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RESUMO 

O trabalho buscar entender quais eram as concepções normativas em 

relação à questão da herança para Adam Smith e John Stuart Mill.  Além disso, 

buscamos relacionar estas concepções com questões importantes atuais, 

particularmente a crescente concentração da propriedade e sua relação cada 

vez mais forte com a transmissão de riquezas entre gerações.  No caso 

específico do Brasil, também avaliamos nossa política tributária, particularmente 

a baixa tributação da herança e da propriedade.  O que observamos é que a 

posição de Adam Smith para esta questão não é clara.  Sua defesa da herança 

na sociedade agrícola está fundamentada na posse conjunta dos bens pela 

família.  Assim com a morte do pai, simplesmente se mantém a posse que já 

existia antes.  Na sociedade do comércio, esta situação não se aplicava mais, o 

que, pela lógica, levaria a considerar que não haveria direito de herança.  Apesar 

disto ele defende este direito devido a piedade ao morto.  Por mais que sua 

posição não fosse clara, seus discípulos, particularmente Thomas Paine, 

defenderam a taxação da herança.  John Stuart Mill por sua vez tem uma visão 

utilitarista da propriedade, ela não é um fim, mas um meio para a produção de 

riquezas.  Além disso, suas propostas para a sociedade moderno consideram 

que esta deve viabilizar a mobilidade social e a taxação progressiva da herança 

a partir de um patamar razoável é uma necessidade para esta mobilidade e não 

prejudica o crescimento econômico, o que, no seu entender ocorreria na taxação 

do investimento.  No final do trabalho discutimos se existe um verdadeiro 

pensamento liberal no Brasil.  Se houvesse, a questão da taxação progressiva 

da herança não seria uma discussão tão recente e teríamos maiores níveis de 

taxação.  Uma segunda consequência seria a maior taxação da propriedade.  A 

conclusão é que, se ele existe, não consegue se expressar coerentemente com 

o pensamento liberal clássico.  

Palavras-chave: Herança, tributação, liberalismo, propriedade privada, 

sucessão legítima. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The paper seeks to understand what were the normative conceptions regarding 

the issue of inheritance for Adam Smith and John Stuart Mill. In addition, we seek 

to relate these conceptions to important current issues, particularly the growing 

concentration of property and its strong relationship with the transmission of 

wealth between generations. In the specific case of Brazil, we also evaluate our 

tax policy, particularly the low taxation of inheritance and property. What we 

observe is that Adam Smith's position on this issue is unclear. Its defense of the 

inheritance in the agricultural society is based on the joint possession of the 

goods by the family.  Therefore, with the death of the father, the possession that 

already existed before is maintained. In the society of commerce, this situation 

was no longer applicable, which, logically, would lead to the conclusion that there 

would be no inheritance right. Despite this he defends this right due to pity for the 

dead. As much as his position was unclear, his disciples, particularly Thomas 

Paine, defended the taxation of the inheritance. John Stuart Mill in turn has a 

utilitarian view of property, it is not an end, but a means to the production of 

wealth. Moreover, its proposals for modern society consider that it should enable 

social mobility and progressive taxation of inheritance, starting from a reasonable 

level is a necessity for this mobility and does not affect economic growth, which, 

in its view, would occur if investment was taxed. At the end of the paper we 

discuss if there is a true liberal thought in Brazil. If there were, the issue of 

progressive taxation of inheritance would not be such a recent discussion and we 

would have higher levels of taxation. A second consequence would be the higher 

taxation of the property. The conclusion is that if it exists, it cannot express itself 

coherently with classical liberal thinking. 

Keywords: Inheritance, taxation, liberalism, private property, intestate 

succession. 
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1 INTRODUÇÃO1 

O Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um 

imposto de competência estadual e, como o próprio nome diz, tem como fato 

gerador a doação ou a herança.   

 A discussão sobre este imposto e sobre a estrutura tributária brasileira em 

geral, logo remete as profundas dificuldades atuais da sociedade brasileira.  Mas, 

além do objetivo de arrecadação, uma questão específica é a legitimidade da 

herança em si.  No início das pesquisas, logo nos deparamos com o texto de 

Renato Janine Ribeiro em uma coluna no jornal Valor Econômico.  Depois de 

defender o diálogo entre forças democráticas, direita e esquerda não autoritárias, 

e dizer que suas simpatias são pela esquerda moderada, ele apresentou o que 

seria uma política de direita decente, tendo como referência o liberalismo:  

 

A igualdade dever estar na partida – mas não na chegada.  A 
desigualdade social se justifica, para o liberal, em decorrência do 
empenho de cada um, de seu talento e mérito.  Um mote liberal seria: 
igualdade absoluta de oportunidades, incentivo à diferença e a à 
criatividade, recompensa do esforço e do empenho. A riqueza interna 
de cada um deve se expressar. Portanto, a desigualdade prévia à 
estreia de cada qual no trabalho deve ser a menor possível.  No limite, 
como propunha um dos liberais mais avançados da história francesa, 
o jornalista Jean Jaques Servan-Schreiber, autor do best-seller ``O 
desafio americano´´, a herança deveria ser abolida, pois desnivela os 
pontos de partida. (Ribeiro, 2014). 

  

Ele continua ao longo, do artigo dizendo outros aspectos de uma visão 

liberal: prioridade para a educação, competição dentro de parâmetros legais e 

éticos, e responsabilidade individual.  Ressalta que liberais gostam de avaliações 

daí a importância do mercado, mesmo que este muitas vezes exija correções. 

Sua colocação final é:  

 

Muito do que está associado à esquerda, porque ela é mais "social", 
pode na verdade caber no mundo liberal. Cotas, por exemplo. Mas 
temos liberais no Brasil? Difícil dizer. Quem se declara liberal, aqui, 
com frequência é apenas contra o poder do Estado, e ainda assim 

                                                           
1 Este trabalho teve como origem o trabalho em grupo da Disciplina Direito Financeiro e Tributário 
II, ministrada no primeiro semestre de 2016 pelo Prof. Paulo Corval, no curso de Direito da UFF 



9 
 

somente quando o governante for escolhido pelos mais pobres. Por 
isso, não se trata de liberais, mas de conservadores. (Ribeiro, 2014). 

  

Particularmente com relação à questão da herança, o artigo não critica 

o liberalismo, muito pelo contrário, ele apenas parece dizer que, para haver um 

pensamento liberal consistente, ele terá que enfrentar a questão da igualdade 

de oportunidade e mais especificamente a questão do direito de herança.  Na 

realidade o artigo nos colocou uma questão diferente, isto é, pareceu tão 

evidente que este ponto teria que ser enfrentada que era estranho que isto ainda 

não tivesse ocorrido.  Na sequência encontramos textos liberais que nos deram 

algumas pistas.  O primeiro foi em um blog da revista The Economist:  

 

If there was one thing the Revolutionary generation agreed on — and 
those guys who dress up like them at Tea Party conventions most 
definitely do not — it was the incompatibility of democracy and inherited 
wealth. 

With Thomas Jefferson taking the lead in the Virginia legislature in 
1777, every Revolutionary state government abolished the laws of 
primogeniture and entail that had served to perpetuate the 
concentration of inherited property. Jefferson cited Adam Smith, the 
hero of free market capitalists everywhere, as the source of his 
conviction that (as Smith wrote, and Jefferson closely echoed in his own 
words), "A power to dispose of estates for ever is manifestly absurd. 
The earth and the fullness of it belongs to every generation, 

The states left no doubt that in taking this step they were giving 
expression to a basic and widely shared philosophical belief that 
equality of citizenship was impossible in a nation where inequality of 
wealth remained the rule. North Carolina's 1784 statute explained that 
by keeping large estates together for succeeding generations, the old 
system had served "only to raise the wealth and importance of particular 
families and individuals, giving them an unequal and undue influence in 
a republic" and promoting "contention and injustice." Abolishing 
aristocratic forms of inheritance would by contrast "tend to promote that 
equality of property which is of the spirit and principle of a genuine 
republic." (Lexington, 2010)2. 

  

O artigo continua dizendo que mesmo presidentes conservadores 

abraçaram a ideia, como Herbert Hoover que mostrava um claro desprezo pelos 

“idle rich” e que Theodore Roosevelt foi o primeiro presidente a propor um 

                                                           
2 As colunas e blogs da revista The Economist não trazem o nome dos seus autores.  Os nomes 
apresentados são figuras de referência do liberalismo relacionadas àquele assunto.  
Schumpeter, por exemplo, é o nome apresentado na coluna de negócios.  Lexington é o da 
coluna sobre os EUA. 
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imposto progressivo sobre herança, argumentando a transmissão de uma 

grande fortuna para um jovem não lhe traz nenhum bem e causa um mal a 

sociedade como um todo.  O artigo termina ironizando a candidata a senadora 

Christine O'Donnell que afirmou que o estate tax3 era um princípio marxista, 

dizendo “I'm not sure how much Marx she has read, but she might want to read 

the works of his fellow travelers Adam Smith, Thomas Jefferson, Thomas Paine, 

Herbert Hoover, and Theodore Roosevelt before her next debate.”  

No mesmo sentido Fleischacker(2001):  

 

It is inspiring to see William Gates Sr. (Bill Gates’ father and leader of 
the family’s foundation), George Soros and other wealthy people 
defending the estate tax. They know that repealing it would seriously 
harm charities and important government projects. But even more 
important than that is the issue of equal opportunity. Warren Buffett puts 
best why we need an estate tax: Without it, we will have “an aristocracy 
of wealth.” That elegant phrase brings out exactly why those who 
believe in capitalism should fervently defend the estate tax. 

These worries about whether inheritance is justified at all have their 
source in a central principle of capitalist societies: the principle that 
social privileges should be earned, should be a reward for contribution 
to society, rather than handed out by government leaders or passed 
down by aristocratic dynasties.  One might expect those who decry 
welfare programs on the ground — who insist that everyone should 
work for their living — to be the first to embrace the notion that the 
children of the rich should not become rich themselves just by inheriting 
their parents’ money.  Instead, we are treated all too often to the 
spectacle of wealthy heirs deploring the injustice in the fact that poor 
people might be given a leg up by the government, while insisting that 
there is nothing at all wrong with the many legs up they themselves 
have received from their parents (FLEISCHACKER, 2001) 

  

A partir daí ficou claro que certamente esta não era uma discussão nova 

e decidimos que este trabalho de conclusão de curso deveria pesquisar como a 

questão da herança e sua regulamentação pela via tributária foi tratada no 

pensamento liberal clássico inglês.  Dois pensadores foram escolhidos Adam 

Smith e John Stuart Mill, isto é, sem dúvida os autores referência do liberalismo 

no seu tempo.  Ao longo do trabalho também se buscou também relacionar a 

posição destes sobre a herança e o pensamento geral, uma tarefa certamente 

bem mais difícil.  

                                                           
3 Estate Tax é o nome que dado ao imposto sobre herança nos EUA 
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Como última questão da introdução, é importante notar que a 

preocupação com a criação de uma aristocracia devido a renda, é um tema que 

ganhou grande evidência a partir da publicação do livro O Capital no século XXI, 

de Thomas Piketty (2014).  Não há espaço para analisar o livro, mas em um 

trecho específico, referindo-se à França temos:  

 

Devemos ter em mente algumas ordens de grandeza.  No século XIX 
até o início do século XX, quando o fluxo de herança alcançava a cada 
ano o equivalente a 20 a 25% da renda nacional, os patrimônios 
herdados representavam a quase totalidade da riqueza privada: entre 
80 e 90%, com uma tendência de alta.  É necessário ressaltar que 
nessas sociedades sempre existe, em todos os níveis de riqueza, uma 
participação significativa de detentores de patrimônio – entre 10 e 20% 
- que criam fortunas a partir do nada.  Não se trata de sociedades 
imóveis.  Os patrimônios herdados apenas constituem a imensa 
maioria. 

... 

Ao longo do século XX, após o desmoronamento do fluxo de heranças, 
esse equilíbrio se transforma totalmente.  O ponto mais baixo foi 
atingido nos anos 1970:  depois de várias décadas de heranças 
pequenas e acumulação de novos patrimônios, o capital herdado 
representava pouco mais de 40% do capital privado.  Pela primeira vez 
na história – à exceção dos países novos -, os patrimônios acumulados 
pelos vivos constituíam a maior parte da riqueza: quase 60%.  É 
importante perceber que, embora o capital de fato tenha mudado de 
natureza no pós-guerra, nós acabamos de sair desse período 
excepcional.  E o que nos confirma a saída de tal era são as seguintes 
condições:  a participação dos patrimônios herdados na riqueza total 
não parou de aumentar desde os anos 1970, votou a ser nitidamente 
majoritária nos anos 1980 – 1990 e, de acordo com os dados mais 
recentes disponíveis, representava em 2010 cerca de dois terços do 
capital privado na França, contra apenas um terço do capital 
constituído a partir da poupança.  Considerando os níveis mais elevado 
do fluxo de herança atual, é muito provável, se as tendências 
persistirem, que a participação dos patrimônios herdados continue a 
crescer nas próximas décadas, ultrapassando 70% até 2020 e 
aproximando-se de 80% nos anos 2030 – 2040. [Piketty, 2014 p. 392] 

  

Estes resultados da França podem ser estendidos a outros países?  O 

autor responde que infelizmente sim.  Uma das suas propostas para lidar com 

esta questão é um imposto mundial sobre capital.  

Qual é a situação do Brasil?  De acordo com o texto abaixo, já 

estaríamos perto dos 70%:  

 

Nós próximos 30 anos, a parcela dos 4.225 brasileiros mais ricos que 
morrer vai passar para seus filhos mais de meio trilhão de dólares. O 
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número exato é US$ 560 bilhões, diz um estudo recente da consultoria 
Wealth X. Isso é cerca de 68% do patrimônio atual dos brasileiros ultra-
ricos (aqueles que tem US$ 30 milhões líquidos ou mais). E o 
número é ainda mais relevante considerando que os outros países da 
lista têm impostos sobre herança na casa dos 40%. Por aqui, a alíquota 
máxima é de 8%, praticada apenas em três estados (Bahia, Ceará e 
Santa Catarina).  Na média, o imposto brasileiro sobre herança é um 
dos baixos do mundo, segundo a consultoria EY. O debate sobre o 
aumento desta alíquota acontece em âmbito estadual e federal no 
contexto do ajuste fiscal (veja um vídeo). Por outro lado, há 
países desenvolvidos que não têm imposto sobre herança (como 
Noruega e Austrália) mas que taxam fortemente renda e patrimônio 
durante a vida.   Veja quais são os 5 países do mundo onde os 
ultra-ricos mais devem passar patrimônio nas próximas 3 décadas - 
com valor total e proporção da riqueza atual, assim como o número 
absoluto de ultra-ricos e o imposto máximo sobre herança vigente no 
país: [Exame, 2016] 

  

Assim encerramos esta introdução e nos próximos itens apresentaremos 

um breve histórico sobre a taxação de heranças no Brasil e como este tema se 

enquadra nas discussões sobre a política tributária brasileira, a posição dos 

autores escolhidos, uma discussão sobre o liberalismo político e econômico e a 

conclusão 
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2 O DIREITO À HERANÇA E SUA TAXAÇÃO 

 

Inicialmente faremos um breve histórico deste imposto, desde sua 

introdução no início do século XIX, retirado de Fernandes(2002).   Na sequência 

abordaremos como ele se enquadra na questão tributária brasileira. 

Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, Dom João VI trouxe 

uma série de inovações de caráter institucional ao país, sendo uma delas uma 

ampla modificação do regime tributário até então vigente. 

 Foi feita uma ampla reforma do sistema tributário, que passou a 

possuir os seguintes tributos, (i) o imposto sobre importação para consumo, (ii) 

a décima urbana (uma espécie de imposto predial) (iii) o imposto sobre 

exportação (já existente antes da chegada de D. Pedro), (iv) a sisa dos bens de 

raiz (imposto sobre transmissão de bens imóveis) e meia sisa de escravos e (v) 

a décima de heranças e legados.  

 A décima de herança foi criada por meio do Alvará de 17 de junho 

de 1809.  O imposto sobre heranças e legados é introduzido pelos parágrafos 8º 

e 9º do Alvará e é tratado mais como uma espécie exigência formal para a 

quitação de herança do que propriamente como um imposto, isso fez com que 

fosse conhecido também como “selo de heranças e legados”. 

O tributo era cobrado em favor da Fazenda Real, sendo que a alíquota 

podia ser de 10% ou 20% dependendo do grau de parentesco do herdeiro com 

o de cujus. Herdeiros testamentários e colaterais até o 2º grau deviam a alíquota 

de 10% enquanto que demais herdeiros não testamentários deviam a alíquota 

de 20%. Já os herdeiros em linha reta (ascendente e descendentes) estavam 

isentos do pagamento do imposto. 

A Constituição de 1824 não era clara na definição de competência 

tributária.  Em seu art. 83 coloca que as províncias tinham competência residual, 

isto é, não poderiam deliberar sobre impostos cuja competência era da câmara 

dos deputados.  A Lei Orçamentária de 24 de outubro de 1832, definiu no seu 

art. 78 a receita geral e em seu art. 83 definiu que “Pertencem á receita provincial 

todos impostos ora existentes não comprehendidos na receita geral.”.  Dessa 

maneira, o imposto sobre herança passou a ter competência provincial. 
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Na constituição da república de 1891, apenas um tributo passou a incidir 

sobre a transmissão de propriedade de imóveis, tanto a título gratuito quanto 

oneroso, era o chamado “imposto sobre transmissão de propriedade” de 

competência dos estados, previsto no art. 9º § 3º da Constituição. 

 A Emenda Constitucional nº 5 de 1961 que transferiu o imposto sobre 

transmissão de propriedade imobiliária inter vivos para os municípios, situação 

que foi revertida com a Emenda Constitucional 18 de 1965, retornando assim a 

uma configuração mais próxima da que existia na Constituição de 1891, exceto 

por um aspecto, os bens móveis deixaram de ser tributados quando da doação 

e da sucessão. 

 A Constituição de 1988 repartiu novamente esses dois tributos, passando 

o ITCMD, de competência estadual, a incidir doações e heranças, e o ITBI, de 

competência municipal, a tributar as transmissões onerosas de propriedade 

imobiliária. 

 Uma discussão mais recente sobre este tributo é sua alíquota e 

possibilidade de progressividade.  A Constituição Federal, em seu art. 155, § 1º, 

IV, prevê que o ITCMD terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado 

Federal, que assim procederá mediante resolução.  Atualmente temos a 

Resolução 9/1992 que fixa a alíquota máxima em 8%, e que segue abaixo 

transcrita:  

 

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 1992 

Estabelece alíquota máxima para o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação, de que trata a alínea a, inciso l, e § 1º, inciso IV do 
art. 155 da Constituição Federal. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1º A alíquota máxima do imposto de que trata a alínea a, inciso I, 
do art. 155 da Constituição Federal será de oito por cento, a partir de 
1º de janeiro de 1992. 

Art. 2º As alíquotas dos impostos, fixadas em lei estadual, poderão ser 
progressivas em função do quinhão que cada herdeiro efetivamente 
receber, nos termos da Constituição Federal. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.   
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Apesar desta resolução, até 2013 o entendimento do STF foi de que, 

dado que a característica de progressividade estava associada a capacidade 

contributiva do indivíduo, ela não se aplicaria a impostos de caráter real, apenas 

os de caráter pessoal.  A alteração desta jurisprudência ocorreu em 2013 no 

julgamento do Recurso Extraordinário n°. 562.045/RS.  Esta decisão teve 

repercussão geral, mas não deu direito a criação de alíquotas em função de grau 

de parentesco, como vemos no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 854.975 

PERNAMBUCO:  

 

2. O STF no julgamento do RE 562.045/RS, submetido à sistemática 
de repercussão geral, considerou constitucional a progressividade da 
alíquota do ITCD. 3. Inobstante a classificação dos impostos em real 
ou pessoal, o STF, com o julgamento do RE 562.045/RS, determinou 
que todos os impostos estariam sujeitos ao princípio da capacidade 
contributiva, de forma que possibilitou a progressividade da alíquota do 
ITCD, dando uma interpretação mais ampla ao art. 145, § 1º, da CF. 4. 
Contudo, a orientação firmada pelo STF não confere legitimação a toda 
legislação estadual ora em debate, isto porque a legislação examinada 
no RE 562.045/RS foi a lei estadual gaúcha que em seu art. 18 
estabelece a progressividade das alíquotas de acordo com o valor total 
de bens e direitos, diferente da legislação estadual que além de 
estabelecer como critério o valor total dos bens e direitos, também 
considera o grau de parentesco existente entre o transmitente ou 
doador e o beneficiário da transmissão ou doação.  

Assim esta é a característica deste imposto no Brasil hoje.  É um imposto 

de competência estadual, com alíquota máxima de oito por cento e é admitida a 

progressividade. 

A discussão deste tributo se insere na questão mais ampla da política 

tributária brasileira.  Medeiros(Exame, 2016) defende que a estrutura tributária 

brasileira deveria estar mais baseada em renda, herança e propriedade, como 

fazem os EUA, “O modelo americano é fundamentalmente baseado nisso: a 

gente usa eles como exemplo para tanta coisa, uma que devemos levar em conta 

é essa.” 

Ribeiro(2015), tomando como referência Piketty(2014), bate na mesma 

tecla, mostrando a composição dos impostos brasileiros em relação a outros 

países.   As cargas tributárias do Brasil, Reino Unido, Canadá e EUA são, 

respectivamente 35,9%, 35,2%, 30,7% e 24,3% do PIB.  Nos mesmos países os 

impostos sobre patrimônio são respectivamente 1,4%, 4,2%, 3,3% e 3,0% do 

PIB. 
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A partir destas considerações ele lança o que seriam as bases de uma 

reforma tributária igualitária:  

 

a) a adoção de uma base tributária que confira mais peso à tributação 
da renda, das heranças e do patrimônio, em relação aos salários e o 
consumo; 

b) a tributação progressiva da renda e das heranças; 

c) a adoção da tributação mundial sobre os capitais (grandes fortunas) 

d) o combate à concorrência tributária internacional pela adoção da 
transparência fiscal. [Ribeiro, 2015, p. 9]  

O autor ressalta que, por mais que a preocupação com a desigualdade 

seja central na obra de Piketty, ela não é antiliberal ou anticapitalista.  O imposto 

progressivo é o método liberal de combater as desigualdades e a taxação de 

patrimônio exige dos detentores de capital a busca por retornos.  Assim ou os 

fatores de produção produzem lucros ou necessitam ser vendidos:  

 

Para Piketty, as críticas dos liberais não prosperam, pois o imposto 
progressivo constitui o método liberal para combater as desigualdades, 
respeitando a livre iniciativa e a propriedade privada de modo previsível 
e contínuo, de acordo com regras fixadas com antecedência e 
debatidas em ambiente democrático, a partir do compromisso ideal 
entre justiça social e liberdade individual. [Ribeiro, 2015, p. 20] 

Além de tal lógica contributiva, segundo Piketty, o imposto sobre o 
capital possui uma lógica de incentivos aos investimentos que tenham 
um retorno mais elevado, ou ainda a alienação do capital que não 
encontra boa rentabilidade. [Ribeiro, 2015, p. 26]  

No entanto, por mais que esta discussão ocorra e muitos considerem 

que simplesmente esteja se partindo de uma lógica liberal, de fato a estrutura 

tributária não é alterada, em grande parte em função de agentes que também se 

consideram liberais.  O que pensam mesmo os liberais?  No próximo item vamos 

centrar o foco na questão da herança e discutir o que pensava sobre esta 

questão Adam Smith. 
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3 ADAM SMITH 

Como vimos na introdução, a citação de Adam Smith: 

A power to dispose of estates for ever is manifestly absurd. The earth 
and the fullness of it belongs to every generation, and the preceding 
one can have no right to bind it up from posterity. Such extension of 
property is quite unnatural. 

There is no point more difficult to account for than the right we conceive 
men to have to dispose of their goods after death. (Meek, Raphael e 

Stein, 2004 Lj(B)  p. 479) 

Nos leva a crer que ele tinha críticas ao direito de herança.  Neste item 

vamos tentar entender melhor a posição de Adam Smith, mas antes de entrar no 

mérito, vamos abordar algumas preliminares.  A primeira é entender em que 

contexto foi feita a afirmação e para isto temos que estudar as concepções de 

Adam Smith sobre a origem e justificativa da propriedade e da herança.  Também 

trataremos do período de Adam Smith como professor da Universidade de 

Glasgow 

Adam Smith foi professor de “Moral Philosophy” da Universidade de 

Glasgow entre abril de 1752 e janeiro de 1764.  Seu curso compreendia quatro 

partes: 

 

His course of lectures on this subject was divided into four parts. The 
first contained Natural Theology; in which he considered the proofs of 
the being and attributes of God, and those principles of the human mind 
upon which religion is founded. The second comprehended Ethics, 
strictly so called, and consisted chiefly of the doctrines which he 
afterwards published in his Theory of Moral Sentiments. In the third 
part, he treated at more length of that branch of morality which relates 
to justice, and which, being susceptible of precise and accurate rules, 
is for that reason capable of a full and explanation.    Upon his 
subject, he followed the plan that seems to be suggested by 
Montesquieu; endeavouring to trace the gradual progress of 
jurisprudence, both public and private, from the rudest to the most 
refined ages, and to point out the effects of those arts which contribute 
to subsistence, and to the accumulation of property, in producing 
correspondent improvements or alterations in law and government. 
This important branch of his labours he also intended to give to the 
public; but this intention, which is mentioned in the conclusion of The 
Theory of Moral Sentiments, he did not live to fulfil. In the last part of 
his lectures, he examined those political regulations which are founded, 
not upon the principle of justice, but that of expediency, and which are 
calculated to increase the riches, the power, and the prosperity of a 
State. Under this view, he considered the political institutions relating to 
commerce, to finances, to ecclesiastical and military establishments. 
What he delivered on these subjects contained the substance of the 
work he afterwards published under the title of An Inquiry into the 
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Nature and Causes of the Wealth of Nations. (Meek, Raphael e Stein, 

2004 p. 7) 

 Sobre a primeira parte do curso, Teologia Natural, não foram 

preservados registros.  Sobre a segunda parte, como vimos deu origem a 

publicação da Teoria dos Sentimentos Morais.  Sobre a terceira e a quarta parte 

do curso, existe um bom conhecimento que estão compilados sob o título de 

Lectures on The Jurisprudence.   

 Existem duas fontes que deram origem a esta publicação.   A 

primeira é um manuscrito preparado para venda, que o texto de referência trata 

de LJ(B), notação que seguiremos.  

 

These considerations led Cannan to the conclusion—once again 
abundantly justified—that the manuscript was a fair copy made 
(presumably in 1766) by a professional copyist, and not the original 
notes  taken at the lectures.  The only question which worried Cannan 
in this connection was whether the copyist had copied directly from the 
original lecture–notes or from a rewritten version of these notes made 
later by the original note–taker. The scarcity of abbreviations, the 
relatively small number of obvious blunders, and the comparatively 
smooth flow of the English, strongly suggested the latter.. (Meek, 

Raphael e Stein, 2004 p. 10) 

 A segunda versão que segue a notação LJ(A) que provavelmente 

reflete o que realmente foi falado durante as aulas.   

 

These LJ(A)—a rewritten version almost certainly made by the original 
note– taker for his own use and not for sale—and LJ(B). LJ(A), although 
so far  as it goes it is much fuller than LJ(B), is very much less polished, 
in the  sense that it contains many more abbreviations, grammatical and 
spelling errors, blank spaces, etc. LJ(A), again, faithfully reproduces 
many of the summaries of previous lectures which Smith seems 
normally to have given at the beginning of each new one, and often 
notes the specific date on which the relevant lecture was delivered—
features which are completely lacking in LJ(B). (Meek, Raphael e Stein, 

2004 p. 10) 

 Uma outra observação é que o texto apresenta algumas formas 

arcaicas como, por exemplo, betwixt para between e burthen para burden.  

Voltando à citação de Lexington(2010), ela se encontra na LJ(B), parte III e, 

conforme descrição anterior e de uma maneira simplificada, seria um curso de 

direito com um forte conteúdo histórico.  Assim na parte de Direito Privado temos 

o trecho abaixo:  
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We fill find that there are five causes from whence property may have 
its  occasion.  1st, Occupation, by which we get anything into our power 
that was not the property of another before.—2dly., Tradition, by which 
property is voluntarily transferred | from one to an other. 3dly, 
Accession, by which the property of any part that adheres to a subject 
and seems to  be of small consequences as compared to it, or to be a 
part of it, goes to the proprieter of the principall, as the milk or young of 
beasts.— 4thly., Prescription or Usucapio, by which a thing that has 
been for a long time out of the right owners possession and in the 
possession of an other, passes in right to the latter.— 5thly, 
Succession, by which the nearest of kin or the testamentary heir has a 
right of property to what was left him by the testator.—Of these in order.  
( LJ(A) Meek, Raphael e Stein, 2004 p. 56) 

 Nesta parte, ele discute como a sociedade evoluiu sendo 

inicialmente de caçadores, passando para pastores, agricultores e finalmente do 

comércio.  Neste mesmo tema ele justifica o início da propriedade, isto é, a partir 

da ocupação.  Ele cita o exemplo de alguém que colhe uma maça, de uma árvore 

selvagem e justifica que a razoável expectativa é o que dá o direito de 

propriedade da maça àquele que a colhe.  

    

The reasonable expectation therefore which the first possessor 
furnishes is the ground on which the right of property is acquired by 
occupation. You may askc indeed, as this apple is as fit for your use as 
it is for mine, what title have I to detain it from you. You may go to the 
forest (says one to me) and pull another. You may go as well as I, 
replied I. And besides it is more reasonable that you should, as I have 
gone already and bestowed my time and pains in procuring the fruit. 
(LJ(A) Meek, Raphael e Stein, 2004 p. 58) 

 Na mesma forma de evolução da sociedade, ela vai chegar a que 

a propriedade privada da terra se dá com o início das cidades, isto é, posterior à 

agricultura.  A partir deste momento que as casas e as terras cultiváveis 

deixaram de ter domínio coletivo. 

 Na sequência de Direito Privado, na parte de sucessões, ele 

discute a origem da herança.   

    

The most probable account of it is this.  The children and their parents 
all lived together, and the goods of the father were supported by the 
joint labour of the whole family. | The master of the family, again, 
maintain’d them from this stock, which as it was maintained and 
procured by the labour of the whole family was also the common 
support of the whole. The master of the family had indeed the priviledge 
of alienating in his life time his stock; which the others had no claim to; 
but at the same time he could not alienate it at his death. All the 
members of the family came in for an equall share in it at his death, as 
they had all contributed their assistance to the support of it. No 
distinction was made with regard to sex; sons and daughters equally 
gave their assistance to the master of  the head of the family, and for 
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this reason were equall sharers in his possessions after his death. {So 
that on the whole it was the connection betwixt the children and other 
members of the family with the goods of the master of it, that gave rise 
to their succession,t rather than the attachment of the master of the 
family himself, and the supposition of his will that his goods should be 
left to the persons to whom he was thus attached.—The members of 
the family did not take possession of his goods from this supposall of 
his will that they should do so, but they only continued their possession 
in what they had given their assistance in procuring and by which they 
had already been supported. (LJ(A) Meek, Raphael e Stein, 2004 p. 

73) 

 Assim como a propriedade tinha um caráter familiar, com a morte 

do decujus, os demais membros da família simplesmente se mantêm na posse 

dos bens. 

 A questão importante é discutir como este entendimento sobre a 

justificativa e origem da propriedade e da herança se aplica à sociedade do 

comércio.  Antes de tratar deste ponto, vamos apresentar outra questão citada 

em Lexington(2010), a primogenitura.  Adam Smith justifica a sua origem a partir 

da insegurança gerada pela decomposição do império romano e claramente é 

contrário a ela: 

     

It appears from this that it must have been a very difficult matter to 
secure property, especially if it was small, in those early times, and 
therefore nothing could have a worse consequence than the division of 
estates. The consequences of dividing the kingdom of France were 
sufficiently experienced, and the case would have been still worse in 
private estates. However, on account of the opposition from the rest of 
the sons it was long before the right of primogeniture or the indivisibility 
of estates could be introduced, and in  Germany it did not fully take 
place before the last century. But as the circumstances necessarily 
required it, estates were at last made indivisible, and since a single 
person was to be preferred the oldest son would naturaly be the person. 
This legal preference must be given for some quality that is altogether 
indisputable. If it were to be given to wisdom or valour there might be 
great disputes, but among brothers there can be noq contest  who is 
the oldest. 

We must observe that the right of primogeniture hinders agriculture. If 
the whole estate were divided among the sons, each one would 
improve his own part better than one can improve the whole. Besides, 
tenants never  cultivate a farm so well as if it were their own property.  
Primogeniture is also hurtfull to the family, for while it provides for one | 
it suffers all the rest in a few generations to be reduced to beggary. 
(LJ(B) Meek, Raphael e Stein, 2004 p. 476) 

 A questão da herança em si, a posição parece mais confusa.  

Certamente ele levanta uma série de restrições.  A primeira é que, se a herança 
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fosse para representar a vontade do decujus, a sucessão testamentária deveria 

ser historicamente anterior a sucessão legítima, o que de fato não se verifica. 

     

Most writers on the subject of the law of nations found this method of 
succession on the supposed will of the deceased. The magistrate is to 
consider to what person he would (if he hadk made a will) have given 
the inheritance, and that to him as the most naturalll sucessor the estate 
of the deceased should be confirmed by the | publick authority. If this 
was realy the foundation of succession ex lege,m it would follow that in 
all countries where it has taken place testamentary succession must 
have  preceded. For if the express will of the deceased directing how 
his estate should be possessed was of no effect, we can not reasonably 
imaginen that this supposed inclination should be of any, far less of 
greater, force. In all countries therefore succession ab intestato must 
have succeded testamentary succession, if this hypothesis was just. 
But we find on the contrary that in allmost all countries where records 
have been kept testamentary succession has been introduced much 
later than succession  ab intestato. (LJ(A) Meek, Raphael e Stein, 2004 

p. 72) 

 Outro ponto é que no texto sempre se apresenta um amplo direito 

de propriedade, o que incluiria o direito de doá-la, mas considera muito estranho 

um direito que se exerceria após a morte do sujeito de direito.  Além disso, em 

trechos anteriores, vimos que ele considera uma grande extensão, e que a terra 

deveria pertencer a cada geração.  Apesar de tudo isto, no final, ele justifica a 

herança no sentido de ser uma demonstração de piedade com o decujus. 

      

So much for legal succession. We come next to testamentary. It is to 
be observed that there is no extension of property so great as this, and 
therefore it was long before it could be introduced; it was very natural 
to give a man a right to dispose of his property while he lived, but a 
testament supposes him to dispose of a right when properly speaking 
he can have none himself.  When a person died and wanted to leave 
his estate to a son in exile, he would naturaly request his neighbours 
not to take it from him after his own death. This request would be 
regarded, not so much on account of its being his will as from a kind of 
piety for the dead. We naturaly find a pleasure in remembring the last 
words of a friend and in executing his last injunctions. The solemnity of 
the occasion deeply impresses the mind. Besides, we enter as it were 
into his dead body, and conceive what our living souls would feel if they 
were joined with his body,  and how much we would be distressed to 
see our last injunctions not performed. Such sentiments naturaly 
enclined men to extend property a little farther than a man’s lifetime.. 
(LJ(B) Meek, Raphael e Stein, 2004 p. 478) 

 Fleischacker(2004) considera a posição de Adam Smith sobre 

direitos de primogenitura e entails, é bastante clara, isto é, ele é contrário a estes 

institutos.  Neste ponto cabe uma breve explicação sobre entails.  Na Wikipedia 

temos:  
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In English common law, fee tail or entail is a form of trust established 
by deed or settlement which restricts the sale or inheritance of an estate 
in real property and prevents the property from being sold, devised by 
will, or otherwise alienated by the tenant-in-possession, and instead 
causes it to pass automatically by operation of law to an heir pre-
determined by the settlement deed. The term fee tail is from Medieval 
Latin feodum talliatum, which means "cut(-short) fee", and is in contrast 
to "fee simple" where no such restriction exists and where the 
possessor has an absolute title (although subject to the allodial title of 
the monarch) in the property which he can bequeath or otherwise 
dispose of as he wishes. Equivalent legal concepts exist or formerly 
existed in many other European countries and elsewhere.. (Wikipedia) 

 De certa maneira ele tinha esta figura produzia o mesmo efeito da 

progenitura, isto é, permitia que a propriedade fosse passada para o herdeiro 

masculino mais velho indefinidamente. 

Quanto a herança propriamente dita, ele considera a posição hesitante.  

Smith faz a construção da herança na sociedade primitiva como sendo devido 

antes de mais nada ao direito de usufruir dos frutos do próprio trabalho, dado 

que a propriedade era familiar, algo que não se aplica a sociedade do comércio.  

Também considera problemática a construção de um direito subjetivo a quem 

não é mais sujeito de direitos.  Apesar disto, justifica a herança considerando 

que a motivação é a piedade decujus.  Ocorre que esta motivação é claramente 

irracional e, mesmo Adam Smith reconhece que não pode ser eterna ao criticar 

a primogenitura e os entails.  Ele busca dar uma solução para este quebra 

cabeça, mas, a esta altura, toda a construção já havia plantado muitas dúvidas 

em seus alunos. 

No começo da revolução francesa discípulos e admiradores de Adam 

Smith defenderam a defenderam uma drástica diminuição do direito de herança.  

Thomas Paine, que se considerava um discípulo de Adam Smith na economia 

política, defendeu um imposto sobre a herança em Agrarian Justice. Thomas 

Jefferson, como vimos na introdução, também foi influenciado por esta posição.   

John Millar, um aluno de Adam Smith, defendeu alterações nas leis de sucessão 

de modo que apenas uma parte limitada pudesse ser transmitida.  É importante 

notar que nenhuma destas posições era contrária à propriedade privada ou 

igualitária.  Eles simplesmente buscavam dar coerência as bases de direito de 

propriedade e herança defendidas por Adam Smith.  
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Apenas mostrando que houve uma continuidade, vemos em Thomas 

Paine, que as terras, em sua origem, constituíam uma propriedade comum, mas 

a propriedade privada é mais eficiente, produzindo mais recursos para a 

sociedade.  Assim os detentores de terras devem um valor aos não proprietários 

e que o melhor momento de o coletar é na sucessão: 

    

It is a position not to be controverted that the earth, in its natural 
uncultivated state was, and ever would have continued to be, the 
common property of the human race. In that state every man would 
have been born to property. He would have been a joint life proprietor 
with the rest in the property of the soil, and in all its natural productions, 
vegetable and animal. But the earth in its natural state, as before said, 
is capable of supporting but a small number of inhabitants compared 
with what it is capable of doing in a cultivated state. And as it is 
impossible to separate the improvement made by cultivation from the 
earth itself, upon which that improvement is made, the idea of landed 
property arose from that inseparable connection; but it is nevertheless 
true, that it is the value of the improvement only, and not the earth itself, 
that is individual property. (Payne, 1999, p. 8) 

Various methods may be proposed for this purpose, but that which 
appears to be the best (not only because it will operate without 
deranging any present possessors, or without interfering with the 
collection of taxes or emprunts necessary for the purposes of 
government and the revolution, but because it will be the least 
troublesome and the most effectual, and also because the subtraction 
will be made at a time that best admits it) is at the moment that property 
is passing by the death of one person to the possession of another. In 
this case, the bequeather gives nothing: the receiver pays nothing. The 
only matter to him is that the monopoly of natural inheritance, to which 
there never was a right, begins to cease in his person. A generous man 
would not wish it to continue, and a just man will rejoice to see it 
abolished. (Payne, 1999, p. 11) 

  

Apenas para completar o raciocínio, este valor a ser pago pelos 

proprietários a toda a sociedade, daria origem ao que chamamos hoje de uma 

renda mínima.   

Entrando em uma parte um pouco especulativa do texto, duas perguntas 

que podem surgir sobre a posição de Adam Smith sobre a herança são: o que 

ele realmente ele achava?  Por que a posição de Adam Smith, apesar de sua 

hesitação parece tão distante da imagem que normalmente temos deste autor? 

Está além do escopo do nosso trabalho responder a estas perguntas 

plenamente, no entanto, algumas reflexões sobre Adam Smith pode ajudar em 

possíveis respostas.   
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Dois textos serão nossas principais referências nesta parte, Rothschild 

(2002) e a introdução de “The Theory of Moral Sentiments” Sen(2009).    

Começando por Rothschild (2002), inicialmente o texto ressalta que, como já foi 

dito anteriormente, Adam Smith foi tido como herói dos revolucionários franceses 

e como amigo da França.  Quando da sua morte em 1790, a repercussão na 

Escócia e Inglaterra foi pequena, enquanto na França, temos:  

    

In France itself, Smith’s loss was more keenly felt.  The Revolutionary 
Moniteur Universel wrote that “Europe has just been deprived of this 
famous philosopher”.  It welcomed the translation of Wealth of nations 
– with a promised volume of notes by Condorced – as especially 
opportune for France, “since every citizen can have a part in 
government.  “One can scarcely believe” it added, “that pre-
Revolutionary editors were too timid to publish Smith’s work; today it no 
longer an act of daring” [Rothschild, 2002 p. 53] 

A simpatia que Smith tinha dos revolucionários franceses se devia 

basicamente a quatro motivos.  O primeiro é sua amizade com Hume e sua crítica 

a religião estabelecida, “ some of the boldest proposals of the Wealth of Nations 

are to limit the “great incorporation” of the established church, and to promote 

Science and an “antidote to the poison of enthusiasm and superstition” Rothschild 

[2002 p.68]. 

Ele também era bastante crítico dos gastos militares e em especial 

guerras caras e desnecessárias.  Outro aspecto é sua crítica a preconceitos 

nacionais.  Na sua opinião, era maligno, selvagem, tolo e fraco chamar os 

franceses de nossos inimigos naturais.   

Finalmente suas posições a respeito da pobreza:  

    

no uncomfortable way if we compare him with the poor labourer. He 
has all the inconveniencies of the soil and the season to struggle with, 
is continually exposed to the inclemency of the weather and the most 
severe labour at the same time. Thus he who as it were supports the 
whole frame of society and furnishes the means of the convenience and 
ease of all the rest is himself possessed of a very small share and is 
buried in obscurity. He bears on his shoulders the whole of mankind, 
and unable to sustain the load is buried by the weight of it and thrust 
down into the lowest parts of the earth, from whence he supports all the 
rest. In what manner then shall we account for the great share he and 
the lowest of the people have of the conveniencies of life. The division 
of labour amongst different hands can alone account for this.  (LJ(A) 
Meek, Raphael e Stein, 2004 p. 287) 
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Suas posições sobre regulação foram usadas na discussão sobre salário 

mínimo em 1795, dado que de acordo com o Riqueza da Nações, regulações 

quando são a favor do trabalhador, são justas e equitativas, muitas vezes este 

não é o caso quando se trata de regulações que protegem os mais favorecidos.   

A leitura atual que fazemos de Adam Smith que fazemos hoje, no entanto 

é devida a dois fatores.  O primeiro é que sua morte ocorreu no tempo da 

Revolução Francesa e esta gerou uma grande batalha de ideias na Inglaterra e 

na Escócia. 

Neste período, o texto mais influente na crítica em relação a Revolução 

Francesa é “Reflections on the Revolution in France” de Edmund Burke:  

    

Burke himself makes no reference to Smith in the Reflections.  But 
much of the book consists of an attack on Smith’s friends, and on the 
language of at least part of Wealth of Nations.  … In Reflections, Burke’s 
eulogy of the state extends to government expenditure (“it is the publick 
ornament”), government revenue (“the revenue of the state is the state 
… in tis administration the sphere of every active virtue”).  The French 
“Oeconomists” and “philosophers” whom Burke denounces were 
Smith’s acknowledged inspiration.  …”Prejudice,” which Burke defends, 
is Smith’s consistent term for abuse. … “Superstition,” which Burke also 
defends, is the term which Smith uses of the Anglican establishment … 
“We are not the disciples of Voltaire” Burke says of men of England 
[Rothschild, 2002 p. 53] 

Outro ponto é a própria obscuridade de Adam Smith:  

    

One reason is Smith himself went to considerable lengths to obscure 
his opinions.  He is extraordinarily cautious and elusive when he writes 
about current policies in the Wealth of Nations.  In his letters and 
conversations, he seems to have several distinct personalities.  It was 
this multiplicity which led the tension, described by Dugald Steward, 
between the qualified public Smith and the private who revered Voltaire 
ins his supposedly thoughtless social hours. 

Smith’s real sentiments, according to Stewart’s memoir, were those of 
the prudent public man. Yet the same tension was interpreted by 
Smith’s French friends in exactly the opposite way.  Dupont de 
Nemours thus suggested after Smith’s death that the real “spirit” of 
Smith was to be found in the private man, or the unqualified friend of 
freedom.  The public Smith was hiding his real sentiments from the 
conservative public opinion. [Rothschild, 2002 p. 66] 

 

Neste contexto, o trabalho de Dugald Stewart “Account of the Life and 

Writings of Adam Smith” de 1793 será o texto que servirá como base para que 
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este se tornasse uma referência conservadora.  Sua tese básica é uma distinção 

entre liberdade econômica e liberdade política:  

    

Stewart’s defense of Smith was part of a far more extensive discussion, 
in the mid-1790, about the distinction between politics and political 
economy, and about the definition of freedom.  His object, in the 
memoir, seems to have been to show that political economy was an 
innocuous technical sort of subject.  Smith was a retiring, innocuous 
sort of person, quite unconcerned to influence public opinion, and 
interested only in offering hints on policy to “actual legislators.”  “Political 
Freedom,” Stewart says in his comments to Wealth of Nations, was of 
value chiefly “from the facility which it is supposed to afford” for 
legislative improvements.  If the law themselves are satisfactory, then 
people “have little reason to complain, that they were not immediately 
instrumental in the enactment” 

Stewart’s account suggested that there were two spheres of life, the 
commercial and the political.  Political economy was concerned with the 
commercial and the political life.  Freedom, for the purposes of political 
economy, could therefore be defined as “freedom of trade and industry,” 
“free circulation of labour and of stock,” and “the freest competition” 
between individual citizens.  These freedoms, in turn, were valued as 
instruments of “national wealth.”  “Political Freedom,” by contrast, was 
an attribute of political life, and was outside the scope of political 
economy.  But it too was of intermediate value: an “instrument,” 
“means,” or “facility” of justice. [Rothschild, 2002 p. 59] 

Posteriormente, Burke adota esta posição, o que contribui para a visão 

que temos hoje de Adam Smith especificamente como um defensor da liberdade 

econômica.   

O segundo texto, aborda uma questão mais recente.  Liberais em geral 

consideram o ser humano problemático e por isto, defendem estados limitados 

e mercados.  A frase mais citada na defesa de governos limitados e está O 

Federalista:  

    

É desgraça inerente à natureza humana a necessidade de tais meios; 
mas já a necessidade de governos é em si mesma uma desgraça.  Se 
homens fossem anjos, não haveria a necessidade de governo; e se 
anjos governassem os homens, não haveria necessidade de meio 
algum externo ou interno para regular a marcha do governo[Hamilton, 
Madison, Jay, 1979 p. 131] 

 

Pode-se concordar ou discordar da citação, mas certamente seria uma 

enorme extensão considerar que ela defende que os homens devem ser maus.  

No entanto, segundo Sen(2009) isto ocorre na frase mais citada na defesa dos 

mercados:  
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There is a strong tradition in the economic literature that has come to 
assume – indeed assert – that Smith believed “self-interest dominates 
the majority of men,” to quote the distinguished economist George 
Stigler who took this belief, which he championed, to be on “Smithian 
lines”.  A great many economists were – and some still are – evidently 
quite enchanted by something that has come to be called “rational 
choice theory”, in which rationality is identified with intelligent pursuing 
self-interest. 

Smith famously discussed that to explain the motivation for economic 
exchange in the market, we do not have to invoke any objective other 
than the pursuit of self-interest.  In his most famously and widely quoted 
passage from The Wealth of Nations “It is not from the benevolence 
butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from 
their regard to their own interest. We address ourselves not to their 
humanity, but to their self-love”.  Unfortunately, in the tradition of 
interpreting Smith as a guru of selfishness or self-love (as he often 
called it – not with great admiration) the reading of his writings does not 
seem to go much beyond those few lines, even though that discussion 
is addressed only to one very specific issue, namely exchange [Sen, 
2009] 

 

Na argumentação que existem outros interesses além do amor próprio 

para Smith, temos o trecho abaixo no início do Teoria dos Sentimentos Morais:  

    

However selfish soever man may be supposed, there are evidently 
some principles in his nature, which interest him in the fortune of others 
and render their happiness necessary to him, though he derives nothing 
from it, except the pleasure of seeing it.  … That we often derive sorrow 
from the sorrow of other … like all the other original passions of human 
nature, is by no means confined to the virtuous and humane, though 
they perhaps feel it with the most exquisite sensibility [Smith apud Sen. 
2009] 

 

Assim para Rothschild (2002) no entendimento de  Smith a liberdade 

econômica e política devem vir associadas.  Para Sen(2009) a leitura de Smith 

deve combinar os textos Teoria dos Sentimentos Morais e Riqueza das Nações.  

Como vimos, eles eram parte do mesmo curso, mas tinham propósitos 

diferentes.  Para Smith, portanto o amor próprio não é a única motivação humana 

e muito menos não deve ser a única motivação humana. Ambos os autores 

colocam que Smith teve uma visão crítica em relação a várias regulações do seu 

tempo, mas não contrária a qualquer regulação.   

Encerrando este item, a ainda tentando ver as questões colocadas por 

Ribeiro(2014) pode-se perguntar se a questão de igualdade de oportunidades foi 
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colocada por Adam Smith.  Na nossa limitada pesquisa, não localizamos nada 

explicitamente sobre esta questão.  Este ponto é central no nosso próximo item. 
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4 JOHN STUART MILL 

Antes de discutirmos a posição de John Stuart Mill sobre a herança, 

vamos discutir as teorias que justificam o direito de propriedade e faremos uma 

breve introdução ao utilitarismo. 

De acordo com Murphy e Nagel(2005) temos três linhas teóricas que 

defendem o direito de propriedade: 

 

… as teorias deontológicas, derivadas da tradição de Locke, sustentam 
que os direitos de propriedade são determinados em parte pela nossa 
soberania sobre a nossa própria pessoa, que inclui o direito 
fundamental ao livre exercício de nossas capacidades, o direito de 
cooperar livremente com os outros em vista de um benefício recíproco 
e o direito de dispor livremente daquilo que legitimamente adquirimos. 

… 

As teorias consequencialistas, por outro lado, derivadas da tradição de 
Hume, sustentam que os direitos de propriedade se justificam pela 
utilidade social maior de um conjunto de convenções e leis bastante 
rígidas que protegem a segurança da propriedade.  Só uma sociedade 
em que estes direitos são reconhecidos, o roubo é proibido e os 
contratos e testamentos são amparados pela lei pode haver a 
cooperação econômica, o planejamento de longo prazo e a 
acumulação de capital que possibilitam o crescimento econômico e a 
prosperidade. (Murphy e Nagel, 2005 p. 59) 

 … 

Gostaríamos de mencionar também uma terceira corrente que pode 
ser qualificada como deontológica, embora seja muito diferente da 
concepção lockeana.  Trata-se da teoria de Hegel de que os indivíduos 
têm o direito de possuir uma quantidade mínima de propriedade a fim 
de expressar sua liberdade corporificando sua vontade em objetos 
externos.  (Murphy e Nagel, 2005 p. 61) 

 

A posição de Adam Smith, tratada no item anterior, no nosso 

entendimento, se liga à primeira tradição, isto é, procura justificar tanto a 

propriedade e a herança por critérios de justiça.  As teorias consequencialistas 

também são tratadas como a tradição utilitarista, por mais que o termo esteja 

associado a Bentham que é posterior a Hume.  Por esta tradição, seria 

necessário demonstrar que a propriedade e a herança aumentam a utilidade na 

sociedade, para elas serem justificadas.  Sobre a terceira tradição, vamos 

comentar brevemente no final deste item. 
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O utilitarismo propriamente dito, é uma teoria mais abrangente e tem, 

como ideia central, que o objetivo da moral e maximizar a felicidade, 

assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor.  Para Bentham, utilidade é 

tudo aquilo que produza prazer ou felicidade e que evita a dor ou o sofrimento 

[Sandel, 2012].  Mill define a filosofia de Bentham como: 

 

The first principles . . . are these: - the happiness, meaning by that term 
pleasure and exemptions from pain, is the only thing desirable in itself; 
that all other things are desirable solely as a means to that end: That 
the production, therefore, of the greatest possible happiness, is the only 
fit purpose of all human thought and action, and consequently of all 
morality and government; moreover, that pleasure and pain are the sole 
agencies by which the conduct of mankind is governed (Mill apud 
Rawls, 2007, p. 255)   

 

Cada ação deve ser analisada sobre um ponto de vista de custos e 

benefícios e ainda de acordo com a tradição utilitarista, direitos naturais não 

existem: 

 

who is this same Queen, ‘Nature,’who makes such stuff under the name 
of laws? In what year of her own, or anybody else’s reign, did she make 
it, and in what shop is a copy of it to be bought, that it may be burnt by 
the hands of the common hangman. . . . It being supposed, in point of 
fact, that the children have or have not a right, of the sort in question, 
given them by the law, the only rational question remaining is, whether, 
in point of utility, such a right ought to be given them or not? To talk of 
a Law of Nature, giving them, or not giving them a natural right, is so 
much sheer nonsense, answering neither the one question nor the 

other…(Bentham apud Ekelund and Walker, 1996, p. 573) 

É claro que, a partir do momento que se considera que não existem 

direitos naturais e que tudo deve ser submetido a um critério de custos e 

benefícios, os direitos, e em particular o direito de propriedade, são relativizados.  

Nós vamos avançar nesta questão, mas abrindo um parêntesis, é interessante 

notar que esta abordagem de relativização do direito de propriedade, 

praticamente não é abordada no nosso curso de Direito.  Na tradição brasileira, 

a relativização se dá a partir do conceito de função social da propriedade, que 

tem como base o solidarismo de Duguit: 

 

Na verdade, crescem os processos expropriatórios, sujeitando a coisa 
à utilidade pública e aproximando-a do interesse social.  ... reduz-se a 
liberdade de utilização e disposição de certos bens; sujeita-se a 
comercialidade de algumas utilidades a severa regulamentação 
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E outros tratam a propriedade como “instituição” e não como direito.  
Acreditando e sustentando que os bens são dados aos homens não 
para deles extraiam o máximo benefício e bem-estar com o sacrifício 
dos demais, porém, para que o utilizem na medida que possam 
preencher a sua “função social”, 

Esta posição, em que se dão mãos o solidarismo de Duguit e o 
espiritualismo dos neotomistas, encontrou acolhida no nosso direito 
positivo  (Pereira, 2014 p. 70) 

 

Voltando aos utilitaristas, Bentham e Mill serão os primeiros a propor 

alterações bem definidas no direito positivo, visando a taxação das heranças e 

doações. 

Em 1795 Bentham escreveu um ensaio propondo fortalecer a law of 

escheat, isto é, a lei que tratava da entrega de propriedades que não haviam 

sido objeto de testamento para o estado, limitando assim o direito de legar. 

(Ekelund and Walker, 1996)    

A proposta se tratava de taxar em 50% as heranças deixadas para tios 

avós, primos e primas.  Para a herança em linha direta, não deveria haver 

taxação.  Os argumentos são basicamente utilitaristas, primos e tios não 

esperavam receber a herança e não teriam diminuição de utilidade ao não a 

receber.  Quanto a não taxação da linha direta, a razão seria um argumento até 

hoje utilizado, isto é, haveria um desincentivo a produção de poupança.  Os 

possíveis legatários, tenderiam a gastar seu patrimônio em vez de poupá-lo se 

não pudessem deixa-lo para seus descendentes diretos.  É importante notar que 

a proposta não se fundamenta na necessidade de difusão do capital ou da 

melhoria das condições dos mais pobres.  Antes de mais nada, ela é considerada 

uma boa forma de obter recursos para o estado sem grande perda de utilidade 

para a sociedade. 

As visões tributárias de John Stuart Mill foram expressas principalmente 

em seu livro The Principles of Political Economy (1848) e em dois depoimentos 

feitos no parlamento em 1852 e 1861.   Basicamente seguem visões utilitaristas, 

como por exemplo, quando ele trata da importância em não se taxar o 

investimento: 

 

If people invest their money in some mode in which it is rendered 
productive, it is more useful than if they spent it upon themselves. If 
1,000l. a year were expended even in alms, it would be soon spent, and 
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the benefit of it would remain only so long as it lasted; but if the same 
sum were employed productively, by being lent to a manufacturer or an 
agriculturist, it would become a fund in perpetuity for maintaining labour. 

(Mill apud Ekelund and Walker, 1996, p. 562) 

 

Na questão da herança, no entanto, suas posições vão muito além das 

de Bentham.  Inicialmente vemos que, quando trata do direito de herança, ele 

também mostra preocupação com a possibilidade de eternização da 

propriedade, o que já havíamos visto em Adam Smith, mas aqui, além disso, 

vemos uma clara visão utilitarista da propriedade: 

 

Whether the power of bequest should itself be subject to limitation, is 
an ulterior question of great importance. Unlike inheritance ab intestato, 
bequest is one of the attributes of property: the ownership of a thing 
cannot be looked upon as complete without the power of bestowing it, 
at death or during life, at the owner's pleasure: and all the reasons, 
which recommend that private property should exist, recommend pro 
tanto this extension of it. But property is only a means to an end, not 
itself the end. Like all other proprietary rights, and even in a greater 
degree than most, the power of bequest may be so exercised as to 
conflict with the permanent interests of the human race. It does so, 
when, not content with bequeathing an estate to A, the testator 
prescribes that on A's death it shall pass to his eldest son, and to that 
son's son, and so on for ever. No doubt, persons have occasionally 
exerted themselves more strenuously to acquire a fortune from the 
hope of founding a family in perpetuity; but the mischiefs to society of 
such perpetuities outweigh the value of this incentive to exertion, and 
the incentives in the case of those who have the opportunity of making 

large fortunes are strong enough without it. (Mill, 1848, II.2.17) 

 

No entanto ela avança nestas questões e coloca a existência de uma 

desigualdade que é consequência do direito de propriedade e, 

consequentemente, no seu ponto de vista aceitável.  Por outro lado, se a 

desigualdade não é derivada do esforço próprio, ela deve ser limitada: 

 

Each person should have power to dispose by will of his or her whole 
property; but not to lavish it in enriching some one individual, beyond a 
certain maximum, which should be fixed sufficiently high to afford the 
means of comfortable independence. The inequalities of property which 
arise from unequal industry, frugality, perseverance, talents, and to a 
certain extent even opportunities, are inseparable from the principle of 
private property, and if we accept the principle, we must bear with these 
consequences of it: but I see nothing objectionable in fixing a limit to 
what any one may acquire by the mere favour of others, without any 
exercise of his faculties, and in requiring that if he desires any further 

accession of fortune, he shall work for it. (Mill, 1848, II.2.19) 
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 A consequência de existir uma desigualdade útil para a sociedade e 

outra que não é, será a defesa da não progressividade da taxação no caso da 

primeira e da progressividade no caso da segunda: 

 

A just and wise legislation would abstain from holding out motives for 
dissipating rather than saving the earnings of honest exertion. 9*Its 
impartiality between competitors would consist in endeavouring that 
they should all start fair, and not in hanging a weight upon the swift to 
diminish the distance between them and the slow. *10 Many, indeed, 
fail with greater efforts than those with which others succeed, not from 
difference of merits, but difference of opportunities; but if all were done 
which it would be in the power of a good government to do, by 
instruction and by legislation, to diminish this inequality of opportunities, 
the differences of fortune arising from people's own earnings could not 
justly give umbrage. *11 With respect to the large fortunes acquired by 
gift or inheritance, the power of bequeathing is *12 one of those 
privileges of property which are fit subjects for regulation on grounds of 
general expediency; and I have already suggested, *13 as a possible 
mode *14 of restraining the accumulation of large fortunes in the hands 
of those who have not earned them by exertion, a limitation of the 
amount which any one person should be permitted to acquire by gift, 
bequest, or inheritance. Apart from this, and from the proposal of 
Bentham (also discussed in a former chapter) that collateral inheritance 
ab intestato should cease, and the property escheat to the state, I 
conceive that inheritances and legacies, exceeding a certain amount, 
are highly proper subjects for taxation: and that the revenue from them 
should be as great as it can be made without giving rise to evasions, by 
donation inter vivos or concealment of property, such as it would be 
impossible adequately to check. The principle of graduation (as it is 
called,) that is, of levying a larger percentage on a larger sum, though 
its application to general taxation would be in my opinion objectionable, 
*15 seems to me both just and expedient *16 as applied to legacy and 

inheritance duties. * (Mill, 1848, V.2.24) 

 

Da mesma forma que fizemos na parte de Adam Smith, buscando uma 

visão um pouco mais abrangente de Mill, vemos que suas concepções são bem 

mais amplas do que uma simples defesa do livre mercado.  Seguindo as 

questões postas por Ribeiro (2014) sobre o que seriam as bases de um 

liberalismo consistente, vemos que a igualdade de oportunidade é item 

fundamental, mas não único.  Mill, no texto The Subjection of Women, busca 

definir as características do mundo moderno: 

 

For, what is the peculiar character of the modern world — the difference 
which chiefly distinguishes modern institutions, modern social ideas, 
modern life itself, from those of times long past? It is, that human beings 
are no longer born to their place in life, and chained down by an 
inexorable bond to the place they are born to, but are free to employ 
their faculties, and such favourable chances as offer, to achieve the lot 
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which may appear to them most desirable. Human society of old was 
constituted on a very different principle. All were born to a fixed social 
position, and were mostly kept in it by law, or interdicted from any 
means by which they could emerge from it. As some men are born white 
and others black, so some were born slaves and others freemen and 
citizens; some were born patricians, others plebeians; some were born 
feudal nobles, others commoners and roturiers. A slave or serf could 
never make himself free, nor, except by the will of his master, become 

so. (Mill, 2015) 

 

Detalhando esta discussão, Rawls (2007) enumera os princípios do 

mundo moderno, de acordo com o pensamento de Mill: 

 

a) The principle of equal justice and equality of (basic) rights 

b) The principle of liberty 

c) Principles of open society and free choice of occupation and mode 
of life 

d) Equality of opportunity 

e) The principle of free and fair competition, economic and social 

f) The principle of (social) cooperation as among equals 

g) Principle of modern marriage as equality between husband and wife 

h) True principle of public charity: to help people to help themselves 
(Rawls, 2007 p.298) 

 

Rawls (2007) afirma que os princípios de justiça social e política sejam 

muito próximos dos dois princípios de justiça como equidade.  Além disso, Mill 

defende a ideia de uma sociedade com mobilidade, onde a competição deve 

partir de um ponto inicial justo e que o governo através da educação e da 

legislação deve buscar isto.  Mesmo assim, a ideia da igualdade de oportunidade 

certamente tem variado ao longo do tempo.  A formulação de Rawls para Fair 

Equality of Opportunity, certamente é recente e não tem uma formulação tão 

clara nos clássicos: 

 

assuming there is a distribution of natural assets, those who are at the 
same level of talent and ability, and have the same willingness to use 
them, should have the same prospects of success regardless of their 
initial place in the social system. (Rawls 1999: p. 63)  
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Como último ponto sobre o pensamento de Mill, temos a questão da sua 

visão de utilitarismo.  Como vimos, partimos de uma filosofia onde não haveria 

leis ou princípios, e chegamos aos princípios do mundo moderno.  Além disso 

sabemos que o texto de Mill Sobre a Liberdade é a obra clássica de defesa da 

liberdade individual nos países de língua inglesa e que na defesa deste ponto 

ele dizia: 

 

If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person 
were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in 
silencing that one person, than he, if he had the power, would be 
justified in silencing mankind (Mill apud Rawls 2007: p. 294)  

Ainda no mesmo tema, temos: 

 

Mill also says in some place that the principle of liberty of thought and 
discussion is to govern absolutely the dealings of society with the 
individual when the question of compulsion and control arises.  I 
assume here that Mill meant by “absolutely” that the principle of liberty 
admits no exception, that it always holds under the normal conditions 
of the democratic age (at least barring very special circumstances).  
One is led to ask how the principle of liberty could also hold and allow 
no exception even in the case of a single individual, unless the principle 
invoked some natural right which could not be overridden. (Rawls 2007: 
p. 294)  

 

Noutras palavras, estamos vendo realmente uma teoria utilitarista?  

Rawls(2007) e Sandel(2012) discutem este ponto.  Para Sandel(2014, p. 64)  “Os 

trabalhos de Mill são uma árdua tentativa de conciliar os direitos do indivíduo 

com a filosofia utilitarista que herdara do pai e adotara de Bentham”.  

Rawls(2007, p.254) diz que “I think the form of utilitarianism he adopted, as will 

become clear is due course, was very different doctrine from theirs.  This, 

however, is a matter of interpretation and not widely share”. 

Segundo Sandel, Mill tentou responder às duas objeções normalmente 

feitas ao utilitarismo, são elas: não atribuir o devido valor à dignidade humana e 

aos direitos individuais e reduzir todas as questões humanas a uma escala única 

de prazer e dor.  Quando a primeira questão, ele respondeu dizendo que, quando 

considerava a utilidade, considerava sob uma visão de longo prazo.  Mesmo que, 

em um curto prazo a redução da liberdade pudesse aumentar a utilidade, a longo 

prazo isto não ocorreria.  Sobre a segunda questão, Mill argumenta que 
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existiriam prazeres mais elevados e, na medida que a humanidade fosse bem-

educada, estes prazeres cada vez seriam mais procurados.   

Sandel(2014) não considera que ele tenha chegado a um resultado 

razoável: 

 

As especulações de Mill sobre os efeitos sociais salutares da liberdade 
são bastante plausíveis.  Entretanto, não fornecem uma base moral 
convincente para os direitos do indivíduo por pelo menos duas razões: 
em primeiro lugar, respeitar os direitos individuais com o objetivo de 
promover o progresso social torna os direitos reféns da contingência.  
Suponhamos que uma sociedade atinge um tipo de felicidade de longo 
prazo por meios despóticos.  Os utilitaristas não concluiriam, então, 
que nessa sociedade os direitos individuais não são moralmente 
necessários?  Em segundo lugar, ao basear os direitos individuais em 
considerações utilitaristas, deixamos de considerar a ideia segundo a 
qual a violação dos direitos de alguém inflige um mau ao indivíduo, 
qualquer que seja seu efeito no bem-estar geral. [Sandel, 2014 p. 65] 

Essa expressão de fé nas faculdades humanas mais elevadas é 
convincente.  Mas, ao basear-se nela, Mill foge da premissa do 
utilitarismo.  Os desejos de facto não são mais a única base para julgar 
o que é nobre e o que é vulgar.  O padrão atual parte de um ideal de 
dignidade humana independente daquilo que queremos e desejamos.  
Os prazeres mais elevados não são maiores porque os preferimos; nós 
os preferimos porque reconhecemos que são mais elevados.  Não 
consideramos Hamlet uma grande obra de arte porque a preferimos às 
diversões mais simples, e sim porque ela exige mais de nossas 
faculdades e nos torna mais plenamente humanos. [Sandel, 2014 p. 
71] 

 

Assim tanto Sandel como Rawls consideram que, de uma perspectiva 

liberal, sempre se apela para exigências morais, mesmo sendo complicado 

explicar objetivamente a origem destas exigências.  Argumentar pela utilidade, 

não resolveria estas questões. 

Esta argumentação é bem razoável quanto a liberdade e certamente se 

aplicaria a direitos sociais.  Podemos dizer que prover educação básica para 

uma pessoa é um objetivo em si, e a privação desta, afetaria sua dignidade.  

Assim podemos dizer que se trata de um objetivo em si, independente do 

resultado que isto traga para a sociedade como um todo.  

Mas quanto à propriedade?  Imaginemos uma herança de cem milhões 

de dólares seja deixada para dois herdeiros e que o estado cobre taxas de 

noventa porcento.  Certamente é uma grande limitação ao direito de propriedade. 

Neste caso, a dignidade dos herdeiros seria afetada?  Pode se argumentar que 

isto seria um desincentivo para a poupança e que, se não houver acordos 
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internacionais, provocará fuga de capitais.  Se for uma medida repentina, pode-

se argumentar da falta de previsibilidade.  Mas todos estes argumentos têm 

como consequência o mal funcionamento da economia.  Assim estes 

argumentos são fundamentalmente utilitaristas. 

A partir de uma visão liberal, podemos argumentar que o direito de 

propriedade tem uma fonte distinta da liberdade de expressão? Podemos 

defender o direito de propriedade e, a consequência deste direito como vimos 

em Mill, a desigualdade, por um ponto de vista utilitarista?  

 Sandel e Rawls não tratam especificamente do direito de propriedade.  

No entanto, Murphy e Nagel(2005) defendem a posição abaixo: 

 

A visão hegeliana não tem tanto destaque nos debates políticos 
contemporâneos, mas seu espírito pode ter sido assimilado por 
algumas consequencialistas que postulam por um mínimo social como 
um direito positivo.  De qualquer modo, esta concepção nos parece 
importante porque identifica um núcleo básico de direitos puramente 
pessoais à propriedade que, embora sejam essenciais para a liberdade 
individual, não favorecem a presunção generalizada contra a 
intromissão estatal na propriedade privada, presunção essa que 
frequentemente foi deduzida da concepção lockeana dos direitos 
naturais à propriedade 

… 

Na nossa opinião, que logo se evidenciará, os direitos de propriedade 
são convencionais, mas em sua concepção e justificação há espaço 
para a inserção não só de valores consequencialistas, mas também de 
outros direitos deontológicos que, este sim, são fundamentais. (Murphy 
e Nagel, 2005 p. 61) 

  

No nosso ponto de vista este tema merece maiores discussões e 

certamente tem grandes consequências para políticas tributárias. 
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5 LIBERALISMO, MERCADO E IGUALDADE 

 Como vimos na introdução, Ribeiro(2014), ao discutir a possibilidade de 

uma proposta política baseada no liberalismo, ele parece considerar que há 

espaço para a questão da igualdade no liberalismo.  Na sequência do nosso 

texto vimos que para Tom Payne, a terra deveria pertencer a toda a humanidade, 

mas sem a propriedade privada, ela é capaz de alimentar somente um pequeno 

grupo de pessoas.  Teríamos assim um conflito.  A questão é, o liberalismo ou 

qual liberalismo procura responder a estas questões. 

 Antes de entrarmos nesta questão, que certamente tem um impacto 

econômico, temos que discutir o que normalmente é tratado como liberalismo 

político.  Rawls(1995), relaciona a origem do liberalismo político, e do liberalismo 

em si, a reforma protestante.  Barzun(2002) é mais forte, o mundo moderno se 

inicia com a reforma4.  A partir daí se forja uma ideia de que existe um grupo de 

direitos que são individuais, e que nenhuma autoridade, independente de ser 

eleita democraticamente ou não pode retirá-los.  Existe assim uma tensão entre 

soberania e direitos individuais.  Este ponto também é tratado em Bobbio (2000) 

e Berlin(2000) e todos se remetem a Constant:  

 

O objetivo dos antigos era a distribuição do poder político entre todos 
os cidadãos de uma mesma pátria: era isso que chamavam de 
liberdade.  O objetivo dos modernos é a segurança nas fruições 
privadas:  eles chamam de liberadade às garantias acordadas pelas 
instituições para aquelas fruições. [Benjamin Constant apud Bobbio 
2000  p. 6]. 

  

 Para Rawls(1995) existe uma tensão valores atribuídos a Locke, liberdade 

de pensamento, direito de propriedades, isto é, valores liberais ou a liberdade 

dos modernos e a soberania popular, normalmente associada a Rousseau. 

 Independente das origens e detalhes, nada disso é novo para quem faz o 

curso de direito.  Todas as nossas aulas de constitucionalismo, se baseiam na 

                                                           
4 Mais especificamente, com a perda da autoridade da igreja católica e com a reivindicação de 
uma série de religiões de serem admitidas como tal.  A partir de Mateus 18 “onde se reunirem 
dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles”, se exigia que todo grupo que se reunisse 
em nome de Deus fosse considerado legítimo. 
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existência de uma série de direitos individuais, que não devem estar sujeitas às 

maiorias e, mais que isto, que o judiciário deve defender.  Bobbio(2000) diz que, 

as democracias liberais têm conseguido administrar estas questões, na 

realidade ele considera uma necessidade, pois, o liberalismo sem democracia 

supõe o homem vivendo fora da sociedade, democracia sem liberalismo, volta-

se ao holismo onde o todo é o fundamental.  A democracia liberal é assim um 

compromisso entre objetivos individuais e coletivos. 

 A questão mais polêmica é a posição do liberalismo econômico sobre 

mercados.  Como vimos em Payne, a suposição básica é uma maior eficiência 

da propriedade privada e de uma maneira mais geral, de uma maior eficiência 

do mercado.  Qual é a base para esta afirmação? 

 O pensamento liberal, ou pelo menos um pensamento liberal Humeano, 

tenta responder a partir da discussão entre racionalismo e empirismo.  Uma bem-

humorada abordagem deste tema é o texto que encontramos em vários 

laboratórios de faculdades de engenharia:  

 

TEORIA É QUANDO SE SABE TUDO E NADA FUNCIONA.  PRÁTICA 
É QUANDO TUDO FUNCIONA E NINGUÉM SABE O PORQUÊ. 
NESTE RECINTO, CONJUGAM-SE TEORIA E PRÁTICA: NADA 
FUNCIONA E NINGUÉM SABE PORQUE.  

  

 Em geral corpos perfeitamente esféricos, caindo no vácuo, suportados por 

fios inextensíveis, são problemas de pouquíssima utilidade prática.  Mesmo nas 

ciências duras, conforme se aproxima da prática, menos se usa os modelos 

racionais e mais se utiliza os modelos empíricos.  Para Berlin(2000), Hume 

demonstrou que uma estrutura perfeitamente racional do conhecimento não 

existe:  

This was powerfully reinforced by the revolutionaries doctrines of David 
Hume, especially by his demonstration that no logical links existed 
between truths of fact and such a priori truths as those of logic or 
mathematics, a demonstration which tended to weaken or dissolve the 
hopes of those who, under the influence of Descartes and his followers, 
thought that a single system of knowledge, embracing all provinces and 
all question, could be established by unbreakable chains of logical 
argument from universal valid axioms, not subject to refutation or 
modification by any experience of an empirical kind. [Berlin, 2000, p. 
245]. 
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Isto não significa uma perda de relevância da ciência, em especial das 

ciências duras.  Blackburn(2005) vai defender que as ciências ocidentais são 

válidas, mesmo sem uma perfeita base racional:  

 

Is anything missing?  Did real realists want more?  Perhaps they wanted 
logos again, here meaning a proof of a unique rationality, a deduction 
in Kant’s sense that would underwrite scientific reasoning for more than 
the (gruby, wordly) reason that it works.  They wanted what is often 
called a ‘first philosophy’, a proof transparent to all rational minds of the 
inevitable success of our methods. 

 

Our words may sound insecure, but our practice is as robust as may 
be.  There may be rhetoric about the socially constructed nature of 
Western science, but wherever is matters, there is no alternative.  There 
is no Hindu or Taoist design for mobile phones, faxes or televisions. 
There is no satellites based on feminist alternatives to quantum theory. 
[Blackburn, 2005 p. 195]. 

 

A não existência de uma perfeita base racional, não impede a tomada 

de decisões.  Quase todos os governos do mundo aceitam duplo-cego como 

critério para a aprovação de novos medicamentos, mesmo não havendo uma 

base racional que deduza que este deve ser o teste de validação de 

medicamentos, mas certamente limita a extensão do conhecimento 

especialmente em ciências humanas.  Para Berlin(2000), ou temos 

conhecimentos bastante imprecisos, que podem ter grande abrangência ou 

conhecimentos bastante precisos, que serão válidos para tempos ou espaços 

específicos.   

Um exemplo recente, The Economist(2017) e a questão da curva Philips.  

Esta curva, que relaciona inflação e desemprego, é uma ferramenta usada pelos 

bancos centrais para definir taxas de juros básicas e é estimada a partir de dados 

empíricos.  A discussão corrente é que ele teria mudado de posição, mesmo 

assim, os economistas consideram que ela deve revista e continuar sendo 

usada.   

Uma parte do liberalismo, particularmente a revista The Economist vai 

defender que a capacidade de intervenção do estado, depende de quanto 

conhecimento se tem.  Em um artigo recente Economist(2017), ela defendeu o 

uma maior regulamentação do fumo no Japão, dizendo que “elected officials 
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should decide policy based on science and public good”.  Assim como a questão 

do fumo passivo é muito bem sedimentada, deve-se restringir o fumo em locais 

públicos. 

De uma maneira geral, este conhecimento não é tão estabelecido, não 

existem modelos racionais perfeitos e a capacidade de previsão é limitada.   

Além disso, não há nenhuma garantia que a vontade da maioria seja igual a 

verdade.  Assim é necessária a existência de um espaço onde diversas 

experiências ocorram, o mercado:  

 

Science is all about knowledge, but it is a knowledge that is constantly 
being tested and challenged by new theories and findings. Indeed, the 
most striking thing in this great age of scientific discovery is not how 
much scientists know but how little. Sir John Maddox, a longtime editor 
of Nature, a renowned scientific journal, mapped the frontiers in 1998 
in a magisterial book, "What Remains to be Discovered". "What stands 
out," he wrote, "is that there is no field of science that is free from glaring 
ignorance, even contradiction." That may seem a damning judgment, 
but is not intended as such. Instead, it is meant to offer an inspiring 
challenge to tomorrow´s explorers. 

 

Perhaps most of all, this applies to the discipline that gives The 
Economist its name. Depressions have been created by overconfident 
economists and their followers, as have inflations, hyperinflations and 
unemployment. The notion that economics is a science, in the sense 
that it can accurately map human behaviour and then predict and 
manage the consequences of a given action, is scorned in the common 
speech of most politicians and many economists. Yet the actions of 
those same politicians and economists when in government, both in the 
capitalist and the communist worlds, belie that scorn. Governments run 
their economies as though they could be certain about the outcomes, 
and have mostly been proved wrong.  What economists need most is 
humility. That may seem a surprising conclusion for a publication which, 
every week of the century, has published leading articles suggesting 
that this problem or that could be solved if only the following steps were 
to be taken. For sure, this newspaper too is often guilty of 
overconfidence.  But, though it may not always be obvious, humility 
does lie at the heart of the liberal philosophy that The Economist has 
espoused ever since 1843. 

 

The liberal presumption in favour of the market, of capitalism and 
indeed of freedom itself, is driven by intellectual humility: the 
acceptance that a process of constant experimentation, involving the 
freely expressed views and actions of millions of people, is likely to 
produce a better, more adaptable outcome than one involving a 
committee of economists, politicians, bureaucrats, businessmen or 
even journalists, drawing up a grand blueprint. This presumption is 
humble because it acknowledges the extent of our ignorance.  
Liberalism involves, or should involve, an awareness that science 
cannot have all the answers, and that technological change will not 
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inevitably make things better. Humbly, it should realise that there is no 
one right way to manage an organisation, and no one right way to 
arrange social relationships, whatever a sociologist or psychologist may 
claim. Above all, the humble liberal has to be aware of a paradox: that 
when you think you have come up with a series of solutions to political 
or practical problems, as in our leader pages or indeed in this survey, 
the thing that should scare you most is the idea that someone might be 
able to assemble the power actually to implement them all. [The 
Economist, 1999]. 

 

A influência de Berlin nesta visão é evidente, mas se não fosse, alguns 

parágrafos a frente o autor escreve que o artigo que melhor sintetiza as 

discussões políticas do século XX é “Dois Conceitos de Liberdade”. 

A ideia de que a capacidade de se prever o futuro é limitada foi muito 

fortalecida pelas tecnologias disruptivas.  Na década de 80 do século XX a IBM 

era a maior empresa de informática do mundo e tinha, entre seus empregados, 

cinco ganhadores do Prêmio Nobel [IBM.com, 2017].  No entanto, a grande 

mudança da informática foi feita pela Microsoft e Apple.  É muito romântico dizer 

que elas foram fundadas em uma garagem, mas certamente eram muito 

menores que a IBM.  

Isto não significa que governos jamais devam intervir na economia e 

existem grandes discussões sobre quais situações justificam a intervenção.  

Uma das mais famosas trata de bens que, apesar de serem importantes para o 

desenvolvimento econômico, não conseguem cobrar pelo seus serviços.  A 

discussão típica é de faróis, mas grande parte do incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico poderia ser colocado nesta situação.  

 Se em pontos anteriores, inclusive quando ao liberalismo político,  havia 

uma razoável convergência entre posições liberais e de esquerda, quando ao 

mercado a divergência é significativa  Um exemplo é Rosanvallon(2002), para 

este autor, mais do que definir a alocação de recursos na economia, o mercado 

pretende ser o grande definidor das relações entre homens:  

A ideologia econômica, a economia como filosofia, se apresenta, com 
efeito, progressivamente com a solução concreta dos problemas mais 
decisivos do séulo 17 e 18: os da instituição e da regulamentação 
social. [Rosanvallon, 2002, p. 55]. 

 

E Adam Smith teria sido o autor que cria a identidade entre a vida 

econômica e a filosofia moral:  
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Não é nem mesmo o pensador da redução da vida social à economia, 
como são amplamente os diferentes autores da escola histórica 
escocesa.  É mais profundamente o que estende a sociedade ao 
econômico, pensando filosoficamente a identidade da vida econômica 
e da filosofia moral.  [Rosanvallon, 2002, p. 75]. 

 

Resumindo, a ideologia econômica, atribuída a Adam Smith, seria:  

 

- a redução do comércio ao mercado como única forma “natural” de 
relação econômica 

- A troca, necessariamente igualitária, é considerada como o arquétipo 
de todas as outras relações sociais. 

- A economia realiza a filosofia e a política.  A harmonia natural dos 
interesses basta para regular a marcha do mundo; a mediação política 
entre homens é considerada inútil e até mesmo nociva.    [Rosanvallon, 
2002, p. 256]. 

 

É inegável que esta ideia existe e é bastante difundida.  Uma grande 

extensão do texto de Murphy e Nagel(2005) se propõe a negar a existência de  

um “direito natural” à renda pré-tributada.  Isto é, existe uma ideia forte de que o 

mercado, mais do que alocar recursos, de fato garante direitos.  Se isto fosse 

verdade, realmente a política seria dispensável.  Outra consequência é que não 

teríamos objetivos políticos comuns, para a vida em sociedade bastaria a 

garantia de direitos individuais.  Isto é, a consequência do exposto acima é o 

estado mínimo.    

A questão é se realmente Adam Smith defendeu isto.  Esta não é a 

posição de Sen(2009):  

 

The spirited attempt to see Smith as an advocate of pure capitalism, 
with complete reliance on market mechanism guided by pure profit 
motives is altogether misconceived.   

Smith was convinced of the necessity of well-functioning market 
economy, but not o its sufficiency.   

Smith saw the task of political economy as pursuit of “two distinct 
objects”, “”first, to provide a plentiful revenue or subsistence for the 
people or or properly, to enable them to provide such revenue or 
subsistence for themselves; and secondly to supply the state or 
commonwealth with revenue sufficient for public services. 
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He defended such public services s free education and poverty relief. 
[Sen, 2009]. 

 

  

Se esta posição for correta, não só Smith não julgava que mercados 

dispensariam a política, como tinha preocupações com a igualdade.  Os limites 

entre os dois papeis da economia política, só se estabelece com a política.  

Assim, posições mais recentes do liberalismo, simplesmente estariam seguindo 

uma tradição.  O segundo princípio de justiça de Rawls,  por exemplo,  

estabelece que as desigualdades se justificam se partirem de uma situação de 

igual oportunidade e se exercerem em benefício dos menos favorecidos. 

Berlin diz que bons fins conflitam.  Crescimento econômico é importante, 

igualdade é importante e um não tem que se render ao outro.  Ambos os autores 

reconhecem que existem direitos e liberdades básicas e que sem elas, a 

democracia é uma falácia.     

A ideia que existem as duas preocupações, criação de riquezas e 

distribuição de renda é comumente ouvida, independente da ideologia que os 

autores digam ter. O ex-ministro Delfim Neto defendeu em vários artigos a 

necessidade do equilíbrio entre mercados e a urna [Safatle, 2012].  Ignacio 

Urquizu, um dos líderes do Partido Socialista Espanhol considera que a social 

democracia do século XXI deve defender uma economia competitiva e um forte 

gasto distributivo [Economist, 2017].   
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6 CONCLUSÃO 

A questão central para este trabalho foi como a questão da herança foi 

tratada pelo liberalismo inglês clássico.  Mas esta não é apenas uma discussão 

intelectual.  Um ponto fundamental foi a constatação, a partir dos trabalhos de 

Piketty(2014) de que existe um grande aumento de desigualdade no mundo e, 

mais que isto, existe uma crescente transmissão de riqueza entre gerações. 

Outra questão abordada neste trabalho foi a questão tributária brasileira, 

que como vimos se baseia muito pouco na taxação de herança e propriedade.   

A afirmação de Ribeiro(2015), a partir de Piketty(2014), é que a melhor política 

para lidar com o quadro atual seria uma política tributária mais baseada na 

taxação de propriedade e da herança e que isto é compatível com uma 

concepção liberal. 

Ao longo do trabalho, no nosso entender ficou claro que, se a posição 

de Adam Smith era confusa, a posição de seus discípulos e mais tarde a posição 

de John Stuart Mill era claramente que as justificativas que existem para a 

propriedade não eram válidas para a herança e que esta, a partir de um certo 

mínimo, deveria sofrer uma taxação progressiva.  Vimos também que para os 

país fundadores, existia uma incompatibilidade entre a democracia e a 

transmissão de riqueza entre gerações. 

Voltando a Ribeiro(2014) temos a pergunta.  Existem liberais no Brasil?  

Na nossa opinião, se existem se expressam pouco.  Como vimos a 

progressividade do imposto sobre heranças era uma discussão na Inglaterra do 

meio do século XIX e foi proposta nos EUA por Roosevelt.  Aqui só foi aceita 

pelo STF em 2013.  Nossas alíquotas para este imposto são baixíssimas e a 

transmissão de riqueza entre gerações é muito alta.  O que nós temos no Brasil 

é uma maioria conservadora, que simplesmente apoia o status quo. 

Outra discussão é se seria bom que houvesse liberais no Brasil.  

Aparentemente, para Ribeiro(2014) em muitos pontos eles seriam aliados na 

esquerda.  Considerando a situação tributária crítica que vivemos seria bom que 

eles entrassem na cena política defendendo essas ideias que são tão caras ao 

pensamento liberal, a igualdade de oportunidade e uma forte taxação de 

heranças. 
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Mas da nossa leitura sobre o pensamento liberal, certamente haveria 

pontos de grande conflito com o pensamento de esquerda.  De fato, para o 

liberal, uma boa sociedade terá desigualdade.   Mais que isto, os liberais poderão 

acusar a esquerda brasileira de fazer o mesmo que Burke fez, separar o 

liberalismo político do liberalismo econômico.  A pergunta é óbvia, se na vida 

política deve haver um espaço para objetivos coletivos e um espaço estritamente 

individual, por que na vida econômica deveria ser diferente? 

De fato, estas propostas são baseadas no fato de liberais considerarem 

o ser humano problemático, o conhecimento problemático e, o pior, estas coisas 

se misturam.  De uma maneira mais elegante, foi o que escreveu Madison há 

mais de duzentos anos:  

 

Enquanto a razão do homem não for infalível e ele tiver a faculdade de 
exercitá-la, há de haver diversidade de opiniões; e enquanto existirem 
relações entre a sua razão e o seu amor-próprio, as suas opiniões e as 
suas paixões hão de ter umas sobre as outras uma influência 
recíproca. [Hamilton, Madison, Jay,, 1979, p. 95] 

  

Para lidar com isso, as melhores instituições seriam estados limitados e 

mercados. 
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