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 “Eu era um grande reformista...; mas nunca suspeitei que aqueles 

no poder estavam contra a reforma. Eu imaginava que eles queriam 

apenas saber o que era o mais certo a fazer, de forma a dar início 

imediato às mudanças”.  

(Jeremy Bentham)  

I - Introdução 

O dissenso entre a identificação do bem comum e sua consecução 

prática, motivo da frustração de Jeremy Bentham na citação acima, 

tem natureza transversal e longitudinal.  

Transversal, porque a soma das otimizações individuais de utilidade 

não necessariamente coincide com a otimização coletiva. Tome-se, 

por exemplo, um lago no qual muitos pescadores pescam, mas no 

qual se precisa evitar a pesca durante certo tempo de forma a 

possibilitar a reprodução dos cardumes. Para cada pescador em 

separado pode ser interessante continuar pescando, se ele assume 

que os outros aderirão à norma social.  

Longitudinal, ou ao longo do tempo, porque ainda que se tenha 

certeza que determinada política eleva o total de recursos 

socialmente disponíveis (o chamado “tamanho do bolo”), cada um 

dos que repartem tais recursos não tem garantia que acabará com 

um pedaço necessariamente maior.  

Trata-se do conhecido problema de inexistência de um árbitro que 

garanta comprometimento intertemporal através do qual possíveis 

perdedores com a mudança do status quo possam ser 

posteriormente recompensados.  

Ambos os problemas são milenares e universais à civilização 

humana, ainda que o aculturamento coletivo de cada sociedade o 

                                                                 
1 Texto Preparado para Apresentação na Reunião de nº 2660 do Conselho Técnico da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), ocorrida em 10/04/2018, com posterior 
publicação em sua Carta Mensal. Agradeço aos Conselheiros então presentes pelos 
comentários. Os erros porventura existentes são de responsabilidade única do autor.  
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faça surgir em maior ou menor grau. A falta de cooperação de quem 

se aproveita da colheita, mas não coopera no plantio (a faceta 

transversal do problema), pode ser encontrada, por exemplo, além 

da ilustração dos pescadores de um lago, na subtração à provisão de 

segurança nacional decorrente da deserção.  

Os entraves ao crescimento gerados pela falta de garantia de 

comprometimento longitudinal (intertemporal), por outro lado, 

ocorrem quando um rei ordena a morte de um inovador, ainda que 

todo o reinado possa ganhar com a inovação. O problema é que a 

inovação pode mudar o status quo vigente, com perdas 

subsequentes para o rei de plantão.  

Observe-se que, possibilitando a inovação2 um bolo maior, o que se 

assume por hipótese, quaisquer perdas poderiam ser resolvidas 

através de acordos prévios sobre transferências posteriores dos que 

se beneficiaram mais para os que se beneficiaram menos (incluindo 

aqui benefícios negativos).  

Boa parte da irracionalidade coletiva humana ao longo de séculos 

pode ser visualizada como evitável pela existência de uma 

autoridade capaz de viabilizar esse tipo de acordo entre partes que 

podem ganhar e partes que podem perder após uma modificação da 

situação vigente.  

Tome-se, por exemplo, aqueles que ao longo da história se 

declararam em guerra mútua. A ausência de guerra aumentaria o 

bolo a ser dividido pelos beligerantes. Ainda assim eles fazem guerra 

por que não têm como garantir, posteriormente à declaração mútua 

de paz, algum tipo de repartição dos ganhos da convivência pacífica 

acordada por ambas as partes. 

Nesse contexto de dificuldades de ordem transversal e longitudinal, 

não seria exagero afirmar que os problemas atuais pelos quais passa 

o Brasil são de fácil identificação e solução do ponto de vista 

econômico. Mas de dificílima solução do ponto de vista político e 

social.  

Concentramo-nos aqui mais nas questões de natureza transversal, 

relativas à não cooperação e à dificuldade de geração de coalização 

para causas comuns. Uma reforma da Previdência passível de 

                                                                 
22 Uma reforma fiscal bem executada, por exemplo, pode ser visualizada como um 
exemplo de inovação. 
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beneficiar a todos pode ser um exemplo dessa causa comum. A 

provisão de uma praça pública ou de segurança nacional constitui 

exemplo alternativo. 

Nosso objetivo é analisar o que pode ser feito quando o governo 

não consegue levar adiante tais causas comuns, entendidas 

como bens públicos (no sentido usado em Economia), em 

função principalmente da existência de diferentes grupos de 

interesse. E propor meios de visualizar o problema sob 

diferentes (e possivelmente construtivos) ângulos. 

A não consecução da causa comum pelo governo passa a gerar uma 

conhecida dificuldade identificada há muito pelos economistas: a 

necessidade de se ter esses mesmos bens públicos providos pelo 

setor privado. Esse é o problema a ser abordado daqui para a frente. 

No que se segue, definimos bens públicos, problemas de ação 

coletiva e mostramos que há pelo menos três gradações distintas 

desses últimos na provisão privada de bens públicos. Em seguida, 

apresentamos algumas das possíveis soluções para esses 

problemas.  

Posteriormente, colocamos o “Princípio da Presunção da Autoridade 

Funcional” ponto destacado pelo General Eduardo Villas Boas, 

quando de palestra comemorativa dos 20 anos da Revista Insight 

Inteligência, como exemplo de um importante bem público. E, 

também, de facilitador na geração privada de outros bens públicos 

para a sociedade.  

 

II – Bens Públicos  

Define-se, em economia, bem (ou serviço) público como aquele no 

qual o consumo (aqui, no sentido de benefício) de um é compatível 

com o consumo de outro (não rivalidade). E, também, no qual não há 

a possibilidade de exclusão de consumidores3,4. 

                                                                 
3 Observe-se que a definição de bem público usada em Direito é distinta daquela usada em Economia. O 
Código Civil  de 2002, por exemplo, define “bem público” em seu artigo 98 como “bens do domínio 
nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno”. Assim, por exemplo, uma maçã 

pertencente à administração federal é um bem público no sentido usado em Direito, mas não no sentido 
usado em Economia. O mesmo valeria para um prédio pertencente ao governo federal. Esse texto associa 
o termo “bem público” apenas à classificação vigente em Economia. 
4 Agradeço aos Conselheiros Aurelio Wander Bastos e Roberto Fendt a sugestão de explicitar essa 
diferenciação conceitual. 
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Por exemplo, o consumo de uma maçã por um indivíduo exclui a 

possibilidade de consumo da mesma maçã por outro indivíduo. Logo, 

maçã considerada como fruta comestível não é um bem público.  

Uma invenção patenteável, por outro lado, satisfaz ao quesito da não 

rivalidade. A utilização da tecnologia por um não inviabiliza a 

utilização da mesma tecnologia por outro produtor. Mas não satisfaz 

ao quesito da não exclusão. Uma patente pode garantir ao inventor 

o direito da não utilização da ideia por outrem. Logo uma invenção 

patenteável não representa um bem público.  

Um idioma é um bem público. O uso por um não exclui o uso por 

outro. Também não se pode privar alguém de usar um certo idioma. 

O mesmo se aplica, da mesma forma, à provisão de segurança 

nacional, do conhecimento dos teoremas básicos da matemática etc. 

Uma ideia, se boa, é um bem público. Se ruim, um mal público. 

A provisão de um bem público pode se dar pelo governo (como no 

caso de segurança nacional) ou pelo setor privado. A provisão de 

bens públicos pelo governo é tão importante que é inclusive utilizada, 

em algumas teorias, para justificar a própria existência do mesmo.  

A provisão de bens públicos pelo setor privado, por outro lado, tende 

a gerar dificuldades. O motivo para isso é que costuma ser vantajoso, 

do ponto de vista individual (em função da não universalidade da 

benevolência ou do altruísmo no espírito humano), dissociar o bem-

estar da coleta do sacrifício do plantio.  

A provisão privada de bens públicos tende a gerar o chamado 

“problema de ação coletiva”.  Gera-se utilidade para o consumidor, 

mas não há como cobrar tal ganho através de mecanismos de 

mercado, tendo em vista a não possibilidade de exclusão no 

consumo do bem público. Há uma necessidade de mobilização 

envolvendo mais do que um indivíduo na obtenção de uma causa 

comum. 

 

II.1 – Os três Níveis de Dificuldade na Provisão Privada de Bens 

Públicos 

  

Jogo de Coordenação: O caso mais menos problemático de ação 

coletiva na geração de bem público ocorre nos chamados “problemas 
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de coordenação”. Tomemos, por exemplo, a norma usual pela qual 

os carros trafegam em rodovias (aqui supostas não congestionáveis) 

pela pista da direita.  

O fato de alguém trafegar pela pista da direita não implica que outro 

não possa fazê-lo. Ao mesmo tempo, não se pode impedir alguém de 

usar esta tecnologia social. Trata-se, pois, de um bem público. 

Uma matriz de utilidades associada a esse jogo pode ser visualizada 

abaixo: 

Jogo de 
Coordenação 

Cooperar Não Cooperar 

Cooperar (1,1) (0,0) 
Não Cooperar (0,0) (1,1) 

 

A utilidade do jogador das linhas é o primeiro número de cada par. A 

utilidade do jogador das colunas é o segundo número de cada par. 

Observa-se, para o jogador das linhas, que é melhor cooperar 

quando o jogador das colunas coopera (1>0).  

Ou seja, é melhor andar na pista da direita se os demais também o 

fazem. Mas que é melhor não cooperar se o jogador das colunas 

também não cooperar (se o outro jogador dirige usando a pista da 

esquerda, é melhor usá-la também). O mesmo, de forma simétrica, 

aplica-se ao jogador das colunas. 

 

Jogo de Dificuldade Intermediária: O caso de dificuldade 

intermediária ocorre quando não cooperar pode ser uma boa ideia, 

contanto que o outro indivíduo coopere. Imagine, por exemplo, dois 

indivíduos em um balão sobre o oceano que requer, como bem 

público, que a cada intervalo de tempo seja feita uma correção de 

altura e de rumo.  

Não tomar para si esse trabalho pode ser uma boa ideia, contanto 

que o outro indivíduo não proceda da mesma forma. Ou seja, 

contanto que o outro indivíduo tome para si o trabalho de corrigir 

rumo e altura. A matriz abaixo traduz esse fato: 

 

Jogo Intermediário Cooperar Não Cooperar 
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Cooperar (1,1) (1,2) 
Não Cooperar (2,1) (0,0) 

 

Observa-se que para o jogador das linhas é melhor não cooperar (2 

> 1), no caso em que o jogador das colunas coopera (ou seja, no 

caso que o outro toma para si a tarefa de prover o bem público). Mas 

é melhor cooperar, no caso em que o jogador das colunas não 

coopera (1>0). Raciocínio igual faz o jogador das colunas. 

Dilema dos Prisioneiros: A dificuldade maior se dá quando a não 

cooperação domina todas as demais alternativas, 

independentemente da ação dos demais. Isso ocorre no conhecido 

“dilema dos prisioneiros”. Suponhamos, nesse caso, que o resultado 

em que ambos cooperam gera um bem público. Ele acaba não sendo 

provido porque a estratégia dominante para ambos é não cooperar. 

  

Dilema dos 
Prisioneiros 

Cooperar Não Cooperar 

Cooperar (1,1) (-2,2) 

Não Cooperar (2,-2) (0,0) 
 

 A respectiva matriz mostra que para o jogador das linhas, não 

cooperar é a melhor estratégia se o jogador das colunas também 

cooperar (2 > 1). Mas não cooperar também é a melhor estratégia se 

o jogador das colunas não cooperar (0 > - 2). O mesmo raciocínio se 

aplica ao jogador das colunas. 

Observe-se que nesse tipo de jogo, ainda que um dos jogadores 

fosse bem-sucedido em um esforço (não permitido no jogo usual) de 

fazer o outro cooperar, isso não levaria a uma cooperação recíproca. 

Pelo contrário, torna-se ainda mais atraente, para aquele que 

persuadiu o outro, jogar de forma não cooperativa (2>1).  

Delações premiadas, por exemplo, enquadram-se nessa categoria 

de jogos, quando então, não cooperar, significa delatar. 

 Algumas reformas tidas como necessárias pelo país como um todo 

podem se enquadrar nessas três categorias.  

Do ponto de vista dinâmico, pode caracterizar-se também uma 

“Guerra de Atrito”. Esse tipo jogo é aquele no qual todos perdem com 
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o passar do tempo. Mas perde mais aquele que cede primeiro. A 

corrida de carros rumo ao precipício em “Juventude Transviada” 

retrata esse tipo de situação. 

Tomemos, no caso brasileiro, o embate entre o Executivo e o 

Legislativo no caso da aprovação de determinado projeto de reforma 

da Previdência. Ambos perdem potencialmente com o passar do 

tempo, se se supõe que a não consecução da reforma é um 

obstáculo ao crescimento global da economia.  

Apenas quando se atinge determinado ponto de crise é que um dos 

lados, em geral aquele mais afetado ou mais avesso ao risco, cede 

às colocações do outro lado. Obviamente, os custos são elevados.  

No primeiro episódio supracitado (corrida de carros no filme 

“Juventude Transviada”), por exemplo, é necessária uma morte, com 

o carro caindo no precipício, para que o jogo termine. No caso 

recente de guerra de atrito entre Executivo e Judiciário, foi o 

Executivo que jogou primeiro a toalha, desistindo de submeter sua 

proposta de reforma para votação. 

 

II.2 - Soluções Regulatórias 

Os problemas descritos anteriormente, associados à provisão 

privada de bens públicos, costumam ser ao menos parcialmente 

resolvidos na prática de várias formas distintas. Listemos algumas: 

a) Clubes: Alguns tipos de bens públicos são providos através da 

formação de clubes. Mas é importante observar que novos 

problemas podem emergir a partir dessa descentralização. 

Tome-se, por exemplo, os alertas de Bertrand Russel, em 

1945, sobre a descentralização das tecnologias de violência e 

destruição. A população pode acabar sob fogo cruzado em 

função da guerra decorrente da multiplicação de Estados 

oligopolistas do uso da violência. O problema é pormenorizado 

em Cysne (2018). 

 

b) Punição Endógena: Um outro tipo de solução pode se dar pela 

iteração repetida geradora de aprendizado e de estratégias 

punitivas de não cooperação. É interessante observar, quando 

o número de jogador é superior a dois, que nesse caso a 

solução do problema da provisão de bem público gera um outro 
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problema de bem público. É muito melhor para cada um 

esperar que seja o colega aquele que pune, e não ele mesmo. 

 

c) Planejador Central: Uma autoridade externa que objetive a 

obtenção de determinados comportamentos, trabalhando para 

isso com um sistema de punições e incentivos pode, sob 

determinadas hipóteses, resolver os problemas oriundos da 

não cooperação. O problema maior dessa solução é que o 

planejador deve ser benevolente (otimizar a utilidade dos seus 

representados e não sua própria utilidade), onisciente e 

onipotente, algo difícil de se materializar na prática. 

 

d) Planejador Funcional: A benevolência e a onisciência citadas 

acima emergem com maior facilidade localmente do que 

globalmente. A benevolência, em função do contato mais 

próximo com os constituintes; a onisciência, devido à redução 

do universo em questão. A autoridade pode ser aquela que 

deriva da prática bem-intencionada do ofício. O planejador 

funcional pode, dessa forma, facilitar a consecução de novos 

bens públicos. Esse ponto é desenvolvido na terceira e última 

seção desse texto. 

 

e) Normas Sociais de Cooperação: Uma forma abrangente e 

universal de se resolver o problema da geração privada de 

bens públicos se dá através do estabelecimento de normas 

sociais críveis, públicas e valorizadas por todos, glorificando a 

cooperação altruísta e imputando perdas reputacionais para 

aqueles que não cooperam com as causas comunitárias. Pode-

se conseguir esse tento através de ideais comuns, como a 

honra grega e o civismo romano. Ou de religiões, como o 

Cristianismo que resgata a “regra de ouro” hebraica e a ideia 

do amor ao próximo. Ou mesmo através da filosofia, através do 

entendimento e da aplicação de um Kantianismo cotidiano 

implícito a cada ação. No caso de democracias representativas, 

é importante observar que os mesmos incentivos devem valer 

para eleitores e eleitos.  

 

III – A Presunção da Autoridade Funcional Inclusiva 
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Conforme colocado de forma mais extensa em Cysne (2018 a), a 

autoridade funcional inclusiva é aquela que deriva do poder que 

advém da unicidade da experiência e dos conhecimentos adquiridos 

ao longo da prática especializada do ofício. É a autoridade que tem 

um motorista de ônibus na direção do seu veículo, um comandante 

na direção do seu navio, ou um PhD na condução de suas pesquisas.  

Quando qualquer cargo é preenchido não em função da técnica que 

advém do estudo e da dedicação a determinado ofício, mas sim em 

função de outros parâmetros (por exemplo, indicações políticas), a 

sociedade passa a ter dificuldade de presumir autoridades 

funcionais. Isso, evidentemente, gera perdas para todos.  

Por isso, é importante impedir que as lutas entre grupos de interesse 

gerem preenchimento de cargos por razões de ordem outra que não 

a técnica. Tentativas da parte de grupos de “estocar poder” através 

de indicações de apaniguados para o exercício de funções ameaçam 

sobremaneira a possibilidade de presunção da autoridade funcional. 

A autoridade funcional inclusiva não discrimina entre ofícios, mas 

apenas no zelo e na dedicação de cada um ao seu próprio ofício. 

As autoridades clássicas weberianas (tradicional, caristmática 

benevolente e reacional-legal) podem complementar 

adequadamente a autoridade funcional, mas não a substituem, ainda 

que vez ou outra tentem.  

Trata-se, a autoridade funcional, de um bem público, posto que a 

confiança de um não exclui a confiança de outro. Todos os 

passageiros do ônibus terão o seu bem-estar majorado ao saberem 

que quem está na direção do ônibus é um profissional que se dedica 

a seu ofício e que através dessa dedicação passou a merecer 

confiança e respeito. Ao saberem que a sua prática do ofício não 

decorreu de indicações estranhas ao mérito, mas de métricas que 

valorizam a técnica e o empenho.  

Mais do que isso, a autoridade funcional pode ser também 

facilitadora do surgimento de outros bens públicos. Como vimos no 

item anterior, a coordenação benevolente e onisciente é mais fácil de 

ser conseguida localmente do que globalmente.  

Um comandante de navio saberá com muito mais propriedade instruir 

sobre como os passageiros devem se comportar em alguma 
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emergência do que líderes carismáticos autocentrados balbuciando 

generalidades a quilômetros de distância.  

Observe-se que na constituição da autoridade funcional não se 

fazem necessários os apetrechos derivados da mobilização material, 

seja bélica ou financeira. A autoridade funcional é dotada de natural 

voz de comando porque é única no atrelamento que faz entre ação, 

circunstância e mobilização de experiência.  

É inclusiva porque inclui a todos, daquele que lava o chão e diz onde 

se devem postar as plaquetas de sinalização ao médico no exercício 

de sua especialização. Gera, sem se opor à coordenação cívica, os 

ganhos advindos da atividade econômica descentralizada. É a base 

dos ganhos de produtividade, do crescimento e do bem-estar, seja 

coletivo ou individual. 

Sociedades nas quais as funções são alocadas preponderantemente 

com observância ao mérito técnico podem se beneficiar da 

presunção preliminar da autoridade funcional. Facilita a vida de 

todos. Elimina a necessidade gerada pela desconfiança funcional, 

onde cada um acaba tendo que entender de tudo.  

Isso não exclui o confronto posterior paulatino da expectativa do 

ofício com a prática do ofício. Mas facilita sobremaneira a obtenção 

de conclusões a partir de análises preliminares.  

A autoridade inclusiva deriva sua legitimidade e valor da 

individualidade, mas nunca do individualismo. Sabe com facilidade 

reconhecer nos pares a provisão das conveniências e da beleza que 

decorrem do contato com as experiências distintas.  

Motorista de ônibus dirige ônibus, não navio. Quando no navio, relaxa 

e aproveita a bela paisagem. Pode dar palpites, mas estes saberão 

respeitar a autoridade do comandante do navio. O mesmo, 

evidentemente, valerá para comandante do navio ao usar o ônibus. 

São duas faces do mesmo respeito recíproco.  

Incluem-se dentre os inimigos da autoridade funcional o 

“Assembleísmo Pseudo-Inclusivo”, o “Iluminismo Digital” e as lutas 

entre grupos de interesse.  

O Assembleísmo Pseudo-inclusivo é aquele que obriga o 

motorista de ônibus a discutir cada curva com o trocador, e o trocador 

a discutir cada troco com o motorista. É majorado quando o motorista 
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tem também que discutir cada curva com cada passageiro. Não 

funciona. É profícuo que cada um cuide e decida sobre seu ofício, 

para isso contando com e obtendo a presunção de confiança dos 

demais.  

O Iluminismo Digital difere do Iluminismo do Século XVIII ao incitar 

não a ciência e a razão, mas o argumento rasteiro e desinformado. É 

quando o motorista de ônibus sobe ao convés para doutrinar o 

comandante do navio apenas porque acabou de receber um “Tweet” 

sobre navegação costeira.  

As lutas entre grupos de interesse geram como subproduto os 

preenchimentos inadequados de cargos. Isso constitui, talvez, o 

maior inimigo da possibilidade de presunção da autoridade funcional. 

Nas lutas entre grupos, divisão de trabalho e especialização funcional 

configuram interesses absolutamente secundários. O que interessa 

é a vitória. Do grupo, não do todo. De uns sobre outros.  

Na busca da vitória, tenta-se estocar não o vento, mas algo 

congênere na fluidez e dificuldade de estocagem: o poder. Com esse 

objetivo espúrio e fugidio, surgem as nomeações para cargos e 

tarefas que não primam pelo zelo no ofício nem pela técnica 

adquirida.  

Subvertem, tais nomeações, a autoridade funcional e a adequação 

de sua presunção. Uma grande ameaça ao bem comum se 

materializa com força destrutiva avassaladora quando o grupo 

politicamente vitorioso é aquele mais inculto na técnica e arrogante 

no trato.   

Em algumas sociedades e períodos, a autoridade inclusiva é 

tristemente subtraída e substituída a partir da ação da autoridade 

carismática não benevolente, autocentrada. Destrói-se o poder 

funcional para dar-se lugar à subserviência generalista.  

Quando a autoridade funcional inclusiva se esvai, sobressaem as 

desconfianças mútuas. Nem o motorista de ônibus relaxa na sua 

viagem de férias no navio nem o comandante do navio relaxa no 

ônibus. Todos perdem. Os participantes de sociedades desse tipo 

regridem fortemente em sua capacidade de organização cívica e 

econômica.  

Exemplos históricos das consequências danosas da não utilização 

do princípio de presunção da autoridade são vários. A não 



12 
 

consideração das observações de Keynes sobre os problemas 

inerentes ao acordo de Versailles, por exemplo, custou bastante caro 

ao mundo ocidental.  

Por outro lado, é difícil mensurar o valor histórico de quase cem anos 

de paz na Europa decorrente, em boa parte, das habilidades 

diplomáticas que se reuniram durante o Congresso de Viena, em 

1815, aquelas de Talleyrand e de Metternich em particular. Foi um 

caso positivo de uso da autoridade funcional.  

A troca do palpite pouco instruído pela avaliação técnica construtiva 

foi também muito importante no encaminhamento do problema de 

fechamento de bases militares americanas após o término da Guerra 

Fria.  

Instituiu-se uma Comissão Técnica de nove membros independentes 

e educados no assunto em questão, indicados pelo Presidente da 

República. Coube à Comissão não decidir sobre o montante do corte, 

fato já previamente consolidado antes da nomeação da Comissão, 

mas decidir sobre quais seriam as bases a serem efetivamente 

extintas. A dissociação de atores entre aqueles que decidem e 

aqueles que escolhem confere legitimidade àqueles que escolhem.  

Terminado o trabalho de escolha e detalhamento da Comissão, sua 

proposta foi submetida à Câmara dos Deputados. A Câmara não 

podia modificar a proposta, mas apenas aceitá-la ou rejeitá-la. Caso 

não tivesse maioria para rejeitar a proposta, as recomendações da 

Comissão entrariam automaticamente em efeito.   

E assim ocorreu em diversas rodadas. Não se obteve maioria 

necessária para derrubar a proposta da Comissão. 

Automaticamente, os fechamentos de bases militares, ainda que 

contrariando interesses diretos de diversas comunidades e grupos, 

começaram a ser feitos.  

Claro que o processo na prática não foi tão simples, nem isento de 

imperfeições e dificuldades quanto sugerido nestas poucas linhas.  

Mas é interessante observar como o uso da autoridade funcional 

pode ser útil para quebrar inércias decisórias em países 

presidencialistas. A facilidade decisória é majorada quando o 

conhecimento técnico se sobrepõe com maior força às injunções 

políticas.  
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Os vários problemas de ordem fiscal com os quais se defronta o 

Brasil no momento refletem necessidade congênere, de arbitragem 

sobre perdas relativas de diferentes grupos. No contexto atual, não 

se tem obtido progresso suficiente. O estudo de contextos decisórios 

alternativos pode ser profícuo.  
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