassado para frente ou, ê repassado para frente e para trãs. 

(2) o impo.óto 4ol1íí.e. a plWplÚedade.. c.al.c.u1a.do eom blt6e no valOJL da teJrJta., não ê re----

\ 
i 

I 
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passado e, o ,únpO,5W .6obf1.e a pf1.opfÚedade calculado com ba~e. no valO/(_ dOfl me1fwiul

me.nto.6, e parcialmente repassado para frente. (3) o i.mpo.!do .6ob,'1.e_ a 60lha de. PCi.-

gamen-to pago pelo empregado, recai integralmente sobre o trabalhador; e, o ~mpo,~

:to .6 o bf1.e. a 60lha de. pagamen.:to pago pelo empregador, e integralmente repassado pa

ra o consumidor ou, e repassado para o consumidor e trabalhador ou, e integralme.!!. 

te repassado para o trabalhador (4) o hnpo.6.to ge.f1.al .6ob,'1.e ve.ncl.aó e o i.mpO.6.to .6e

letivo de. COn.6umo, e integralmente repassado para o consumidor. 

o ato de constatar-se, se o imposto e repassado, qual a dire- I 

çao e.proporção do repasse e ainda, a atitude de se procederã ! 
devida alocação do imposto, de acordo com uma ou virias distribuições (tais como : 

despesas totais de consumo, renda de dividendos, renda de salirios, despesas hab~ 

tacionais dos proprietirios de imóveis; renda agrlcola, etc.), permite determinar 

para cada classe de renda, o ônUó de. c.~o pf1.a.ZO d{fl.e..to do.6 i.mpO.6:tO.6. E este re-

sultado, e indispensivel para mensurar os e.6e.ito.6 de. c~o pf1.azo difLe..to.6 do.6 -Ún-

pO.6:tO.6, aqui definidos como as muda.nç~~ de. cUf1.to pf1.a.ZO d{fl.e.:ta.6, na pO.6~ção f1.et~ti 

va da. f1.e.n da. • 

! 
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I 
t 
r 
I 
! 

I 
• ! 

QUANTO À METODOLOGIA UTILIZADA NA 

MENSURAÇÃO DOS EFEITOS REDISTRIBU - Duas tem sido as medidas 
TIVOS DOS IMPOSTOS E GASTOS utilizadas para mensurar 

os efeitos redistributivos dos impostos (T) e dos gastos públicos (B + R). são e~ 

tas, a me.dida. da6 :ta.xa..ó f1.e.aÁÁ de. ~ncLãe.ncia, defi n; da como uma me.dida. cúu, mudAAça..ó 

~Vctf) na. pO.6~Ção !tmtiva da !te.nda e, a me.dida. de. Lo!te.nz da. ~ncidênúa, defi nl 

~ ________________________________________ J 

, 
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da como u I a medida. d<M~ muáanç.M a.b:. O.tuta.6 na. p0.6iç.ã.o lLe.ta..Uva. da. }l..enda.. 

A renda serve portanto de base de câlculo dessas medidas e, 

conquanto vãri os sejam os conceitos de fLenda-bMe apontados 

nos estudos aqui pesquisados, concluiu-se que estes podem ser agrupados em duas ca 

tegorias de fLenda.":bMe: a fLenda. a.nte6 do.6 ,{mpo.~tO.6 e d0.6 ga.ótO.6 púbLtc.o.6 (V) que 

pressupõe a renda antes da ação do setor publico; e a renda depois dos impostos e 

dos ~astos (Y + B + R - T = ya) que pressupõe a renda depois da ação dq setor pu

b 1 i co. Ass im sendo, as muda.nç.M ab.60.tutM e !te..ta..:ti.veu na. P0.6-i..ç.ã.o !tuwva. dél !te!!;. 

da. de c.ada. c..tM.6e de !tenda. i ( i = 1,2,3), revelam os deslocamentos ocorridos da 

!tenda. de cada. c..ta..6.6 e a.nte6 do.6 -i..mp0.6tO.6 e gct6tO.6 (Y i) pa ra a !tendo. de c.a.da. c.liL~

.6e depoi.6 d0.6 -i..mpO.6tO.6 e gMtO.6 (Y~). 
1 

Constatou esta monografia que a medida. de LofLenz da. -i..núM.nú 

a., aplicada a cada classe de renda com b~se em Y (Li=(~~~+~/Y) 
a a a ou, com base em Y (Li = (~Rf~)/V ), so pode ser definida 

y .. 
mudanças absolutas na posição relativa da renda (M~ = ~ + 

1 ya 

como u1a medida das 

(Rt '3r Ti' _ l) quando 
1 a 'J a' 
V Y 

se opera sob condição de igualdade entre os impostos e os 

pois neste cas~ terrrse (V = ya) e (M~ = (~+~-T;)/ya = L~). 

gastos publicas (T=B+R) 

Assim, afora essa con -

dição, ou seja nos casos em que (T ~ B + R e, V ~ Va), a medida. de Lof1.e.nz, e ap~ 
nas um dos componentes 

Y. 
da. (M~ = -'- + L~ 

1 va 1 

da medida. c:ftu mudança.6 a.b.6 o.tu.ta6 na. PO.6-<..c;ã..o fLUa.:UVa. da. !te~ 
V. +). 
V 

Foi igualmente constatado que a medida. c:ftu .ta.x.a..6 fLeaÂ.Á de -Ú1-

úáenCÁA., aplicada a cada classe com base em V (TR.=(B.+R.-T.)I I 
1 1 1 1 

IV. = L. f V./V) ou, com base em Va (TR~ = B.+R.-T·/Va = L~ ~ V~ IV), seja sob a 
111 1111 11 

condição em que (T = B + R e,V = Va) ou, seja sob a condição em que (T =1= B + R e, 
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y =1= ya), pode ser definida como u'a m e.di.. da. d:.-u mu.dança.6 }1.e..t.a.üvct-~ na po,~.[ção !te·' 

.e.a..ti..Va. da. !te.nda. de. ea.da cfctó.6e ou,em outras palavras, dos ganhos ou perdas relat'i 

vas de cada classe. 

tivO.6 do IPI no Mu~c1pi..o de. são Pauto, foi desenvolvido medi 

ante a utilização de algumas formulações teóricas apontadas nesta monografia e a 

essas formulações, chamou-se de pfl.e.6.6UpM:tO.6 ex.paci..:tol.> do e6.tudo de eMO. 

Atraves esses pressupostos ficou evidenciado que o padft..ão de 

Jr.edi-6:tJúbuição considerado, no e..ó:tu.do de eMa, foi o padfl.âo· 

de Jte.a.toeaç.M pOJr. clM.6e. de Jr.enda, significando dizer que e a classe de renda, a 

categoria sobre a qual se examinou os eáwol.> Jr.ecU..-6búblLttvOJ., do IPI. Os tipos de 

efeitos que interessaram analisar, foram os e6e.itol.> de eunto pltaZO diJr.etol.> do IPI, 

definidos como as mudanças de curto prazo diretas na posição relativa da renda,d.~ 

correntes deste imposto. A mensuração ~o ônUó de e~tto p~zo ~eto do IPI, foi 

decalcada na hipótese de repasse integral deste imposto para frente, aos consumi

dores e, a alocação do ônus do imposto, foi feita com base em uma c:Lú,:tJúbu.i..çã.o dM 

dUpUM :to:t.a.b., de eOMwno de pMdutol.> ).J1dUó:tJúaLtza.dol.>. Os' concei tos de Jr.e.nda.-ba. 

.6e util izados para mensurar os e6Wol.> Jr.e.di-6:tJúbu,üvOJ., do IPI, foram os de renda,. 

antes dos impostos e gastos (Y) e renda após os impostos (ya) ou seja,após o IPI 

(Tt ), os demais impostos (Td) e os gastos publicas (B+R). Considerando que se ex 

clui do âmbito do u:tudo de ea.6O, tanto os demais impostos(Td) como os gastos pu

blicas (B+R), operou-se sob a condição em que (Td = O, B+R=O e, Va = V-Tt ). A 

medida. cúu, mudança.'-> a.bI.>O~ na. P0.6i..çã.o Jr.eiJLtiva. da. Jr.e.nda. deeoMe.n:tu do IPI, u-

t1Jizadanou:tudo de CMO, foi a seguinte (M~ = Vj i - ~) e a medi.da. I 

va va va 

da6 muda.n.ç.M Jtei..ctü.VM na. pO.5i..Çã.o JtelOvÜva. da. Jte.nda. deeoMen:tu do IPI, foi util i 

zada com base em V (TR. =-T~ I V. = L. ~ V./Y) e,com base em Va (TR~ = 
1 1 1 1 1 1 

= - T~ I y~ = L~ • V~ I ya). 
1 1 1 1 
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Com base nesses pressupostos explícitos, foi dev"idamente com-

i 
I 

I 
provado que: o IPI pago pua população do Mun{c1p-io de. S. Pal!:. I 

lo, pJt.oduz e.ÕeliM JLe.dúdfÚbutÁ..vo.6 que. ÕavoJte.c.e.rn a C.W.6e. de. a.1Jn Jte.nda. Essa 

comprovação, apresenta-se i ncompatl ve 1 com os obj e.UVM de. ne.dL6,t-J.bu-ição de.. poRJ . 
uc.a de. -impo.6:to.6 vi a IPI, uma vez que são respostas às deci spes e impl ementação de 

politicas, onde a variável objetivo vem sendo entre outt'as, a d<-.6:t'Úbui_ção &1 Jte.n 

da. 

Diante disso, sugere-se alguma/.) mudança.ó na Regulamentaçã.o do 

IPI, a f/-JY1 de que o gJr...M de u.6encJ.aUdade. do.6 bel1.6 - c.omo 

um õa:toJt de. d<-õe.Jt.enúaçã.o e.n:tJt.e. a.ó ailquo:ta.ó - .6eja de.6J.nLdo a pafL-W de wn mal,OlL 

nIve.l de duagJte.gação. Justifica-se essa proposição pelas seguintes razões: 

(a) a atual definição do grau de essencialidade dos bens 

que parece ter seu fundamento no p'Únc.ZpJ;o da .6obJte.vLvê.!!; 

úa, no pJt-tnup,[o da moJtaUdade e, no pfÚnüp,[o ec.onõmi-

co -, reflete um elevado nlvel de agregação uma vez que: 

(l) sugere que seja- tributado com uSa idêntica a11 

quota, produto com diferentes especificações em 

termos de qualidade, preço e apresentação; e 

consequentemente, 

(2) desconsidera que a participaçio de cada produ

to na pauta de consumo dos diversos segmentos 

da população, varia de acordo com a respectiva 

situação econômica e estãgio cultural desses 

segmentos que exigem para um mesmo produto, di 

ferentes nlveis de especificações. 

• 

I 
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I 
I 

(b) mesmo que se aceite que artigos como bebidas e fumo (para 

os quais, o pJÚrtc1.p-i..o da. mofI.a.Üda..de sugere tarifas eleva-

das) e recreaçao e outros (para os quais, o pJÚneZpéo ee~ 

nomieo igualmente, também aponta tarifas elevadas), te-

nham sido por algum tempo, itens de consumo quase exclusi. 

vos das classes de maior renda, atualmente, a faixa de 

mercado desses bens parece haver sido ampliada. Respon-

dem por essa alteração,a crescente urbanização e o aper-

fei çoamento dos mei os de comun; cação que sendo importantes. 

elementos de mudanças nos hâbitos de consumo das c1 asses 

de baixa e media renda, passam a exigir para esses mE~ 

mos produtos, novas es peei fi caçoes de q ua 1 idade, preços e 

apresentação. 

Resumindo, cabe salientar que a diferença entre os resultados 

produzidos pelas mudanças ora sugeridas e as que decorrem da 

atual Regulamentação do IPI, consi'ste no seguinte: 

(a) na atual Regulamentação do IPI, o estabelecimento de al;-

quotas, com base no grau de essenci ali dade do bem, defi n1. 
do ã nível muito agregado, não parece ser suficiente para 

evitar que sobre ã classe de baixa renda, recaia o maior 

ônus do IPI, tendo em vista que: 

I , 
I 
I , 

f 
I 

I 
i 

I 
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(1) a classe de baixa renda paga por um produto de 

~ualidade, preço e apresentação inferiores, a 

mesma taxa de IPI imposta ãs classes de maior 

renda, ao adquirir o mesmo produto com me'lho-

res especificações: 

(2) a prevalecente e relativamente mais elevada, 

propensão a consumir da classe de baixa renda. 

(b) Com as mudanças ora sU9.eridas na atual Regul améntação do 

IPI, o estabelecimento de diferentes alÍ'quotas para um , 
mesmo produto de diferentes especificações, tende a mini 

mizar as distorções ji apontadas. , 

Outrossim, o fato de ser constatado que OS" e.6wo-6 JLe.dú.dJú~ 

bu;t.i .. vo.6 do IPI 6a.voJLe.c.e..rn ã c.1.a.s.se. de aV"J.. /te.nda. do mu.ni..~[pi..o 

de. são Pauto, não autori za que se general i'ze essas concl u:;oes para todos os impo~ 

tos e para todo o terri tôri o brasi'leiro. Esses resul tádos trazem por sua ve z , 

f 
I 

I 
ClJ suas respectivas aplicao-ilidades, qua!l.. I 

do se tratar de municipios das capitais que ofereçam condiçb'es semelhantes ãs de. I 

uma 1 uz bastante substanci'osa sobre: 

São Paulo; (2) a necessidade de serem submetidas a novos testes, em ãreas que ~ 

fereçam condições diferentes das observadas no Município de S~o Paulo. 

Finalizando, pode-se concluir que este trabalho de monogra~ 
. . . 

fia, alem de oferecer alguma6 C.OtUJr1..f5t.úç.ôu, pa!La. uma invv.,;ti:. 

gaç.ão .6obJLe. 0.6 e.6 úto-6 JLe.cüidJtibu:U:vo.6' do.6 imp0.6to6 e. ga6-tO.6 no BJul.6li, refor .... 

çam a necessidade de se partir para um estudo emplrico desse âmbito. 

I 
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Para a obtenção dos dados utilizados nas tabelas egrãficos da 

PARTE IV do capltu10 3, tornou-se necess"ãrio que as seguintes 

informações fossem produzidas: 

(a) Gasto total mensal para cada elas - _ obtido a partir de somatório 
se de renda (Coluna III-tabela A-l) 

dos dispêndios de cada classe 

de renda, constantes dos Orçamentos Familiares. 

(b) Gasto tributãvel-mensal 'para cada 
classe de renda (Coluna IV-tabela A - determinado a partir da iden
-1 ) 

-I 

tificação de quais os ltensde 

gastos tributãveis. Para tanto, recorreu-se aos Regulamentos do Imposto de Consu-

mo do ano de 1967 (que ainda estava em vigor, por volta de 1971). 

(c) Valor do IPI mensal total para cada 
classe de renda (Colunas 11 - tabe- - Foram obtidos esses dados a
la 8-1). Estã expresso por (Tt) 

plicando-se as a11quotas do 

IPI, referentes ao ano de 1967) a cada" categori a de produtos consumi dos pelas di -

versas classes ~ renda. 

------

I 
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Tabela A-l Ano de 1971 - Média Mensal 
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f , 
I 

I 
I 

l--------~----------------~~----------------r_----------------

Classes 
de 

Renda 

I 

BAIXA 
~ 

1 
2 
3 

j 

Renda antes do IPI (1) Gastos Totais Gastos Tributãveis (2) I 
~----------------~----------------~-----------------~ 

cr;v:;oo ;:::~,~:: (cr:O~::o) I 

II lII IV . I 
. I 

I 

I 
6.180 8.575 2.480 

61.879 67.097 20.971 
982.853 895.013 258.853 I 

~--~------~------~-------l 
4 473.854 395.217 111. 203 
5 380.337 297.665 87.038 1I 

MtDIA 6 321 .177 - " 249.739 65.208 
7 305.3"15 235.805 60.221 
8 177.365 132.106 30.236 
9. 217.096 153.755 36.081 

10 174.788 111. 756 26.986 

11 128.361 84.687 19.754 
ALTA 12 553.970 377.952 90.022 

13 691.943 399.412 94.660 

TOTAL 4.475.118 3.408.779 903.721 

MtDIA 344.239 262.214 69.470 

FONTE: 

(l) Orçamentos Familiares do Municipio de são Paulo (referentes ao periodo de a 
'.;' bril de 1971 a outubro de 1972 - IPE, Séries Monogrãficas, são Paulo, 1973T; 

I 

(2) Dados processados pela autora desta pesquisa, com base nas informações e ma 
nipulações dos dados referidos na nota (l). 

I 

I 

! 

i 
I 

L-______ ~ ______ --__ ----__ ---------------~ 

I 
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I 
! 

1 

Municlpiode São Paulo 

,-

I i Tabela B-1 

Dnus do IPI por classe de renda 

Ano 1971 - Media Mensal 
I - I 
I 

IMPOSTOS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS i 
(com base em allquotas de 1967) I 

i , 
CLASSES , 

Aliquotas de 1971 i 
DE - ~ 

Valor Total do IPI I 

Participação 
! 

RENDA I Cr$ 1,00 , 

(T~) Simples Acumulada- ! 
I 1 % % 
i 

I II lI! IV I 
! - . 
I 

I I 

1 478 0,3 0,3 
I BAIXA 2 3.915 2,3 2,6 

3 46.550 27,9 30,5 í 
i 

SUBTOTAL 50.473 30,S - I 
I 
i 

4 23.672 14,2 44,7 

I 5 16.337 9,8 54,5 
f1rDIA 6 13.104 7,9 f 62,4 . - I 

7 11.933 7,2 69,6 I 8 5.870 3,;5 73,1 I 9 5.875 3,5 76,6 

I 
10 5.073 3,0 . 79,6 

SUBTOTAL 81.864 49,1 - - I 
11 3.775 2,2- 81,8 i 

ALTA 12 14.557 8,7 - - 90,5 • 
13 15.897 9,5 100,0 

SUBTOTAL 34.229 20,4 -
I 

TOTAL GERAL 167.036 100,0 - I 
Mt D I A 12.849 - - I 

FONTE: D~do~ elaborados pela autora da pesquisa, com base nos seguintes dados ori I 
gmals: - - i 

I 

(a) Orçamentos Familiares do Municipio de São Paulo - ano 1971-72 - Serie I 
IPE - Monografias, São Paulo, 1973; I 

(b) Regulamento do Imposto de Consumo de 1967. 
I L_-__ _ 

, 

, . 
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I 
I (d) I 

I 

Participação Simples (e Acumulada) 
da Renda Mensal Total antes da dedu 
ção do Imposto, pertencente a caáã 
classe, na Renda Mensal Total de to 
das as classes (colunas V e VI - tã 
bela C-lo A participação simples,
estã expressa por (Yi/Y). 

Dados obtido, por simples I 
I 
I I manipulação alg~brica, com 

vistas a detectar qual a participação das classes de baixa, ~edia e alta renda na 

renda global. 

( e) Renda Mensal Total após a dedução 
do IPI, para cada classe de renda -
(coluna IV da tabela 0-1). Estã ex 
pressa por (Y~) 

- Determinou-se esses valo-

res a partir da dedução 

dos valores de IPI mensal~dos valores de renda mensal de cada classe, com base 

nas aliquotas de 1967. 

(f) Participação Simples (~Acum~lada) 
do nümero de indivlduos de cadac1as 
se de renda; no total da amostra ~o 
lunas II e III - tabela C-lo A par 
ticipação simples da populaçao, e 
expressa por (Pi) 

- Obtidos com base nos dados 

da amostra. O total de in 

dividuos· pesquisados foi de 10.418, distribuidos por treze (13) classes de renda .• 

Pretende-se com estas informações, ter uma dimensão quanto a estrutura de distri-

buição de renda da população. 

(9) Participação Simples (e Acumulada) da 
Renda Mensal após a dedução do Impos 
to, pertencente a cada classe, na Ren 
da Mensal Total de todas as classes-- Determinou-se esses dados, 
(colunas V e VI - tabela 0-1). A par 
ti~ipação simp1es~estã expressa por- utilizando as a1iquotas de 

-~i / ya). 

I'SÓ/. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
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Municlpio de são Paulo 

Renda antes do IPI, por classe de renda 

Tabela C-1 Ano de 1971 - Média Mensal ---.----- I 
. 

População ( Amostra) I da,. dedução do IPI 

-

Renda antes 
CLASSES 

-
DE Participação (%) Valor Cr$l,OO Participação ( o' ) 

(1) (2) 
~ lo 

RENDA Simples Acum. (V. ) Simples Acumulada 
(P. ) 1 

(Y/V) 
1 --

I II III IV V VI 

1 0,9 0,9 6.180 0,1 0,1 
BAIXA 2 5,5 6,4 61.879 1 ,4 1 ,5 

3 45,4 51,8 982.853 22,0 23,5 

SUBTOTAL 51,8 - 1.050.912 23,5 -
4 13,4 65,2 473.854 10,6 34,1 
5 9,0 74,2 380.337 8,5 42,6 

MF:DIA 6 5,9 80,1 321 .177 . 7,2 I 49,8 
7 4,7 84,8 305.315 6,8 56,6 
8 2,2 87,0 177.365 4,0 60,6 
9 2,5 89,5 217.096 4,8 65,4 

10 1,9 91,4 174.788 3,9 69,3 

SUB TOTAL 39,6 - 2.049.932 45,8 -
11 1,4 92,8 128.361 2,9 72,2 

ALTA 12 4,1 96,4 553.970 12,4 84,6 • 

13 3,1 100,0 691.943 15,4 100,0 

SUBTOTAL 8,6 1.374.274 30,7 -
TOTAL GERAL 100,0 100,0 4.475.118 100,0 -

MEDIA - - 344.239 - -
FONTES: (1) Orçamentos Familiares do Municipio de são Paulo (referentes ao periodo 

de abril de 1971 e outubro de 1972-IPE, Séries Monogrãficas, são Paulo, 
1973); I 

(2) Dados processados pela aytora desta pesqui sa com base nas fontes cons
tantes da nota 1. 

// .-

I 



Tabela D-l 

CLASSE 

DE 
RENDA 

I 

1 
BAIXA 2 

3 

SUBTOTAL 

4 
5 
6 

MtDIA 7 
8 
9 

10 

SUB TOTAL 

11 
ALTA 12 

13 

SUBTOTAL 

TOTAL 
MEDIA 

1'; " 
• / 'f • 

... _-------------_ .. _.-._-

Municipio de são Paulo 

Renda depois ào IPI por classe de renda 

Ano de 19 71 - Media ~~nsal 

População ( Amostra ) Renda depois da dedução do IPI ( 2) 

Participação (%) 
Aliquotas em vigor em 1971 

r-' 
Va 1 or-Cr$l,oq Simples Participação (%) 

(P. ) ACUill. , 
(y. ) Simples ; Acum. 

1 (yt IY) I 11 III IV V VI 

0,9 0,9 5.702 0,1 0,1 
5,5 6,4 57.964 1,4 1 ,5 

45,4 51,8 936.303 21 ,7 23,2 . 
51,8 - 999.969 23,2 -

13,4 65,2 450.182 10,4 33,6 
9,0 74,2 364.000 8,5 42,1 
5,9 80,1 308.073 7,2 49,3 
4,7 84,8 293.382 6,8 56,1 
2,2 87,0 171 .495 4,0 60,1 
2,5 89,5 211.221 4,9 65,0 
1,9 91 ,4 169.715 3,9 68,9 

39,6 - 1.969.068 45,7 -

1 ,4 92,8 124.586 2,9 71 ,8 
4,1 96,9 539.413 12,5 84,3 
3,1 100,0 676.046 15,7 100,0 

8,6 - 1.340.045 31 ,1 -
100,0 - 4.308.082 100,0 -

- - 331 . 191 - -

----_. 

I 
I 

• 

FONTES: (1) Orçamentos Familiares do Munic1'pio de são Paulo (referentes ao Eeriodo I 
de abril de 1971 a outubro de 1972 -IPE, Series Monogrãficas, Sao Pau

";' 

I 

lo, 1973); 
(2) Dados processados pela autora desta pesquisa com base nas fontes cons

tantes da nota 1. 

I 
J 

I 
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. '" 
I 

Municlpio de São Paulo 

MudançaS relativas na posl 

ção relativa da renda ( TR. ) 
. .1 

Tabela A-2 

TR. 
1 

Cl asses de Renda i 

i = 1, 2, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

TOTAL 

NOTAS 

.... , 13 
% (1) 

- 7,7 
. - 6,3 

- 4,7 
- 5,0 

- 4,3 

- 4,0 

- 3,9 

- 3,3 

- 2,7 

- 2,9 

- 2,9 

- 2,6 

- 2,3 

- 3,7 

(1) Dados processados pela autora desta pesquisa 
com base na expressão t 
(TR; = Li / Vi / Y) ou (TR; = -T; / Vi). 

l. __ _ 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

t 


