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RESUMO 
 

 
 

Esta monografia de conclusão de curso de bacharel em Filosofia aborda, dentro do tema da 

filosofia política, o regime social intitulado de democracia dos cidadãos-proprietários (DCP), 

sob a perspectiva do filósofo político John Rawls. O filósofo realizou estudos no campo da 

justiça equitativa, demonstrando a importância das instituições econômicas para uma 

sociedade com liberdade e justiça social, pilares da teoria política-filosófica em questão. 

Analisa-se a tese da democracia de cidadãos-proprietários construída por J. Meade e 

reavivada mais recentemente por John Rawls, especialmente no que se refere à efetivação da 

justiça  como  equidade.  Rawls  pontua  a   distinção   entre   uma   democracia   de cidadãos- 

proprietários (owning property democracy), a qual realizaria os principais valores políticos 

expressos pelos princípios de justiça, liberdade e igualdade, e um estado de bem-estar social 

capitalista.  Utilizando-se  como  norte  as  obras  “Uma  Teoria  da  Justiça” e “Justiça como 

Equidade”, são aprofundadas as questões de justiça equitativa e sociedade, especialmente em 

relação  às  instituições   econômicas,   com   reflexos   tributários.   Por fim, apontam-se os 

benefícios e as críticas acadêmicas no  âmbito  da  teoria  do  regime social da democracia de 

cidadãos-proprietários, na medida  em  que  tem  como  pressuposto  a efetivação da justiça 

equitativa, por meio de  instituições  voltadas  às  estruturas  do  regime, desenvolvimento 

econômico e social. 

 
Palavras-chave: Filosofia Política. Democracia. John Rawls. Cidadão-Proprietário. Justiça 

Equitativa. 



ABSTRACT 
 

 
 

This paper on completion of a bachelor's degree in Philosophy analyzes the 

theme of political philosophy and the social regime titled Property-owning Democracy, from 

the perspective of political philosopher John Rawls. The philosopher has conducted studies in 

the field of equitable justice, demonstrating the importance of economic institutions for a 

society with freedom and social justice, pillars of the political-philosophical theory in 

question. We analyze the thesis of Property-owning Democracy built by J. Meade and revived 

more recently by John Rawls, especially with regard to the realization of justice as equity. 

Rawls punctuates the distinction between a Property-owning Democracy, which would carry 

out the main political values expressed by the principles of justice, freedom and equality, and 

a state of capitalist social welfare. Using as a reference the works "A Theory of Justice" and 

"Justice as Equity", the questions of equitable justice and society, especially in relation to 

economic institutions, with tributary reflexes are deepened. Finally, we point out the benefits 

and the academic criticisms in the scope of the theory of the social regime of the Property- 

owning Democracy, inasmuch as it presupposes the realization of equitable justice, through 

institutions directed to the structures of the regime, development economic and social. 

 
Keywords: Political Philosophy. Democracy. John Rawls. Property-owning Democracy. 

Equitable Justice 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought.” 
 

(A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade é dos sistemas de 
pensamento) 

John Rawls 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 

Este estudo tem como intenção a elaboração de monografia de conclusão de 

curso de bacharelado em Filosofia acerca do tema da democracia do cidadão-proprietário, sob 

a perspectiva de John Rawls. Nesse sentido, os estudos realizados pelo filósofo no campo da 

justiça equitativa são analisados, visando o entendimento da importância das instituições 

econômicas para uma sociedade com liberdade e justiça social. 

 
A análise da tese da democracia de cidadão-proprietário construída por John 

Rawls torna-se essencial, especialmente no que se refere à efetivação da justiça como 

equidade, a qual possui como pilares centrais a liberdade e a igualdade. 

 
Um dos motivos que leva Rawls a discutir o tema é expor a distinção entre uma 

democracia de cidadãos-proprietários (Property-owning democracy), que realiza todos os 

principais valores políticos expressos pelos princípios de justiça, liberdade e igualdade, e um 

estado de bem-estar social capitalista, que não o faz de forma satisfatória. 

 
Portanto, Rawls propõe essa democracia liberal e social como uma alternativa 

para o capitalismo clássico e ao socialismo. Utilizando-se a obra “Uma Teoria da Justiça” e 

“Justiça como Equidade”, apesar de Rawls ter sido bastante conciso em seus comentários e 

apontamentos, são analisadas as questões de justiça equitativa e sociedade, especialmente em 

relação às instituições econômicas. 

 
Rawls aborda o tipo de instituições de fundo que parecem ser necessárias para 

uma sociedade equitativa de cooperação entre cidadãos livres e iguais. Para tanto, Rawls 

distingue cinco tipos de regimes considerados sistemas sociais completos com suas 

instituições políticas, econômicas e sociais: (a) capitalismo de laissez-faire; (b) capitalismo de 

bem-estar social; (c) socialismo de estado com economia centralizada; (d) democracia de 

cidadãos-proprietários; e, por fim, (e) socialismo liberal (democrático). 

 
Dentro de uma estrutura básica reconhecidamente concebida para realizar a 

igualdade equitativa de oportunidades, os interesses sociais que ela gera podem tornar essa 

realização impossível. A descrição ideal de um regime abstrai sua sociologia política, isto é, a 

exposição de seus elementos políticos, econômicos e sociais que determinam sua eficácia na 
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realização das metas públicas. Contudo, para Rawls, parece seguro pressupor que se um 

regime não tenta realizar certos valores políticos, certamente não o fará. 

 
Nesse sentido, busca-se, no presente estudo, compreender e analisar os 

benefícios da chamada democracia de cidadãos-proprietários, na medida em que tem como 

pressuposto a efetivação da justiça equitativa, por meio de instituições voltadas às estruturas 

do regime, desenvolvimento econômico e social. 

 
As estruturas básicas especificadas por Rawls também são analisadas, tendo 

em vista que são tidas como pilares da sociedade, respondendo pelo equilíbrio e eficiência do 

sistema como um todo. Abordam-se, portanto os setores de alocação, estabilização, 

transferência e distribuição, tratando-se do tema da tributação enquanto meio de 

implementação de políticas sociais. 
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II. DEMOCRACIA DOS CIDADÃO-PROPRIETÁRIO 
 
 

II. 1. Conceito Econômico e Retomada acadêmica sobre o tema 
 
 

Após a criação do termo “Property-owning Democracy” ou Democracia do 

Cidadão-Proprietário (DCP) por James Meade na década de 60, Rawls retoma o estudo do 

conceito de sistema social da democracia do cidadão-proprietário. Inicialmente, de forma 

mais ampla, seguida de um aprofundamento teórico na obra Justiça como equidade. 

 
Segundo O’Neil, Rawls segue o exemplo de James Meade, que utilizou o 

termo democracia do cidadão-proprietário para descrever suas próprias proposições políticas 

para ultrapassar os limites de um regime de bem estar social. 1(O’Neil. 2009, p. 5) 

 
Muito embora Rawls tenha realizado um estudo sobre o tema, não chegou a 

trata-lo em profundidade, ficando a cargo de estudiosos posteriores ao filósofo essa missão. 

Dessa feita, vê-se, atualmente, uma retomada acadêmica sobre o assunto, com análise 

econômica e filosófica mais precisa, com obras importantes e críticas nos últimos dois anos. 

 
Contextualmente, John Rawls, de forma bastante breve, trata na seção 43 do 

“Uma Teoria da Justiça” acerca dos sistemas sociais para promover uma justiça distributiva e, 

em especial, da dificuldade em se escolher um sistema social que privilegie a justiça como 

equidade. Para que o sistema social tenha uma aplicabilidade e funcionalidade adequadas, 

Rawls esclarece que são necessárias instituições políticas e jurídicas adequadas (RAWLS, 

1993, p.303). 

 
Inicialmente, para um sistema adequado, seriam essenciais algumas 

instituições básicas, na visão do filósofo: uma Constituição justa que assegure liberdades de 

cidadania igual (na acepção do termo em Rawls, que será visto mais adiante e que pressupõe a 

liberdade e a igualdade), sendo o processo político de escolha do modelo de governo realizado 

de forma justa e com igualdade de oportunidades equitativa. 

 
1 Tradução livre do texto: “(…) Rawls here follows the example of the economist James Meade, how used the 
term ‘property owning-democracy’ to describe his own political porposals for moving beyond the limitations of 
traditional welfare state”. RAWLS, 1993, p. 303. 
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O governo, na estrutura básica, divide-se em quatro setores, quais sejam 

(RAWLS, 1993, p. 304): 

 
a. alocação: possui a função majoritariamente econômica, de manter a 

competitividade dos preços de mercado e instituir impostos e subsídios, de acordo 

com a necessidade e visando um ambiente concorrencial saudável e equitativo; 

b. estabilização: juntamente com o setor anterior, fica responsável pela economia, na 

busca pelo pleno emprego, pela livre escolha de ocupação e desenvolvimento das 

finanças; 

c. transferências: tem a função da implantação de um mínimo social, com o objetivo 

de promover o bem-estar; 

d. distribuição: busca preservar a justiça aproximativa das partes, por meio da 

tributação, em especial, utilizando-se do caráter progressivo fiscal. 

 
Rawls esclarece que parte do pressuposto de que os setores do governo 

visam estabelecer um regime democrático em que a posse de terra e de capital é distribuída de 

forma ampla, embora possuída de forma desigual. A intenção é evitar que a maior parte dos 

recursos econômicos seja concentrada nas mãos de poucos, neutralizando-se as críticas dos 

defensores dos sistema socialista à economia de mercado. 

 
O filósofo explica que a teoria da justiça por ele defendida não propõe 

qualquer regime social, o qual poderá variar de acordo com circunstâncias, instituições e 

tradições dos povos, respeitadas as instituições de justiça e sendo escolhida de forma racional 

e livre. Nesse sentido, expõe que: “O ponto mais importante é que os princípios da justiça são 

compatíveis com regimes de tipos bastante diferentes.” (RAWLS, 1993, p. 311) 

 
Posteriormente, o filósofo tratou do tema na parte IV da obra “Justiça como 

Equidade”, abordando-o com maior profundidade. Nele, Ralws aponta que: 

 
“Outra razão para retomar esses assuntos é esboçar de forma mais detalhada 

o tipo de instituições de fundo que parecem ser necessárias quando levamos a 

sério a ideia de que a sociedade é um sistema equitativo de cooperação entre 

cidadãos livres e iguais de uma geração para outra.” (RAWLS, 2003, p. 192.) 
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Mais uma vez, Rawls pondera que não é possível endossar o regime 

democrático mais adequado para alcançar os princípios de justiça, no entanto, visa ponderar 

as características necessárias de um regime democrático para que atendam aos princípios de 

justiça em suas estruturas básicas. Busca analisar, portanto, se a DCP seria uma alternativa 

conceitualmente viável ao capitalismo. 

 
Em relação a qualquer regime, Rawls levanta quatro questões principais. A 

primeira é uma questão de direito, esclarecendo-se se as instituições são legítimas e justas. 

Por outro lado, tem-se a questão da arquitetura, que visa explicitar se as instituições de um 

regime podem ser constituídas de forma eficaz para alcançar suas metas e aspirações 

almejadas. A terceira questão consiste em se seria possível confiar que os cidadãos, tendo em 

vista seus interesses e objetivos de acordo com a estrutura básica do regime, concordem com 

as instituições e regras que a elas se aplicam no escopo dessa estrutura. O problema da 

corrupção tem lugar nesse contexto. (RAWLS, 2003, p. 193) 

 
O estudo realizado por Rawls tem seu foco inserido principalmente na questão 

da legalidade e da justiça, visando compreender as características e especificidades que 

tornariam um regime social mais legítimo e justo, dentro dos parâmetros estabelecidos em sua 

teoria. 

 
II. 2 Características da Democracia do Cidadão-Proprietário 

 
 
 

Rawls estipula as instituições básicas para uma sociedade equitativa de 

cooperação entre cidadãos livres e iguais. Ao analisar os regimes possíveis, Rawls distingue 

cinco tipos considerados sistemas sociais completos com suas instituições políticas, 

econômicas e sociais: (a) capitalismo de laissez-faire; (b) capitalismo de bem-estar social; (c) 

socialismo de estado com economia centralizada; (d) democracia de cidadãos-proprietários; e, 

por fim, (e) socialismo liberal (democrático). 

 
De acordo com o filósofo, a descrição institucional ideal de um regime é a 

descrição de como ele funciona quando funciona de forma satisfatória, isto é, quando segue 

suas metas públicas e princípios básicos. Dessa feita, se um regime não tem por objetivo 

certos valores políticos, não há movimento institucional que faça esses valores serem 
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alcançados, pois não pertencem à natureza do regime social. Não obstante, mesmo que um 

regime inclua instituições explicitamente criadas para atingir certos valores, não 

necessariamente eles serão alcançados. O funcionamento do sistema por vezes pode levá-lo a 

se distanciar da descrição ideal. 

 
Diante dessa formulação acerca da descrição ideal dos regimes, Rawls 

entende os regimes de capitalismo de laissez-faire, capitalismo de bem-estar social e 

socialismo de estado com economia centralizada violam os dois princípios de justiça, 

vejamos: (RAWLS, 2003, p. 194-195) 

 
“(a) O capitalismo de laissez-faire (o sistema da liberdade natural (Teoria, 

§12)) garante apenas a igualdade formal e rejeita tanto o valor equitativo de 

liberdades políticas iguais quanto a igualdade equitativa de oportunidades. 

Tem por meta a eficiência econômica e o crescimento limitados apenas por um 

mínimo social bastante baixo (Teoria, §17 sobre meritocracia). 

 
(b) O capitalismo de bem-estar social também rejeita o valor equitativo das 

liberdades política, e, embora tenha certa preocupação com a igualdade de 

oportunidades, as políticas públicas necessárias para garanti-la não são 

implementadas. Esse regime permite desigualdades muito grandes na 

propriedade de bens não-pessoais (meios de produção e recursos minerais), de 

forma que o controle da economia e, em grande medida, também da vida 

política, permanece em poucas mãos. (...) 

 
(c) O socialismo de estado com economia centralizada supervisionada por um 

regime de um só partido viola os direitos e liberdades básicos iguais, para não 

falar do valor equitativo dessas liberdades. Uma economia centralizada é 

guiada por um plano econômico geral adotado pela cúpula e faz uso 

relativamente restrito de procedimentos democráticos ou de mercado (a não 

ser como mecanismo de racionamento).” 

 
Trazidos os apontamentos acerca das deficiências inerentes aos regimes 

sociais acima transcritos, tem-se que Rawls entende que tanto a democracia de cidadãos- 
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proprietários quanto o socialismo liberal são capazes, ao menos hipoteticamente, de satisfazer 

os dois princípios de justiça. 

 
Isso porque, tanto a DCP quanto o socialismo liberal propõem uma estrutura 

constitucional para políticas públicas democráticas, promovem as liberdades básicas com o 

valor equitativo das liberdades políticas e a igualdade equitativa de oportunidades, mitigando 

as desigualdades econômicas e sociais por meio do princípio da mutualidade ou da diferença. 

 
A DCP, segundo Rawls, dispersaria a concentração de riqueza e capital, 

evitando que uma pequena parcela da sociedade controle a economia e, em consequência, a 

política. A dispersão referida não ocorreria por meio de redistribuição de renda, mas pela 

pulverização da propriedade de recursos produtivos e de capital humano, visando a igualdade 

equitativa de oportunidades. 

 
Acerca do tema, Ralws esclarece (RAWLS, 2003, p. 198): 

 
 

“Na democracia de cidadãos-proprietários, por outro lado, o objetivo é 

realizar nas instituições básicas a ideia de sociedade como sistema 

equitativo de cooperação entre cidadãos livres e iguais. Para isso, essas 

instituições têm, desde o princípio, de colocar nas mãos de todos os 

cidadãos, e não só de uns poucos, meios produtivos suficientes para que 

eles possam ser membros plenamente cooperativos da sociedade em pé de 

igualdade. Entre esses meios estão não só o capital físico como também o 

capital humano, ou seja, o conhecimento e a compreensão das instituições, 

as habilidades e aptidões treinadas e aperfeiçoadas. É só desta maneira que 

a estrutura básica pode realizar a justiça procedimental pura de fundo de 

uma geração para outra.”. 

 
Na democracia de cidadãos-proprietários o objetivo é, por meio das 

instituições básicas, promover a ideia de sociedade como sistema equitativo de cooperação 

entre cidadãos livres e iguais. Para tanto, as instituições necessitam dispersar na sociedade os 

meios produtivos capazes de tornar os cidadãos cooperativos dentro da sociedade com 

igualdade. Utilizando-se o capital físico e humano, permitindo-se o conhecimento e a 

compreensão das instituições, das habilidades e aptidões individuais. Dessa forma, permite-se 
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uma justiça procedimental, na qual a estrutura básica fornece elementos para a convivência 

pacífica entre as gerações. 

 
Trazidos esses apontamentos, passa-se aos princípios da Justiça em Rawls, 

tema essencial ao desdobramento de um regime social, visto que se trata do seu pressuposto 

de validade. 
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III. TEORIA DA JUSTIÇA EM JOHN RAWLS 
 

III. 1 Princípios da Justiça em Rawls 
 
 
 

Rawls, em sua primeira abordagem sobre os princípios da justiça, parte do 

pressuposto que os indivíduos deveriam de forma hipotética (posição original) acordar sobre 

os princípios de justiça aplicáveis a sociedade, de forma a serem utilizados em sua estrutura 

básica de sociedade. Tem-se que os indivíduos agiriam como se desinteressados fossem, sem 

implicações de fato e históricas, agindo como agentes morais sem pressupostos. (RAWLS, 

1993, pág. 42). 

 
Rawls trata inicialmente do princípio da liberdade igual, o qual consiste em 

uma abordagem bastante ampla, em que a liberdade seria igual a todos os membros da 

sociedade. 

 
Em seguida, o filósofo trata do princípio da diferença, o qual se caracteriza 

pelo respeito às diferenças quando da aplicabilidade do princípio da igualdade, permitindo 

que existam desigualdades econômicas na distribuição da renda, apenas quando beneficiem os 

menos favorecidos. (RAWLS, 1993, pág. 75). 

 
Nesse sentido, Rawls explicita: 

 
 

A prioridade da liberdade (a prioridade do primeiro princípio sobre o 

segundo) significa que uma liberdade básica só pode ser limitada em 

benefício de outra ou de outras liberdades básicas, e nunca em favor de um 

bem público maior, entendido como um saldo líquido maior de vantagens 

sociais e econômicas para a sociedade como um todo (RAWLS, 2003, p.161) 

 
A liberdade igual engloba os chamados direitos individuais, quais sejam: a 

liberdade política, de expressão, de reunião, de ir e vir, de propriedade privada, entre outros. 
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Essa liberdade igual abrangente permite que os cidadãos participem da sociedade de forma 

livre e consciente, realizando suas escolhas de forma consistente. 

 
Já o princípio da diferença, também tratado com muito cuidado pelo 

filósofo, permite a distribuição de renda e riqueza, na verdade, visa-se, a predistribuição, 

conforme visto anteriormente, visando a justiça com equidade. 

 
Acerca do princípio da diferença, Rawls estabelece: 

 
 

“O segundo princípio insiste que cada pessoa se beneficie das 

desigualdades permissíveis na estrutura básica. Isso significa que cada 

homem representativo definido por essa estrutura, quando a observa como 

um empreendimento em curso, deve achar razoável preferir as suas 

perspectivas atuais às suas perspectivas sem ela (TJ, §11, p. 69)”. 

(RAWLS, 1993, p. 68) 

 
Portanto, os dois princípios da justiça da teoria de Rawls visam proteger o 

indivíduo, por meio da observância das liberdades básicas fundamentais ou reduzindo as 

desigualdades sociais. Não obstante, as liberdades individuais devem ser preservadas frente às 

políticas públicas de redução de desigualdades. 

 
Rawls não visa realizar uma divisão igualitária e completa de bens, pois isso 

seria contrário à liberdade, sendo a existência de desigualdade natural da sociedade e 

inevitável, estando o regime social com a incumbência apenas de gerir e minimizar essas 

discrepâncias sociais, sempre em consonância com a liberdade individual. 

 
Portanto, a justiça equitativa de Ralws tem como fundamento a construção 

de uma sociedade balanceada entre os princípios da liberdade e da diferença, permitindo que 

haja propriedade e diferença, mas com contexto de igualdade de liberdade e políticas sociais 

de redução da concentração de renda. 

 
Para Rawls, o princípio da diferença, deve estar alinhado a igualde de 

oportunidades, garantindo que cada indivíduo faça suas escolhas pessoais, mitigando pela 

predistribuição de renda a predeterminação de condição social de cada indivíduo. 
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Tendo em vista a prevalência da liberdade igual sobre o princípio da 

diferença, vê-se que a corrente filosófica majoritariamente aderente ao filósofo é a do 

liberalismo, embora se distancie do liberalismo clássico, em virtude de suas considerações e 

ponderações acerca da justiça social e mitigação das desigualdades. Encontrando-se em um 

regime social que permita a liberdade básica individual e a igualdade de oportunidades, tem- 

se a mitigação dos esforços de redução das desigualdades sociais. 
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IV. INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS DA ESTRUTURA BÁSICA NA SOCIEDADE 
 
 
 

No item 49 da obra Justiça como Equidade, Rawls trata das instituições 

econômicas de uma democracia de cidadãos-proprietários, estabelecendo-se uma estrutura 

básica que tem como objeto principal a concretização da justiça. 

 
Acerca do tema, estabelece: 

 
 

“se a estrutura básica pode efetivamente ser regulada por princípios 

públicos de justiça relativamente simples e claros, de forma que a justiça de 

fundo perdure ao longo do tempo, então talvez a maioria das coisas possa 

ser deixada para os próprios cidadãos e associações resolverem, desde que 

eles sejam colocados em uma posição que lhes permita ocupar-se de seus 

próprios assuntos e firmar entre si acordos equitativos em condições sociais 

que garantam um grau adequado de igualdade.” (RAWLS, 2003, p. 225) 

 
Dessa feita, a chamada estrutura básica deveria assegurar a liberdade e 

independência dos cidadãos e moderar a probabilidade de gerar desigualdades sociais e de 

riqueza, percebidas ao logo do tempo. Nesse contexto, Rawls aborda a questão do princípio de 

poupança acerca da proteção dos direitos das gerações anteriores e seguintes. 

 
A relação entre o princípio de diferença e o princípio da poupança justa está 

no fato de que o primeiro vigora dentro de uma geração ao passo que o segundo vigora entre 

gerações. 

 
Rawls pontua que a sociedade deve ser um sistema equitativo de cooperação 

entre gerações ao longo do tempo. Não sendo viável um acordo entre todas as gerações, tem- 

se que devem concordar com o princípio da poupança que gostaria que as gerações anteriores 

tivessem seguido. 
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IV.1 Proporcionalidade e Progressividade 
 
 
 

No esteio das instituições econômicas, o autor de Justiça como equidade 

aborda, então, o tema da progressividade tributária, vejamos: 

 
“Cosideremos em primeiro lugar o legado e a herança: tomamos de Mill (e 

outros) a ideia de regulamentar os legados e restringir a herança. Para 

fazer isso, não é necessário que a propriedade em si mesma esteja sujeita a 

tributação, nem é preciso limitar o total legado. Diversamente, o princípio 

de tributação progressiva é aplicado a quem recebe. Aqueles que herdam 

ou recebem doações e pensões pagam um imposto segundo o valor recebido 

e a natureza do recebedor. Indivíduos e corporações de certos tipos 

(instituições educacionais e museus, por exemplo) podem ser tributados 

com índices diferenciados. O objetivo e estimular a dispersão ampla e mais 

igualitária de ativos reais e de bens produtivos. ” (RAWLS, 2003, p. 228) 

 
Rawls ainda defende que o princípio da progressividade tributária não 

deveria ser aplicado à renda e à riqueza como mecanismo de arrecadação de receita, mas tão- 

somente como forma de evitar a concentração de renda contrárias ao princípio da justiça, que 

desfavoreçam as liberdades políticas e igualdade equitativa de oportunidades. 

 
O filósofo defende que seria inclusive possível a desnecessidade de 

tributação progressiva sobre a renda. Poder-se-ia, ainda, evitar a tributação da renda e em seu 

lugar adotar um imposto sobre os gastos, por meio de imposto sobre o consumo com taxa 

marginal constante. (RAWLS, 2003, p. 228) 

 
Esse tributo sobre a renda mencionado por Rawls admitiria isenções e 

estipularia uma faixa de renda também isenta, colaborando para a manutenção de um mínimo 

social adequado. A variação da taxa marginal, juntamente com mínimo tributável, seria, 

então, responsável pelo respeito ao princípio da diferença. 
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O filósofo esclarece que o princípio não poderia ser satisfeito exatamente, 

mas que a sociedade pode buscar declaradamente a sua concretização de forma aproximada e 

de boa-fé. Sobre o tema, Rawls afirma: 

 
“Como foi mencionado acima, dadas as liberdades básicas iguais, (com 

valor equitativo das liberdades políticas), a igualdade equitativa de 

oportunidades e outras coisas afins, talvez o princípio da diferença possa 

ser aproximadamente satisfeito ajustando-se para cima ou para baixo o 

nível de renda isento do imposto proporcional sobre a renda ”. (RAWLS, 

2003, p. 229) 

 
Rawls recomenda, ainda, que o princípio da diferença esteja previsto 

constitucionalmente, ainda que de forma abstrata, sem força legal, em um preâmbulo do texto. 

O conteúdo obrigatório e vinculante seria a existência de um mínimo social condizente com 

as necessidades básicas. 

 
Sobre a questão fiscal, cumpre-se esclarecer que a técnica da tributação 

consiste em um dos meios mais eficazes de arrecadar receitas orçamentárias e compreende um 

instrumento indispensável para a viabilização das políticas governamentais e o exercício das 

funções públicas. 

 
Por meio do sistema de arrecadação de tributos, pode-se incentivar o 

desenvolvimento de políticas sociais, além de ser um instrumento de combate à concentração 

de renda. Existem mecanismos para corrigir a concentração da renda e proporcionalizar os 

impactos tributários, tanto pela verticalidade, ao tratar desigualmente os desiguais, quanto 

pela horizontalidade, ao tratar igualmente os iguais, de acordo com a intenção social das 

medidas. 
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Segundo Riani, “Tributação é um instrumento através do qual as pessoas 

tentam obter recursos coletivamente para satisfazer às necessidades da sociedade” (RIANI, 

1990, p. 105). 

 
No âmbito do sistema social capitalista, a tributação tem destaque no 

mecanismo de distribuição de renda na sociedade e na obtenção de recursos para o custeio de 

atividades pública. Pois bem. Na seara da DCP, a tributação, ainda que tratada de forma mais 

simplória por Rawls, teria, como visto anteriormente, um efeito de manutenção da 

predistribuição de renda, em que o consumo seria majoritariamente tributado, em detrimento 

da renda. 

 
Acerca do tema, Zanitelli expõe: 

 

Outra    interpretação    acerca    da    distinção     entre predistribuição  e 

redistribuição gira em torno da ideia de “resultados do mercado”. De 

acordo com essa interpretação, predistribuição e redistribuição se 

diferenciam porque, enquanto a primeira procura fazer com que o mercado 

tenha resultados mais equânimes, a segunda aguarda que esses resultados 

se verifiquem para, só depois, tratar de  corrigi-los.  Em  contraste  com  a 

diferenciação feita anteriormente, é possível, agora, reputar certas políticas 

de “tax-and-transfer” como predistributivas caso elas se destinem a surtir 

efeitos a longo prazo sobre os resultados do mercado. (ZANITELLI, 2017, 

p. 120) 

 
Do ponto de vista conceitual, os impostos classificados em três grandes 

setores: 1) impostos sobre o patrimônio ou sobre a riqueza; 2) impostos sobre a renda; 3) 

impostos sobre vendas de mercadorias e serviços ou sobre o consumo. 
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As classificações dos tributos são muitas, sendo de grande importância para 

o presente estudo a questão da proporcionalidade e progressividade tributária, tendo em vista 

as ponderações realizadas por Rawls. 

 
Na opinião de O’Neil, vários dos objetivos do regime de democracia do 

cidadão-proprietário podem ser alcançados no bojo do capitalismo de bem estar social, 

mesmo com distribuição de recursos produtivos desigual. O que seria uma boa notícia, pois 

mostraria mais caminhos que não apenas a agitação social para mudanças de regime social.2 

 
Isso porque, para O’Neil, as razões para sustentar a DCP estão conectadas 

com o princípio da diferença e não com o da liberdade equitativa e da igualdade de 

oportunidades. Pois o princípio da diferença estaria vinculado aos elementos do DCP e os 

demais se encaixariam em outros regimes sociais. (O’NEIL, 2009, p. 23) 

 
Kerr, em sua obra intitulada The Property-Owning Democracy: Freedom 

and Capitalism in the Twenty-First Century faz uma análise detalhada da DCP, na qual a tese 

é que a tributação da renda e da propriedade permite uma base teórica para um regime 

diametralmente diverso de tudo que já foi criado pela teoria clássica liberal, pela incorporação 

de mecanismos de predistribuição e um desenho institucional progressivo, fazendo que seja 

 
 
 
 
 
 

2O’NEIL, Martim. Liberty, Equality and Property-Owning Democracy. Manschester Centre for 
Political Theory, 2009, p. 24. .Ideia trazida e traduçao livre do trecho a seguir: “As against Rawls and 
Freeman, my claim is that many of the aims of a property-owning democracy (e.g. relating to type-(2) 
and type-(3)policies) can be achieved under a capitalism wel-fare state, even with a relatively 
inegualitarian distribution of productive resources. In terms of egualitarian strategy, this is pontentially 
good news, as it means that we have more options than the single option agitating for systemic ‘regime 
change’.” 
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capaz de gerar uma alternativa genuína ao estado social clássico de bem estar.3 (KERR, 2017, 

p. 375) 

 
Tem-se que a tributação deve ser analisada na maneira pela qual afeta os 

indivíduos, sob esse o enfoque os tributos são classificados em diretos e indiretos. Os diretos 

incidem sobre o rendimento dos indivíduos, ao passo que os indiretos recaem sobre os bens 

que eles possuem (sobre patrimônio) e serviços que consomem. Apesar de não abordar o tema 

da estrutura tributária ideal em seu estudo, limitando-se a tecer comentários sobre tributação 

sobre a renda, consumo e utilização de técnicas de progressividade e regressividade, a análise 

dessa conformação tem grande relevância para a estrutura social de um país. 

 
Essa diferenciação permite tributar de forma mais elevada tanto as camadas 

sociais mais ou menos elevadas, a depender de sua estruturação. Os impostos diretos quando 

mais utilizados no regime social implicam na tributação com base na capacidade de 

pagamento, incidindo sobre as camadas economicamente mais favorecidas da sociedade. Caso 

contrário, as camadas menos favorecidas estariam, proporcionalmente, contribuindo mais para 

o financiamento do estado, o que seria controverso em um regime de DCP. 

 
Mais adequado, ao menos para fins de distribuição de renda ou ausência de 

concentração de renda, seria a utilização mais ampla de impostos diretos, pois incidem sobre 

elementos constantes, duráveis ou perenes, como patrimônio, profissão ou renda, permitindo- 

se uma mensuração individualizada, diferenciando-se o tributo pela qualidade ou 

característica individual. (MARTINS, 1969, p. 210) 

 

3 Sobre essa passagem, importante trecho do autor: “The central thesis of the book is that the ideas of economic 
rent and land value taxation provide the theoretical basis for an unorthodox, market democratic, institutional 
model wich is radically different from anything that has been generated by classical liberal theory, 
incorporating a genuinely predistributive approach to progressive institutional design, and constituting  a 
version of the POD that provides a genuinely progressive alternative to (at least certain aspects of) the 
traditional social democratic welfare state.” (KERR, 2017, p. 375) 
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Em contexto diametralmente oposto, estão os impostos indiretos, os quais 

incidem sobre elementos momentâneos e atos descontinuados, como, por exemplo, o 

consumo. Trata-se de uma tributação impessoal, incidindo sobre fato gerador não 

individualizado, sem dimensionar a capacidade contributiva dos contribuintes. 

 
Nesse esteio, uma técnica tributária utilizada para reduzir as distorções é a 

chamada seletividade tributária, a qual é bastante adotada nos regimes tributários existentes. 

Rawls menciona a utilização de isenções nos regimes tributários quando da tributação sobre o 

consumo, visando privilegiar o princípio da diferença. 

 
Nesse contexto de seletividade, ou isenções específicas de consumo, como 

pontuado por Rawls em “Justiça como Equidade”, produtos básicos e essenciais à  

subsistência humana são isentos de tributação. Procura-se, por meio de política fiscal, em 

consonância com os objetivos da sociedade, promover a dispersão de renda ou evitar a 

concentração de renda. Visa-se resguardar o mínimo existencial pretendido por Rawls na 

teoria da DCP, esvaziando-se o sacrífico contributivo. 

 
Acerca da política de tax-and-transfer, liberdade, auto-respeito e política 

tributária, ZANITELLI pondera: 

 
“O argumento da liberdade como não-dominação perde força, por     outro 

lado, quando o benefício estatal não é prestado de maneira continuada. Em 

relação à transferência de renda, portanto, trata-se de um argumento  que 

se  opõe  a  programas  de  renda  mínima,  mas  não  aos de “outorga de 

capital” (“capital grant”), tais como o proposto por Ackerman e Alstott 

(1999), em que a transferência ocorre uma única  vez. 

 
Note, por fim, que, diferentemente do argumento da eficácia, os argumentos 

sobre  os  efeitos  perversos  das  políticas  de  “tax-and-transfer”  para  o 
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autorrespeito  e  a   liberdade   como   não-dominação   nada   têm contra    a 

tributação em si. Logo, se as razões para preferir a engenharia de mercado 

estiverem  relacionadas  ao  autorrespeito  e  à  liberdade  como não- 

dominação, faz sentido incluir a tributação entre as medidas pelas quais o 

mercado é ordenado (por exemplo, subsídios fiscais para evitar a dispensa 

de trabalhadores)”. (ZANITELLI, 2017, p. 120) 

 
 
 

IV.1.2 Tributação de Talentos Naturais 
 
 
 

Rawls analisa a possibilidade de se pensar que o princípio da diferença 

poderia ser realizado por meio da incidência de um imposto per capita (lump sum tax) sobre 

os talentos naturais, compelindo os mais talentosos a pagarem impostos mais elevados. 

(RAWLS, 2003, p. 223) 

 
O primeiro entrave é a questão prática de mensuração dos talentos naturais, 

em oposição aos talentos adquiridos, não sendo possível estabelecer um mecanismo de 

quantificação seguro, justo e confiável para a quantificação tributária. Outro ponto está na 

ausência de constância dos talentos naturais, dificultando sua mensuração. 

 
No entanto, a questão da mensuração é somente uma barreira prática, muito 

mais forte e profunda é que um eventual imposto sobre o talento natural ferir o princípio da 

liberdade. 

 
O filósofo explica: 

 
 

“A questão é clara e traz à tona mais um aspecto do fato de que os talentos 

naturais são nossos e não da sociedade: ou seja, que não podemos estar 

sujeitos a um imposto per capita para igualar as vantagens que nossos 

talentos possam nos conferir.” (RAWLS, 2003, p. 224) 
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Soa bastante contraditório ao princípio da liberdade o Estado impor 

tributação sobre uma característica pessoal e inerente ao ser humano dotado de um talento 

específico. A proposição, ainda que hipotética, esbarra no limite de inserção estatal em 

características inerentes e naturais de cada ser humano. 

 
 
 
 

IV.2 Justiça Social com Liberdade e Equidade 
 
 
 
 

Apesar de Rawls sugerir a utilização diminuída ou não utilização da 

tributação sobre a renda, trata-se de um tributo com grande poder de arrecadação para a 

consecução dos objetivos estatais e financiamento do estado. 

 
Uma das justificativas teóricas para adoção da progressividade está na teoria 

do sacrifício, pela qual os que auferem mais renda devem contribuir em maior proporção para 

a sociedade, ou seja, suportar um sacrifício maior em favor do coletivo. No âmbito da DCP, 

podemos inserir a justificativa fundamentada no princípio da diferença. 

 
Como visto, a teoria do sacrifício pune o acréscimo patrimonial, 

desestimulando a atividade econômica e tem sido substituída pelo custo da existência social. 

(SCHOERI, 2003, p. 283). Não obstante, ainda que baseada na ideia de custo de existência 

social, a progressividade merece ponderações. 

 
A dificuldade está em avaliar o custo social individual, ainda que os 

indivíduos sejam da mesma classe social. Não se pode presumir que a classe mais alta tenha 

custo social mais elevado, especialmente em sociedades que possuem serviços públicos. O 

financiamento estatal de atividades básicas proposta por Rawls eleva o custo social individual, 
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necessitando-se de um estudo mais detalhado para aferir os impactos de uma tributação 

progressiva. 

 
Portanto, o teoria do custo de existência social tem como fundamento a 

redistribuição de renda, de acordo com a isonomia vertical e horizontal, consistindo em ser 

proporcional à diferenciação e equivalente no mesmo nível social. (SCHOERI, 2003, p. 283). 

 
Dessa feita, as diversas técnicas tributária, de tributação sobre renda, 

consumo e propriedade devem ser analisadas de forma unificada, para que se permita um 

desenrolar equitativo da tributação, privilegiando os aspectos sócio-econômicos determinados 

pelo tipo de regime social democraticamente aceito. 
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V. CONCLUSÃO 
 
 

Diante dos elementos acima explanados e das considerações feitas acerca do 

regime social intitulado Democracia de Cidadãos-Proprietários, tem-se que se trata de um 

conceito, apesar de definido no âmbito da filosofia política, ainda sem questões pragmáticas 

bem definidas. 

 
Percebe-se que, apesar de sua intenção, Rawls não adentrou em seu projeto 

de especificar a arquitetura mais detalhada de um funcionamento completo da uma 

democracia de cidadãos-proprietários, ou de como as economias capitalistas poderiam fazer a 

transição para um regime social de DCP, tendo em vista as resistências na implantação de 

mecanismos de redistribuição de renda inevitáveis. (O’NEIL, Martim. WILLIAMSON, Thad, 

2012.p.192)4 

 
No que concerne às estruturas básicas da economia, em especial da 

conjuntura tributária relacionada ao referido regime, cumpre esclarecer que Rawls aponta para 

a tributação sobre o consumo como mais adequada, além de recomendar a utilização de 

regime tributário proporcional e não progressivo. 

 
Quanto à utilização da proporcionalidade, de fato, em um ambiente em que 

haja a implementação de ações que promovam a justiça predistributiva e que o papel da 

 
 
 

4 Traduçao livre do trecho: “Yet Rawls never followed through on this institutional prospectus by providing a 
more detailed specification of the architecture of a fully functioning property-owning democracy, or any 
explanation of how modern capitalist economies might be converted into a property-owning democarcies, given 
the stiff resistance serious proposals for wealth redistribution inevitably face in existing capitalist democracies”. 
O’NEIL, Martim. WILLIAMSON, Thad. Property-Owning Democracy. Wiley-Blackwell, 2012, p. 192. 
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tributação seja apenas de evitar concentração de renda, compreende-se como viável a 

aplicabilidade do sistema tributário proporcional. 

 
Isso porque, a medida da capacidade contributiva do indivíduo está na 

proporcionalidade, pois a capacidade contributiva aumenta proporcionalmente ao aumento da 

renda, consistindo em um instrumento de neutralidade fiscal. 

 
Por outro lado, a progressividade sanciona o acréscimo patrimonial, tendo 

em vista que tributa de forma mais consistente os indivíduos que auferem mais renda, em 

clara afronta à capacidade contributiva. Dessa feita, a progressividade não trata os 

contribuintes de forma isonômica, desfavorecendo equidade. 

 
Portanto, entendemos que a progressividade somente tem respaldo quando 

inserida como mecanismo de política social, caso haja concentração de renda em demasia, 

mesmo após os esforços de predistribuição, mais adequados ao DCP. 

 
Outra maneira de se atenuar a concentração de renda consiste na utilização 

da seletividade tributária nos impostos sobre o consumo, de forma pontual, pois, como visto 

anteriormente, a tributação sobre o consumo favorece a regressividade, sem mensurar a 

capacidade contributiva de quem consome o produto ou serviço. 

 
Em conclusão, a alta tributação sobre o consumo e a ausência de equidade 

nos regimes sociais dão suporte à opção pela progressividade do imposto sobre a renda, bem 

como à seletividade do imposto sobre o consumo, ainda que e forma temporária. Medidas 

essas de reequilíbrio da concentração de renda decorrente da opção pelo regime social atual. 
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