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Esta é uma obra preciosa por diversas razões. 
Uma delas diz respeito à temática, muito relevan-
te para o Direito Financeiro, embora pouco estu-

dada sob este enfoque. Trata da redução das desigualdades, 
sociais e regionais, para o que é importantíssimo o papel de-
sempenhado pelo Estado, sem o qual esse desiderato não será 
jamais alcançado. E a análise dos meios financeiros para se 
chegar a esta meta é de imprescindível e inafastável necessi-
dade. Conceitos indeterminados como bem estar, bem comum 
ou interesse púbico se tornam mais palpáveis sabendo-se que 
existem recursos financeiros destinados à sua concretização.
Destaca-se ainda na obra o enfoque apresentado. Costu-
ma-se analisar a questão da redução das desigualdades 
apenas pela ótica das despesas públicas, isto é, pelos ins-
trumentos através dos quais se chega à população mais 
fragilizada. No caso, o Autor apresenta mais um aspecto de 
crucial importância para a análise, que é o papel das receitas 
públicas nessa concretização. De fato, problemas como a 
regressividade da carga tributária, das renúncias fiscais e do 
tratamento às pequenas e médias empresas, dentre vários, 
indicam outro olhar para o problema em questão, inserindo 
a questão das opções políticas na arrecadação como um 
instrumento relevante para a redução das desigualdades”.

Trecho do Prefácio do Prof. Fernando Facury Scaff
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A pretensão é apresentar uma 
ferramenta de análise: embora 
respeitando a deliberação políti-
co-democrática, observar os de-
bates jurídicos pela lente do ob-
jetivo constitucional de redução 
de desigualdades, encontrando 
novas formas de pensar o direito 
fiscal. Este exercício de reposicio-
namento permite remover obje-
ções ultrapassadas sobre o tema 
das desigualdades; permite ques-
tionar aos instrumentos fisco-fi-
nanceiros sobre seu papel na bus-
ca por redução de desigualdades, 
extraindo respostas por vezes 
surpreendentes; permite, ao final, 
promover novas análises jusfinan-
ceiras, em diversos âmbitos.
As desigualdades no Brasil, em-
bora tenham recentemente sido 
promovidas à ribalta dos debates 
públicos, continuam observando 
índices muito altos e surpreen-
dentemente estáveis. A redução 
dessas desigualdades é um im-
perativo econômico, político e 
social. E a atividade financeira do 
Estado pode e deve servir, como 
outros meios, para promover esta 
redução de desigualdades.
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“La majestueuse égalité des lois, qui interdit au riche comme au 
pauvre de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de 

voler du pain”. 

Anatole France, Le Lys rouge (1984).

“Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos”. 

Mateus, 24,12.

“All good people agree, 
And all good people say,

All nice people, like Us, are We
And every one else is They:

But if you cross over the sea,
Instead of over the way,

You may end by (think of it!) looking on We
As only a sort of They!”

Rudyard Kipling, We and They, publicado em Debits and Credits (1926).





A ela, Bruna, meu amor, minha cúmplice e companheira. Que me trouxe, 
dentre tanta coisa boa, ele, o Antônio, meu filho muito amado, 

a quem dirijo minhas melhores intenções.





1.  SOBRE A COLEÇÃO DIREITO 
FINANCEIRO ATUAL

A Coleção Direito Financeiro Atual, que tenho a honra de coordenar a 
convite da Editora D’Plácido, visa levar à comunidade acadêmica estudos 
jurídicos qualificados e atualizados sobre essa disciplina.

O direito financeiro insere-se no campo do direito público, pois intrinse-
camente vinculado ao mesmo objeto de análise, o Estado, e é tão antigo quanto 
este, qualquer que seja seu marco inicial, pois não existe Estado sem Direito e sem 
finanças que o sustente. É nesse espaço que se inserem os estudos de direito finan-
ceiro que, no Brasil, visam a concretização dos objetivos fundamentais estabelecidos 
pela Constituição (art. 3º), amparado em seus fundamentos (art. 1º). 

Entendo o direito financeiro como o ramo do Direito no qual se estuda como 
o Estado arrecada, reparte, gasta e se endivida, e como isso é organizado e controlado 
visando a consecução dos objetivos constitucionais. Nessa definição encontram-se 
representados seus principais institutos: receita, federalismo fiscal, despesa, 
crédito, orçamento, controle e fiscalização, direcionados à execução das metas 
determinadas pela Constituição de 1988. 

Trata-se de uma disciplina estruturante para a solução dos desafios que 
enfrenta a sociedade contemporânea, em especial para a manutenção de um 
Estado de Direito que seja, ao mesmo tempo, democrático e republicano, no 
qual o dinheiro e o patrimônio públicos sejam utilizados como instrumento 
para a realização do homem, com respeito aos direitos fundamentais, dentre 
os quais se destacam a liberdade e a isonomia. 

Nesta Coleção, sob um enfoque atual, segue-se a trajetória de estudos 
qualificados adotados na quase bi-centenária Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo, pelos professores titulares desta disciplina, Theotônio 
Monteiro de Barros, Ruy Barbosa Nogueira, Antônio Roberto Sampaio 
Dória, Regis Fernandes de Oliveira e Heleno Taveira Torres1.

Fernando Facury Scaff
Professor Titular de Direito Financeiro da USP, Advogado

1 Professores titulares de direito financeiro pelos seguintes respectivos períodos: 1941/1971; 
1965/1969; 1972/1991; 1991/2014 e 2014/... (Armando Machado Júnior, Cátedras e cate-
dráticos: curso de bacharelado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – 1827-2009. 
São Paulo: Mageart, 2010).
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PREFÁCIO

Tenho a honra de prefaciar este livro, resultante da Tese de Doutorado 
de Alexandre Coutinho da Silveira, defendida perante Banca Examinadora 
na Faculdade de Direito da USP, sob minha orientação.

Costumo definir o Direito Financeiro como o ramo do Direito que 
estuda como o Estado arrecada, gasta, se endivida, como tudo isso é partido, 
organizado e controlado, visando alcançar os objetivos constitucionais. Isso que 
corresponde às grandes áreas de análise desse ramo jurídico: receita, despesa, 
dívida, federalismo fiscal, orçamento e controle, com objetivos substanciais de 
cumprimento da Constituição, e não meramente formais.

Esta é uma obra preciosa por diversas razões. Uma delas diz respeito à 
temática, muito relevante para o Direito Financeiro, embora pouco estudada sob 
este enfoque. Trata da redução das desigualdades, sociais e regionais, para o que é 
importantíssimo o papel desempenhado pelo Estado, sem o qual esse desiderato 
não será jamais alcançado. E a análise dos meios financeiros para se chegar a esta 
meta é de imprescindível e inafastável necessidade. Conceitos indeterminados 
como bem estar, bem comum ou interesse púbico se tornam mais palpáveis sabendo-se 
que existem recursos financeiros destinados à sua concretização.

Destaca-se ainda na obra o enfoque apresentado. Costuma-se analisar a 
questão da redução das desigualdades apenas pela ótica das despesas públicas, 
isto é, pelos instrumentos através dos quais se chega à população mais fragi-
lizada. No caso, o Autor apresenta mais um aspecto de crucial importância 
para a análise, que é o papel das receitas públicas nessa concretização. De fato, 
problemas como a regressividade da carga tributária, das renúncias fiscais e do tra-
tamento às pequenas e médias empresas, dentre vários, indicam outro olhar para o 
problema em questão, inserindo a questão das opções políticas na arrecadação 
como um instrumento relevante para a redução das desigualdades.

Não foi deixada de lado a análise das desigualdades regionais, que, ao lado 
das sociais, devem ser combatidas, conforme estabelece o art. 3º, III, da Cons-
tituição. O papel desempenhado pelo federalismo fiscal em nosso país é outro 
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destaque da pesquisa realizada, e aponta para assimetrias relevantes que devem 
ser combatidas, respeitando as diferenças, porém atacando as desigualdades.

O endividamento público é um terceiro âmbito da pesquisa que foi abor-
dada no texto com percuciência, envolvendo não apenas os aspectos da dívida 
financeira, mas também daquela não financeira, como o infelizmente pouco 
respeitado prazo de pagamento de precatórios, além das dívidas não registradas 
contabilmente, como a da devolução dos resíduos tributários aos exportadores.

Há muito mais a ser dito sobre a obra, que vocaliza uma preocupação 
social do Direito Financeiro na consecução dos objetivos constitucionais, 
porém paro por aqui os comentários, sob pena de transformar este prefácio 
em uma resenha.

Deve-se dizer mais algumas palavras ao leitor, desta feita sobre o Autor. 
Jovem advogado, estudioso, dedicado, obsessivo com os detalhes, linguagem 
culta e refinada capacidade de análise e de crítica. Quando se debruça sobre um 
tema, pode ter certeza de que os mínimos detalhes estarão sob seu escrutínio. 
Isso ocorreu em sua Dissertação de mestrado, também na Faculdade de Direito 
da USP, sob minha orientação, transformada em livro intitulado Governança 
pública de royalties: federalismo fiscal e futuras gerações, onde percorreu os caminhos 
da governança dos royalties da mineração, sob a ótica do Direito Financeiro.

Deixo aos leitores o convite para análise dos caminhos financeiros de 
nosso país em busca da redução das desigualdades sociais e regionais, objeto 
desta nova obra de Alexandre Coutinho da Silveira.

Boa leitura.

São Paulo, junho de 2020.

Fernando Facury Scaff1

1 Professor Titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo. Advogado, sócio de 
Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimaraes, Pinheiro & Scaff - Advogados
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INTRODUÇÃO

O dinheiro fala. Isso é verdade nas relações privadas e é verdade, também, 
na atividade financeira do Estado. O comportamento financeiro do Estado 
denuncia suas intenções, revela seus propósitos1. Daí que uma das formas de 
observar se o Estado cumpre o que promete ou efetivamente se engaja nas suas 
declarações de princípios e diretrizes é analisando sua atividade financeira2.

Um caso recente ajuda a perceber do que falamos: a Lei Orçamentária 
Anual de 2016 previu cortes profundos no Orçamento da Justiça do Trabalho. 
O Relator do Projeto de Lei (PLN nº 07/2015-CN), em seu Parecer Final, 
fez diversas considerações sobre direitos materiais e processuais trabalhistas 
que entende exagerados3. O caso é lembrado nesta ocasião porque representa 

1 “O direito financeiro é uma das áreas do conhecimento humano mais adequada para os 
estudos acerca da república, pois é nela que o Estado estrutura e o governo efetua a arre-
cadação e realiza a despesa pública, operações que permitirão constatar como se realiza a 
atuação governamental”. SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: 
direito financeiro, república e direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do 
cargo de Professor Titular de Direito Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 101.

2 “Amid the clashing of divergent interests and the endeavor of each social class to roll off 
the burden of taxation on some other class, we discern the slow and laborious growth of 
standards of justice in taxation, and the attempt on the part of the community as a whole 
to realize this justice. The history of finance, in other words, shows the evolution of the 
principle of faculty or ability to pay —the principle that each individual should be held 
to help the state in proportion to his ability to help himself ”. SELIGMAN, Edwin R. A. 
The income tax: a study of the history, theory, and practice of income taxation at home and 
abroad. New York : The Macmillan Company, 1911. p. 04.

3 Criticou as regras atuais porque “estimulam a judicialização dos conflitos trabalhistas”, 
“são extremamente condescendentes com o trabalhador”, “as causas são apresentadas com 
valores completamente desproporcionais”, a possibilidade de reapresentação da demanda 
seria viciosa (“prazo de dois anos é excessivo , uma vez que estimula o ex-empregado, que 
já havia recebido sua rescisão , a buscar ganhos adicionais diante de dificuldades financeiras”) 
e seria necessário “estabelecer que o acordo no sindicato tem que valer como quitação”. 
O documento, datado de 13 de dezembro de 2015 e disponível no sítio da Câmara dos 
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parcela daquilo que motiva esta pesquisa: o uso da via financeira para sufo-
camento oblíquo de direitos sociais. E diz-se oblíquo porque ao Deputado 
Federal Relator do PLOA/2016 é dado redigir projetos e levar a plenário 
discussões a respeito das regras materiais e processuais que critica; mas ao 
deixar de pôr o tema em discussão, em vez disso se usando da via financeira 
para atingir o mesmo resultado, burla as instituições existentes, promove um 
bypass da deliberação democrática ordinária.

Com esta postura em mente, selecionamos um dos objetivos funda-
mentais da Constituição Federal de 1988 – o de redução de desigualda-
des sociais (art. 3º, III) – para perquirir se a atividade financeira tem se 
engajado na sua busca.

A eleição deste objetivo constitucional em específico parece natural. 
Como teremos a oportunidade de apontar, o tema é dos mais controvertidos 
atualmente. O Brasil é, seguidamente, detentor de alguns dos piores níveis 
mundiais de desigualdades – o que nos traz a oportunidade de analisar o 
tema por dentro. E estas desigualdades causam diversos prejuízos ao regular 
funcionamento do Estado e da sociedade, representando um verdadeiro e 
legítimo objeto de preocupação e estudo acadêmico.

Fixada essa ideia, a primeira tarefa a desempenhar é de buscar um 
diagnóstico sobre o cruzamento dos instrumentos da atividade financeira do 
Estado com o propósito, constitucionalmente delineado, de reduzir desigual-
dades. Mas não é este, ainda, o propósito do livro. O diagnóstico, para estes 
propósitos, é apenas um degrau.

Quer-se, isto sim, a partir dele, encontrar e desenvolver as polêmicas 
jurídicas que se fazem presentes quando os temas de Direito Financeiro são 
invadidos pela condição, enquanto protagonista, do objetivo de reduzir de-
sigualdades. A ideia é que aquele objetivo, frequentemente negligenciado 

Deputados, é firmado pelo Relator-Geral do PLOA/2016, Deputado Federal Ricardo 
Barros (PP/PR). Tendo sido a Lei aprovada com estas considerações (Lei n. 13.255/2016), 
foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (ADIN n. 5468), que veio a 
ser relatada pelo Min. Luiz Fux; o argumento central da ação era de desvio de finalidade. 
Por maioria, o Plenário do STF manteve a validade da norma, em especial deferência à 
autonomia do Poder Legislativo; considerou, dentre outras razões, que “O relatório da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso 
Nacional, mercê de ostentar confessadamente, motivação ideologicamente enviesada, não 
vincula, per si, a apreciação pelas Casas Legislativas do Parlamento Federal (...) O desvio de 
finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído 
a determinado agente público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua 
atribuição institucional, mobiliza a sua atuação à finalidade não imposta, ou não desejada 
pela ordem jurídica, ou pelo interesse público. 9) O abuso parlamentar não se configura, sob 
o ângulo da principiologia dos subprincípios da proporcionalidade (necessidade, adequação 
e proporcionalidade em sentido estrito), quando imposta a redução do orçamento público 
destinado a órgãos e programas orçamentários, em decorrência de de crise econômica e 
fiscal” (ADI 5468, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30 jun. 2016).
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no campo financeiro, traz diversas repercussões ao Direito. É na exploração 
dessas repercussões que o livro pretende avançar: lançando foco sobre os 
meios hodiernos da atividade financeira do Estado que (i) sejam voltados 
ao mencionado objetivo, (ii) sejam contrários ao objetivo, (iii) contenham o 
objetivo em maior ou menor grau, (iv) sejam indiferentes ao objetivo4. E, a 
partir deste levantamento, passar a criticar juridicamente estes instrumentos, 
sua estrutura institucional, seu relacionamento com diversos valores jurídicos 
circundantes, a partir do reflexo no objetivo em comento.

A pretensão é de apresentar uma ferramenta de análise: observar os 
debates jurídicos pela lente do objetivo constitucional de redução de de-
sigualdades, encontrando novas formas de pensar o direito fiscal. Este é o 
espaço que se busca ocupar no plano jurídico5. Afinal, “embora a desigual-
dade dos países da América Latina seja um fato amplamente conhecido, as 
políticas públicas, e especialmente as fiscais, não se tem orientado a este 
objetivo com a força requerida”6.

4 Comparato ensina: “o juízo de validade de uma política – seja ela empresarial ou gover-
namental – não se confunde nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que 
a compõem. Uma lei, editada no quadro de determinada política pública, por exemplo, 
pode ser inconstitucional, sem que esta última o seja. Inversamente, determinada po-
lítica governamental, em razão de sua finalidade, pode ser julgada incompatível com 
os objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum dos atos 
administrativos praticados, ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos, 
inconstitucionais”. COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constituciona-
lidade de políticas públicas. p. 45.

5 “As estruturas da desigualdade podem ser, se não modificadas, bastante perturbadas na sua 
inércia conservadora, mediante processos jurídico-institucionais bem articulados”. BUCCI, 
Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. p. 30.

6 HANNI, Michael; MARTNER, Ricardo; PODESTÁ, Andrea. El potencial redistributivo 
de la fiscalidad en América Latina. Revista CEPAL, n. 116, ago./2015. p. 08. Nas suas con-
clusões, colocam: “En América Latina, la política fiscal juega aún un papel limitado a la hora 
de mejorar la distribución del ingresso disponible. Si bien los países de la región parten 
de niveles de desigualdad de los ingresos de mercado solo levemente superiores a los de 
la OCDE, la política fiscal en estos últimos cumple un papel significativo en la reducción 
de la desigualdad, ya que el coeficiente de Gini baja un 36% luego de las transferencias e 
impuestos directos, en comparación con solo un 6% en los países latino-americanos (...) La 
evaluación del efecto redistributivo de estas potenciales reformas comprueba la importancia 
de promover acciones que combatan la evasión y elusión fiscal (en especial del impuesto 
sobre la renta personal); de otorgar a las rentas de capital un tratamiento similar al aplicado 
a las rentas provenientes del trabajo; de reducir los tratamientos preferenciales y rebajar 
el nivel de ingreso a partir del cual se aplican las tasas máximas en concordancia con los 
rangos estabelecidos en otras regiones. (...) En conclusión, los resultados de este estudio 
sugieren que uno de los grandes desafíos que sigue enfrentando la región es mejorar el 
poder redistributivo de la política fiscal, tanto en lo que se refiere a los impuestos como a los 
gastos, a objeto de promover una mayor igualdad en la distribución del ingreso disponible y 
una mayor reducción de los niveles de pobreza (...) Por supuesto, y como lo ha enfatizado 
la CEPAL en su trilogía de la igualdad, es menester desplegar múltiples iniciativas para el 
cambio estructural con igualdad. Pero, sin duda, las políticas fiscales redistributivas han de 
contribuir en el futuro a cambiar este estigma regional” – p. 25.
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Cabe apontar, então, desde o princípio, algumas limitações que serão 
observadas. 

A primeira delas diz respeito ao escopo da atividade financeira analisada. É 
que, com Fernando Facury Scaff, o Direito Financeiro pode ser dividido em 06 
(seis) subáreas de estudo: é o ramo destinado a estudar como o Estado (i) arrecada 
(receita pública), (ii) reparte (federalismo fiscal), (iii) gasta (despesa pública) e (iv) 
se endivida (crédito público), e como tudo isso (v) é organizado (orçamentos 
públicos) e (vi) fiscalizado (fiscalização financeiro-orçamentária)7 – tudo visando 
a persecução dos objetivos constitucionais. Assim, seria inviável, nesta ocasião, per-
quirir o cumprimento do objetivo constitucional no interior de cada uma destas 
categorias, especialmente considerando a vastidão de itens de despesa pública. 

Sendo assim, focam-se em três itens da atividade financeira para neles 
promover esta análise: (i) a receita pública, (ii) o federalismo fiscal e (iii) a 
dívida pública. É no interior destes itens que serão selecionados instrumentos, 
visando compreender se têm sido orientados para reduzir desigualdades ou não.

A segunda limitação que deve ser observada é de que tampouco serão 
buscadas outras políticas de redução de desigualdades que, embora muito caras 
ao esforço de atingir o objetivo constitucional, não transitam (ao menos não dire-
tamente) pela atividade financeira do Estado. É o caso, exemplificativamente, das 
normas trabalhistas, das regras de salário mínimo8 e das normas de reforma agrária.

Como terceira limitação, impõe-se recordar mesmo os contornos do 
Direito. É que, nada obstante busque-se (também) um diagnóstico sobre a o 
cumprimento do objetivo de reduzir desigualdades no interior dos instrumen-
tos fisco-financeiros, falta-nos competência9 para produzir análises empíricas, 
próprias das ciências sociais. Sendo assim, no tema, fazemos uso extensivo de 
trabalhos de outras áreas – especialmente da Economia, Sociologia e Ciência 

7 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república e 
direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de Direito 
Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. p. 94.

8 “A política que mais efetivamente contribuiu para amortecer a desigualdade na distribuição 
de renda no Brasil foi a valorização do salário mínimo—é o que emerge de pesquisa empírica 
recente empenhada em isolar o peso desse fator”. KERSTENETZKY, Célia Lessa. Foi um 
pássaro, foi um avião? Redistribuição no Brasil no século XXI. Novos Estudos CEBRAP, 
v. 36, n. 02, jul 2017. p. 19.

9 “Ao jurista não cabem especulações sobre quais os modelos de tributação poderiam ser, 
economicamente, mais eficientes, por ser este critério objeto de análises estranhas ao método 
da dogmática jurídica. Ao jurista compete a hermenêutica e aplicação do direito tributário. 
Contudo, o estudo do princípio de capacidade contributiva não pode ser feito sem uma pré-
via aproximação das doutrinas que o fundamentaram desde a origem, bem assim a forma de 
divisão dos tributos e os modelos de definição dos critérios de apuração da justiça tributária 
em cada caso. E este é precisamente o caso da justiça tributária, inicialmente elaborada pelos 
autores de economia política e que passou aos compêndios de direito financeiro até assumir 
sua autonomia jurídica, como conteúdo específico do direito tributário”. TORRES, Heleno 
Taveira. A justiça dos tributos. In: DERZI, Misabel Abreu Machado; MELO, João Paulo Fa-
nucchi de Almeida (Coord.). Justiça Fiscal. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. p. 236.
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Política – nesse mister. Cabe a observação de Lopes quando aponta que questões 
jurídicas podem ser resumidas em “saber se e como alguma coisa, ou melhor 
dizendo, alguma ação ou algum estado de coisas, é proibido, permitido ou 
obrigatório de acordo com o direito”10. Quer-se, neste sentido, avaliar segundo 
este trinômio alguns elementos identificáveis da atividade financeira do Estado, 
sempre tomando como ponto de partida o diagnóstico de sua relação com o 
objetivo de reduzir desigualdades.

A título de quarta limitação, tomem-se três ideias que o trabalho não 
perseguirá: (i) não pretende tão somente repetir os trabalhos de outras áreas de 
conhecimento, acima mencionados – aquele conhecimento será sempre bem 
recebido e necessário, mas não suficiente e não configura o cerne; (ii) não pre-
tende levar adiante apenas ideias teóricas (por mais necessárias e interessantes 
que sejam) sobre desigualdade e a necessidade de reduzi-las; (iii) não pretende 
assumir condição militante, no sentido de afirmar a ilegitimidade de todos os 
instrumentos financeiros que eventualmente sejam indiferentes ou contrários 
ao objetivo constitucional de redução de desigualdades: é preciso reconhecer 
e respeitar o espaço da política, abstendo-se de pretender que todo e qualquer 
debate possa e deva ser determinado a partir do Direito.

Considere-se finalmente, em quinto item, que o trabalho promove seu 
recorte metodológico em torno das desigualdades sociais – o ângulo que se 
quer é do impacto nas pessoas, e não de uma desigualdade entre entes políticos 
pura e simplesmente considerada. Isto significa que as desigualdades regionais 
ou territoriais estarão presentes apenas enquanto fatores das desigualdades 
sociais (afinal, o debate de cunho regional é expressão da necessária preocu-
pação com a sociedade e com o ser humano, na construção política histórica 
em regiões11). Não serão analisados frontalmente outros tipos de desigualdade, 
embora relevantíssimos social e juridicamente, como as desigualdades de 
gênero, de raça e mesmo entre gerações.

Fixado o tema principal e suas limitações, cabe prosseguir delineando 
algumas premissas que serão adotadas nos capítulos seguintes.

Como já exposto, quer-se promover análises jurídico-financeiras que sur-
gem ou se revelam mais relevantes quando lançado ao centro das preocupações 

10 LOPES, José Reinaldo Lima. Régua e compasso – ou metodologia para um trabalho jurídico 
sensato. Mimeo. Texto publicado em espanhol como: Reglás y compás. In: COURTS, 
Christian (org.). Observar la ley, Madrid, Editorial Trotta, 2006. p. 14.

11 “É justamente a exigência de solidariedade do Estado Social que fez com que fosse for-
mulado um princípio de fidelidade federal que vincula a União e os entes federados, con-
dicionando e orientando suas políticas na direção da diminuição das desigualdades sociais. 
Não é possível, porém, a uniformização das condições sociais de vida entre os vários entes 
federados se estes não tiverem capacidade suficiente (não apenas econômica, mas, também, 
política) para satisfazer plenamente todas as suas funções. Assim, a forma cooperativa de 
federalismo tem por objetivo fundamental a igualação da capacidade dos membros da 
Federação”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a 
partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 91.
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o objetivo de reduzir desigualdades. Isso implica dizer que buscamos diversas 
diferentes análises, reputadas subexploradas, dentre debates simplesmente au-
sentes do cenário nacional ou debates ativos mas que, por não considerarem 
(ou considerarem apenas marginalmente) a questão distributiva, deixam de 
abordar razões e argumentos relevantes.

Sendo assim, observados os limites do espaço acadêmico, a tese opta por 
privilegiar a amplitude, horizontal, de modo a identificar, selecionar e analisar 
os temas jurídicos surgidos; em detrimento da profundidade, vertical, de cada 
um dos debates trazidos. Sendo assim, a pretensão do terceiro capítulo não 
será de esgotar todo o potencial analítico de cada tema (segundo os diversos 
ramos do Direito que seriam aplicáveis), mas sim expor os diversos temas 
impactados, afirmando a inovação trazida pela lente utilizada, e buscando 
abordar especialmente o impacto do objetivo fundamental naquele assunto 
em particular. Entende-se que a horizontalidade, ora mencionada, permite mais 
claramente demonstrar que as desigualdades, embora objeto de norma consti-
tucional de estatura superior, não têm sido protagonistas dos debates jurídicos.

Preferindo suscitar diversos debates, em vez de aprofundar um ou alguns, 
são vários os temas tomados para análise a partir do Direito. A empreitada 
pode servir-se da ideia a respeito dos papéis do direito no desenvolvimento12, 

12 É relevante a posição de Kerry Rittich, analisando o papel do Direito e do jurista no 
que chama de segunda geração de reformas, pós Consenso de Washington, promovi-
das pelas instituições financeiras internacionais (especialmente o Banco Mundial), na 
ânsia de incluir questões sociais na agenda do desenvolvimento, embora mantendo o 
receituário liberalizante no plano macroeconômico. Coloca: “the fate of the social can 
only be analyzed through a nuanced and detailed examination of the norms, rules, 
and institutions that structure the interactions of groups and individuals in particular 
contexts (...) The ways in which myriad social and economic norms, rules, and insti-
tutions may affect the realization of different social objectives are likely to be ignored 
or vastly underestimated by those, including economists, who are focused on their 
efficiency-enhancing properties. Or the complex and cross-cutting effects of legal rules 
and other norms may simply be invisible to those who are unable to adequately assess 
the variety of outcomes that legal rules can generate in different social and institutional 
contexts, their interaction with other normative orders, and the conflicting ways that 
they can be interpreted and adjudicated over time. (...) Disciplinary orientation is part 
of the story here. Legal scholars could both help fill in the missing links between social 
concerns and the regulatory agenda in a variety of ways, as part of the ‘comparative 
advantage’ of legal scholars in governance and institutional reform debates lies in their 
capacity to demonstrate these varying possibilities by better explicating the operation 
of the institutions that can mediate between social norms and social outcomes ‘on the 
ground.’ Legal scholars are thus well positioned to illuminate some of the challenges to 
the realization of social objectives that may remain hidden amidst endorsements of the 
‘social, structural, and human’ at the abstract level but which become clear by focusing 
not only on efficiency, but on the full range of things rules and institutions actually do. 
An important part of the task is simply to illustrate the point made at the outset, which 
is that legal norms and institutions operate in multiple modes: normative, distributive, 
constitutive, and disciplinary. Another is to observe that the rules that govern economic 
transactions in industrialized states have always served multiple functions - the enhan-
cement of efficiency is but one. To reduce the focus of the reform of legal rules and 
institutions to concerns about efficiency and market failures, even assuming that the 
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descritos por Diogo Coutinho13. São quatro, na visão do autor: direito como (i) 
objetivo, (ii) ferramenta, (iii) arranjo institucional e (iv) vocalizador de deman-
das14. Enquanto (i) objetivo, a proposta é de apreciar o conteúdo do comando 
constitucional de redução de desigualdades, passando então a contemplar os 
instrumentos do Direito Financeiro segundo este conteúdo; como (ii) ferra-
menta, quer-se utilizar as evidências empíricas encontradas para dizer, juridi-
camente, sobre a formatação dos meios empregados para alcançar o objetivo 
constitucional e como esses meios poderiam estar melhor construídos em 
sua estrutura jurídica15; como (iii) arranjo institucional, especialmente no que 
concerne ao federalismo fiscal, pretende-se extrair lições jurídicas a respeito 
da interação entre os atores envolvidos, tendo em vista aquele objetivo; como 
(iv) vocalizador de demandas, a proposta é analisar alguns desses instrumentos 
dizendo sobre a sua adequação enquanto elemento democratizador16, de modo 
a permitir a participação da sociedade na definição da política.

calculus that underpins these efforts is adequate, is to miss many of their other properties 
and effects and to radically reduce in scope the aspirations driving legal regulation (...) 
At minimum, the exercise can provide policymakers with alternative analyses of the 
context and the alternatives, and aid social justice activists in their efforts to unsettle the 
soft consensus that has consolidated around the idea that the standard approach to reform 
is both normal, clearly ‘right’ and in any event, unchallengeable. In short, legal scholars 
have a distinct analytic role to play. This is simply to refuse any automatic collapse of the 
social into the economic project, and to identify in concrete ways how specific elements 
of the governance project play out in practice and might work at cross-purposes with 
‘social, structural, and human’ ends, however defined”. RITTICH, Kerry. The future of 
law and development: second-generation reforms and the incorporation of the social. 
In: TRUBEK, David M.; SANTOS, Alvaro (Eds.). The new law and economic development, 
a critical appraisal. Cambridge University Press: 2006. p. 247, 249-250, 252.

13 COUTINHO, Diogo R. Direito, desigualdade e desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013. 
Capítulo 3, item 3.2. p. 95 e ss. Tema também abordado em: COUTINHO, Diogo R. O 
direito nas políticas públicas. In: MARQUES, Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta 
de (orgs.). A política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: UNESP, 2013.

14 Interessante observar sua colocação: “o aparato jurídico tem papel redistributivo não negli-
genciável em políticas públicas. Seja porque molda instituições (como a propriedade) em 
vários níveis, seja porque as dinamiza, seja porque permite sua avaliação e ajuste, o direito 
é, como defendido no tópico anterior, em boa medida responsável pelas transferências de 
riqueza nas sociedades capitalistas”. Ibidem, p. 104.

15 Interessante observar e analisar juridicamente – o que deverá ser objeto deste item – as pro-
postas comumente colocadas para que o funcionamento dos tributos, como instrumentos 
não apenas de arrecadação mas de redução de desigualdades. Por exemplo: “Em termos de 
estrutura geral da tributação, as propostas elevam os impostos coletados sobre a renda, o ca-
pital e as transferências de riqueza – o contrário da tendência recente de elevar os impostos 
sobre o consumo (VAT) e sobre a renda auferida (contribuições para a seguridade social). 
As propostas são um meio de distribuir o custo do financiamento das operações do governo 
de forma mais justa e de elevar a arrecadação fiscal adicional para financiar a redistribuição”. 
ATKINSON, Anthony B. Desigualdade: o que pode ser feito? São Paulo: LeYa, 2015. p. 220.

16 Vale referir a experiência narrada por Paul Collier, sobre a inclusão do controle social 
nas transferências educacionais em Uganda, que conduziu a uma melhora, entre os níveis 
de valores liberados pelo Ministério, e os recebidos pelas escolas – ou seja, reduzindo os 
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E, para que se promova esta análise jurídica, uma outra premissa é de 
relevância ímpar, devendo restar clara porque presente em todo o trabalho: 
quaisquer que sejam os níveis de cumprimento do objetivo de redução de 
desigualdades, eles poderão e deverão sofrer críticas. Dir-se-á, por um lado, 
que a atividade financeira não promove aquele objetivo de maneira suficiente; 
de outro lado, que promove o objetivo de maneira demasiada, descuidando de 
outros axiomas igualmente relevantes; ou até mesmo que estes instrumentos 
financeiros são inadequados à solução política pretendida17. Para nossos propó-
sitos, contudo, importa registrar que a análise jurídica encontra seus limites, não 
podendo substituir-se à decisão política.

Como dispõe Piketty, “apenas a deliberação coletiva e a experimentação 
democrática podem desempenhar esse papel”18; Paul Peterson afirma que “o 
grau exato de redistribuição depende do nível de desenvolvimento econômico 
do país e do custo de promover redistribuição tanto às liberdades individuais 
como ao continuado desenvolvimento econômico. Não há uma única melhor 
solução”19; ou ainda Scaff, quando postula que “a necessidade de escolha das 
metas sociais a serem alcançadas deve ser produto de uma deliberação pública” 
e que a justiça distributiva é tema “primordialmente político, lateralmente econômico 
e residualmente jurídico”20. Assim, quer-se que o respeito à deliberação político-

desvios de corrupção –, da casa de 20% para um patamar de 90%. COLLIER, Paul. The 
bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be done about it. NY: Oxford 
University Press, 2008. p. 149-151.

17 Sobre o tema, ver, na perspectiva econômica: SOARES, Sergei Suarez Dillon. O ritmo 
na queda da desigualdade no Brasil é aceitável? Revista de Economia Política, v.  30, p. 364-
380. 2010. E, de maneira mais abstrata: MARKOVITS, Daniel. How much redistribution 
should there be? Yale Law Journal v.  112, n. 8, 2003. Relatório do FMI coloca: “But when 
is inequality excessive? There is no easy answer, but it will depend on several country-spe-
cific factors, including the growth context in which inequality arises, along with societal 
preferences” – IMF. Fiscal Monitor: Tackling inequality. out 2017. p. 01.

18 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Monica Baumgarten de Bolle. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 499. 

19 PETERSON, Paul. The Price of Federalism. New York: Brookings Institution Press. 1995. p. 
190. Bercovici bem coloca que: “Não se pode, portanto, entender a Constituição fora da 
realidade política, com categorias exclusivamente jurídicas. A Constituição não é exclusi-
vamente normativa, mas também política; as questões constitucionais são também questões 
políticas. A política deve ser levada em consideração para a própria manutenção dos funda-
mentos constitucionais. Na feliz expressão de Dieter Grimm, a Constituição é resultante 
e determinante da política”. BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação 
difícil. Lua nova, n. 61, de 2004. p. 24. Como coloca Regis de Oliveira: “os conflitos sociais 
são absolutamente legítimos. Todos são procedentes. Da dialética é que nasce uma solução 
que será alterada por outra solução e assim por diante”. OLIVEIRA, Regis Fernandes de. 
Indagação sobre os limites da ação do Estado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 
255. Vale ainda notar as palavras de Burman: “What is the right level of progressivity? The 
answer depends on the factors that drive inequality and the costs of taxation”. BURMAN, 
Leonard. Taxes and inequality. Tax Law Review, v.  66, de 2013. p. 591.

20 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: direito financeiro, república 
e direitos fundamentais. Tese (Concurso para provimento do cargo de Professor Titular de 
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-democrática seja uma constante nessas linhas, deferindo-a papel relevante e 
evitando sempre invadir-lhe o espaço.

Considera-se que o direito é competente para promover exame apro-
fundado das normas e instituições subjacentes às políticas, inclusive fiscais21, e 
sua interação com os diferentes objetivos sociais e axiomas jurídicos, contra-
balanceando a contundência das recomendações econômicas22, especialmente 
aquelas que indicam a eficiência como valor principal ou até único23. A “re-
legitimação” do direito evidencia que as políticas são construídas a partir de 
elementos jurídicos, assim demandando a participação do direito e aceitando 
sua lente como objeto de análise24. A manifestação de poder admite a análise 
do jurista em termos de legitimação da conduta segundo os valores eleitos 
pela sociedade25. O direito é necessário para mediar e traduzir a linguagem 

Direito Financeiro). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 
p. 286 e 355. Prossegue: “esta [deliberação] é que vai determinar a relação de custo-bene-
fício a ser perseguida, correlacionando os recursos a serem arrecadados e os gastos a serem 
realizados para seu alcance. E isso é uma construção da sociedade, e não um produto a ser 
determinado em gabinetes tecnocráticos – esses devem ser auxiliares técnicos e não ins-
tâncias decisórias. Nesse ponto, é de extrema importância a aproximação entre o que seja 
uma deliberação do corpo estatal com as reivindicações da sociedade” – p. 286.

21 Como coloca José Reinaldo Lima Lopes: “A hipótese pode também ser gerada por al-
guma observação vinda de outras ‘disciplinas’ ou ‘ciências’. Tomemos o caso da economia 
que contribui com análise dos efeitos da aplicação de certos institutos jurídicos. A análise 
econômica pode sugerir que certas interpretações dos contratos de concessão, como con-
tratos feitos com o Estado, levam a uma distribuição não eqüitativa de custos sociais (...) 
O impacto econômico desta decisão – que pode ser medido e analisado pela economia e 
pelas finanças – pode muito bem servir de padrão de crítica à decisão judicial, já que por 
meio dele pode-se demonstrar ou negar que a decisão foi tomada com mais ou menos 
sentido jurídico, que ela violou, ou não violou a regra do tratamento igual perante a lei, e 
assim por diante”. LOPES, José Reinaldo Lima. Régua e compasso. Cit. p. 25.

22 RITTICH, Kerry. The future of law and development. Cit.
23 “A ética da solidariedade é substituída pela ética da eficiência e, dessa forma, os programas 

de redistribuição de renda, reparação de desequilíbrios sociais e assistência a grupos margi-
nalizados têm encontrado forte resistência na casamata republicana. Não há dúvida de que 
esse novo individualismo tem sua base social originária na grande classe média produzida 
pela longa prosperidade e pelos processos mais igualitários que predominaram na era ke-
ynesiana. Hoje o novo individualismo encontra reforço e sustentação no aparecimento de 
milhões de empresários terceirizados e autonomizados, criaturas das mudanças nos métodos 
de trabalho e na organização da grande empresa”. BELLUZZO, Luiz Gonzaga. O capital e 
suas metamorfoses. São Paulo: Editora UNESP, 2013. p. 176.

24 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. Cit. 
Coloca a autora: “O que há de novo, com a centralidade do direito relegitimada pela 
Constituição democrática, é a compreensão de que os instrumentos para a transformação 
das estruturas se ampliaram muito” (p. 27). E ainda: “(...) a política imbricada com a técnica, 
a gestão pública institucionalizada e regrada pelo direito. A face política do governo vai se 
revestindo cada vez mais de uma tessitura jurídica” (p. 34).

25 “La importancia que tiene el campo de los juristas, consiste em la importancia que tiene el 
ejercicio del derecho, que nos es sino ejercicio del poder; de una parte del poder distribui-
do em la sociedade. Los juristas adquieren importancia social, porque son los encargados 
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constitucional aos diversos ramos jurídicos, especialmente ao financeiro, pon-
do-nos prontos para ouvir, com estes instrumentos, o que a carga axiológica 
constitucional e jurídica tem a dizer.

Com essas premissas, vale prosseguir quanto ao método e estrutura.
O problema central da pesquisa reside na observação de que os instrumen-

tos financeiros não têm sido utilizados, no Brasil, com efeitos redistributivos, 
mas com efeitos concentradores de renda e incrementadores das desigualdades 
sociais ou mantenedores do status quo.

A pergunta central a que se pretende responder é: quais debates jurídi-
cos são influenciados quando alçada a primeiro plano a busca por redução 
de desigualdades a partir dos atividade financeira do Estado? Navega-se sob 
a ideia de que o trabalho acadêmico pode muito contribuir formulando per-
guntas corretas e intrigantes do ponto de vista jurídico, promovendo debate 
sobre temas de interesse, não explorados ou subexplorados. A leitura a partir 
do Direito Financeiro – no que se dirige organizadamente ao conjunto de 
normas que forma e faz funcionar a atividade financeira do Estado – está em 
posição privilegiada para promover estas discussões.

A hipótese de trabalho é a de que o desenho institucional infralegal frustra 
os ditames da Constituição quanto ao tema das desigualdades e esta análise 
dos instrumentos fiscais  é capaz de ofertar outras perspectivas para diversos 
debates jurídicos, atualmente não ou pouco explorados. Quer-se ofertar uma 
lente de análise – leitura jurídica da atividade financeira tomando o objetivo 
de reduzir desigualdades como protagonista –, suscitando diversas questões 
relevantes que daí decorrem e que usualmente ficam à margem.

oficialmente, esto es, son formados en la universidad para eso, de decir que és lo que se 
debe, o no se debe haber. En el mundo moderno no hay autoridade, por suprema que sea, 
que no disponga de una oficina jurídica que ‘autorice’, esto es legitime, cualquier acto del 
funcionario de que se trate (...) La razón es simple: declarar que una norma es válida, lo cual 
a primera vista parece ser unjuicio “objetivo”, no es otra cosa que aceptar, decir, promulgar, 
la idea de que quien la dictó era quien debía dictarla, y, adernas, que hizo lo que debía, esto 
es, que cumplió con el procedimiento y siguió los lineamientos de las normas superiores. 
Porque si no fuera todo esto, entonces no seria una norma válida. Seria ‘inconstitucional’ 
(más bien no seria: porque ser válida, para una norma, significa que no es inconstitucional). 
Por lo tanto, no hay ninguna manera de establecer ‘objetivamente’ la existência de una 
norma. Hacerlo significa, siempre, intervenir en el fenómeno dei poder. Cada vez que un 
jurista dice que existe una norma, legitima la conducta de alguien; alguien que, por eso 
mismo, es un funcionário y no un usurpador; alguien que produjo un acto ‘jurídico’ y no 
un delincuente. La activídad jurídica consiste en reconocer el derecho. Pero reconocer el 
derecho significa, como función social, otorgar legitimidad a la conducta de alguien. Los que 
los juristas hacen, y eso aprenden a hacer en la facultad, es usar normas para otorgar – pero 
también quitar – legalidad, y por tanto legitimidad, a la conduta de alguien”. CORREAS, 
Óscar. Introdução: El neoliberalismo en el imaginario juridico. In: MARQUES NETO, 
Agostinho Ramalho; COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; RAMOS FILHO, Wilson; 
GOMES, Manoel Eduardo Alves Camargo e; FACHIN, Luiz Edson. Direito e neoliberalismo: 
elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ, 1996. p. 11-12.
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Descortinando as nuances distributivas ou concentradoras dos diversos 
instrumentos financeiros, é possível alcançar debates jurídicos relevantes, 
que de outra maneira permanecem submersos especialmente em questões 
de política, burocracia e eficiência. A visão destes instrumentos a partir do 
Direito Financeiro oferta muitas perguntas e algumas respostas que devem 
ser postas à deliberação.

Para desenvolvimento das razões, dividimos o trabalho em três capítulos.
O primeiro introduz algumas ideias básicas, subsidiando a compreensão 

dos demais, afastando alguns (pré)conceitos reputados equivocados e que 
frequentemente obstam ou dificultam o debate desses temas. Especialmente, 
discute-se a (in)evitabilidade das desigualdades e a possibilidade e adequação 
de usar de instrumentos fiscais (tributos dentre eles) para reduzir desigualda-
des; apresentam-se dados a respeito da evolução das desigualdades no Brasil; 
fixa-se, por diversas razões (além do cumprimento da ordem constitucional) 
a necessidade imperativa de promover aquele objetivo fundamental.

O segundo capítulo seleciona instrumentos fisco-financeiros, da receita, 
do federalismo e da dívida, buscando neles o caráter concentrador, desconcen-
trador ou neutro. A ideia é de identificar esse caráter em tantos instrumentos 
quanto for possível (com dados disponíveis), embora sem pretensão de exaustão.

O terceiro capítulo pretende, com as premissas do primeiro e os dados 
do segundo, identificar, selecionar e apreciar debates jurídicos daí decorrentes. 
Aqui uma vez mais tem-se que não serão exauridos os debates existentes e 
nem mesmo todos os instrumentos do capítulo segundo merecerão análise 
individual. Nada obstante, a ideia é selecionar alguns daqueles instrumentos 
para, a partir do seu status do ponto de vista da redução de desigualdades, 
questionar quais questões jurídicas advém e como elas devem ser tratadas.

Breve conclusão segue ao final.
Espera-se, com essas ideias, suprir o que percebemos como uma lacuna 

nas análises jurídicas cruzadas com a ideia de redução de desigualdades: a 
ausência de consideração desse objetivo constitucional na apreciação dos 
instrumentos fisco-financeiros do Estado brasileiro.

Todas as obras em língua estrangeira referidas no corpo do texto foram 
traduzidas pelo próprio Autor. Os rodapés foram mantidos na língua original.
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Esta é uma obra preciosa por diversas razões. 
Uma delas diz respeito à temática, muito relevan-
te para o Direito Financeiro, embora pouco estu-

dada sob este enfoque. Trata da redução das desigualdades, 
sociais e regionais, para o que é importantíssimo o papel de-
sempenhado pelo Estado, sem o qual esse desiderato não será 
jamais alcançado. E a análise dos meios financeiros para se 
chegar a esta meta é de imprescindível e inafastável necessi-
dade. Conceitos indeterminados como bem estar, bem comum 
ou interesse púbico se tornam mais palpáveis sabendo-se que 
existem recursos financeiros destinados à sua concretização.
Destaca-se ainda na obra o enfoque apresentado. Costu-
ma-se analisar a questão da redução das desigualdades 
apenas pela ótica das despesas públicas, isto é, pelos ins-
trumentos através dos quais se chega à população mais 
fragilizada. No caso, o Autor apresenta mais um aspecto de 
crucial importância para a análise, que é o papel das receitas 
públicas nessa concretização. De fato, problemas como a 
regressividade da carga tributária, das renúncias fiscais e do 
tratamento às pequenas e médias empresas, dentre vários, 
indicam outro olhar para o problema em questão, inserindo 
a questão das opções políticas na arrecadação como um 
instrumento relevante para a redução das desigualdades”.

Trecho do Prefácio do Prof. Fernando Facury Scaff
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A pretensão é apresentar uma 
ferramenta de análise: embora 
respeitando a deliberação políti-
co-democrática, observar os de-
bates jurídicos pela lente do ob-
jetivo constitucional de redução 
de desigualdades, encontrando 
novas formas de pensar o direito 
fiscal. Este exercício de reposicio-
namento permite remover obje-
ções ultrapassadas sobre o tema 
das desigualdades; permite ques-
tionar aos instrumentos fisco-fi-
nanceiros sobre seu papel na bus-
ca por redução de desigualdades, 
extraindo respostas por vezes 
surpreendentes; permite, ao final, 
promover novas análises jusfinan-
ceiras, em diversos âmbitos.
As desigualdades no Brasil, em-
bora tenham recentemente sido 
promovidas à ribalta dos debates 
públicos, continuam observando 
índices muito altos e surpreen-
dentemente estáveis. A redução 
dessas desigualdades é um im-
perativo econômico, político e 
social. E a atividade financeira do 
Estado pode e deve servir, como 
outros meios, para promover esta 
redução de desigualdades.
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