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Notas e Documentos
BRE

os

BEN MERITÓRIOS

1. A categoria de bens meritórios (merit ~oods) foi introduzida em 1957 nas Finança Públicas, e num artigo de revi _
ta ('), por Richard Musgrave, que apresentou a primeira versão acabada em 1980, na 3.' edição do seu Public Finance ;"1
theory and pracficc, publicado de parceria com Peggy Musgrave.
Aí distingue Richard Musgrave três espécies de preferências ou necessidades:

1) necessidades individualizadas, que são as re ultantes da
livre escolha dos indivíduos, e que tanto podem respeitar a bens
privados (bens de consumo rival) como a bens públicos (bens
de consumo irrival, a que Musgrave chama bens sociais);
2) necessidades comunitárias (comunal wants) que, na sua
interpret.1ção preferível, são as que os indivíduos se sentem obrigado a suportar por pertencerem a uma comunidade, e que
representam interesses comuns, atribuíveis à comunidade como
um todo, e não aos eus membros em separado. São neceidades que advêm da persistente associação e da simpatia
mútua . Porque se mostram obrigatórias, pode adrnitir- e que ela
caem fora do círculo das necessidades individualizadas, as
quais, como dissermos, são livremente assumidas. Temos um
exemplo das necessidades comunitárias na necessidade que sentem os habitante de determinado território de defenderem a
pátria, a que todos pertencem, e não apenas o lugar em que
cada um vive;
(') R.lCHAIU) MUS(; RAVE, ~m TI/e

Ne/v Pa(~ra/le, loc.
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3) ne e Idade 111cnt ' na~, que . ã as nece .. idade. ~:lt1~fel
ta ,11.1 P r
rre p nderem a preferência mdivldu;'m , ma, por
a políoca c n iderar de ejá el
c n um d
re~pecttvos bem .
.1 , pi, ne e Idade imp ta . É o que uccc\c . m a neCl'\Idade de ca a. de renda barata para
pobre\. ( E tado n.1 a
ati faz p r
p bre entirem preci .10 de, a C,5a, e \Im por
entender que de e a egurar- e a t do uma habitaç: decente .
A ne e idade meritónas podem r peitar, d me\m mod quc
a ne e Idade indi Idualtzada , tanto a bens privados como <1
ben públtco .
A exi tênci,l de ben Illeritóno pode cr tida por ub i\tênCla de elemento autocrátic
na no a ociedade democrátIca : a elite dominante imp ria a im a ua preferências; u podc
er uda por ade .1 a intere e ou valore da otllunidade, que
preterem a preferên ia individuai . Amba a. exp lj caçõe~ contrariam a livre e c lha do con umidore . om feito, quer os
ben mentório . ejam defi11ld por uma elite u p r uma Vld,l
em comum, eles ati fazem empre nece idade, impo t.'1\ .
2. E ta é a pnmeira concepção de nece idade meritóri,l\
de Richard Mu gra e. u Cita, porém , o eguintc reparo: .b nce. Idade meritóna .10 empre nece idade. imposta. , ma podem er impo ta por uma elite dominante ou por uma desão
ao alore comunitário . ra, se forem por e t.'1 ade .10, como
e di tinguem ela da nece idade comunttana, que são nece idade que o indivíduo e entem obrigados a atisfazcr por
pertencerem a uma comunidade?
Daí que Mu grave afinas e a ua concepção, apre\entando-a em 19 4 (na 4: edição de P"blic Fil/aI/CC) nos seguinte\
tenno: não pertencem à ca tegoria de bens merit ' rim os bens
Impo to por uma elite dominante; o genuíno ben meritóno correspondem a sltuaçõe ba eada em interes e comunitário : situaçõe em que e aceita que , por er membro da c munidade. o interes e comunitário dominam as e colha, individuai .
endo a im, o ben meritórios con tituem ben comunitários e os ben comul11tários .10 ben meritório . E foi ism o
que Richard Mu grave reconheceu , em 19 9, na 5.' edição de
Publif Fil/aI/CC, ao identificá-lo expressamente. Na verdade. a
nece idade comu11ltárias unham sido definida como aquelas que
indivíduos e entem obrigado a suportar por pertencerem
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uma comuntdade, e as nece sidades mentonas são dctintdas.
0
na referida 5. edição, como aquela que os intlivíduo\ se sentem obrigado a uportar como membros da comunid. de . Sjo
coisas iguai , portanto.
.1

3. omo e vê, Musgrave começou por distinguir 0\ bem
comunitários dos bens meritórios por os primeiros serem os que
o indivíduo se sentem obrigados a consunllr por pertencerem
à mesma comunidade, e os últimos serem aqueles cujo comumo a política con idera desejável; e acabou por confunchr estes
com o primeiros. e orte que passou-se a ter apena dua\ espécie de neces idade : as necessidade indivldua!Jzad.l e as ncce idades comunitárias ou meritórias, e duas ordens dc 111 tere. _
ses: o interesse individuai e os interesses comuns.
implcsmente, ao confundir ben meritório C01l1 bem comunitário . Musgrave inutilizou a cJtegoria dos primeiros, vi to
que ele deixaram de ser categoria à parte das categorias pré-exi. tentes. Se já tínhamos a categoria dos bens comullltános e
se o ben meritórios, afinal, e confundem com eles. p.Ha quê
criar a categoria do ben meritórios? Tratou-se , ao cabo, de
uma tareC1 vã .
4.
Richard
priaram
cheram
nancista

Isto apena pelo que respeita aos ben. meritórios de
Musgrave . Porque houve vários finanCista que se aprodo nome que Mu grave deu a esses bens e o preencom conteúdos diverso . iramos seguidamentc os fique temos à mão.
É o ca o de Allen f), que considera ben mentono~ o
ben produzidos pelo E tado em virtude principalmente das
externidade , como a educação e a saúde, ou da ignorâncl;1 dos
con umidores, como a segurança ocial . São ben que, por vi;1
disso, ofrem de subcon umo num;1 economia de mercado Livre.
É o C;1S0 também de Due e Friedlaender C), que aludem
ao bens meritórios a propósito do ben que , na no sa e vulgar nomenclatura, 50 bens emipúblico, por sati fazerem 1I11l1Jtaneamente ncces idades colectivas e necessidade individuaiS (~).

(l

Thc 77/eory C!f Taxatiol/. I'l'ngl.ll ll. 1 '.>71, pág. 14 ~t'!>"'.
FiliaI/ce, ó.' t'd ., lrwin, HOI11t'wood, 1977, p;íg. !lO.
(') TEIXEIRA RIIIElIlO, Lições rle Finanças Púúllcas, 5.' t:d.,
OIl11bra EdICOIl11bra, 1995, p:lg. 27 ~t:g .
(')

tora,

COI/Crl/CII/Cllt

3 4

N entender daqueles Aut re.. :io bcn meritóri ~ os que o
E t.1d de e pr duzlr p
iedade pretender que todas .1\
pe a po m utilizar o re pecti s serviço , me 111 se I so 11.10
for proplCi do pela UJ~ e ·tcrnidades.
que levanta o problema da nii eXlgên ia de ta as. E clã
01110 exempl
el1 1110
elementar e o en in upenor.
É o ca ainda de Davi e Meyer C), par os quai. ii
ben merit ' rio
que c mbinam elemento de cará ter públio c m a pr dução rientada pelo melhor c nhecimento d.IS
pe oa competente. A im ucede com o ervlço de educação, em que não perten e ao e tudante, ma. a perito, cleterml11ar a e peCle de urso, a di ciplinJ de cada curs e o
número de an
e de aula . A e i tência de ben mentóri
í:
l11vocada para JU tificar a interferência do .overn na oberania do con umldor.
utro im, é o 'a o de Herber ((') , para quem ão ben
meritório o produzido pel E tado com 611 redi tributivos.
Tal a ontece com o alimento fornecido gráti u a preço ubidiado na cantina e olare.
Igualmente para Brown e Jack on O ão ben meritório
o. erviço fornecido pelo Estado com pr pó ito redi tributivm,
o que acontece com a educação, a aúde, o alojamento, o bem-e taL
Finalmente, ão ben meritórios, para Bailey
aqueles
cujo beneficio pe oai são ubavaliado pelo con umidore e,
portanto, aquele que, em economia de mercado livre, o 111 divíduo utilizam in uficientemente. É o que se dá com o eguro contra a doen a, a invalidez, o acidente rodoviário . Por
I o o E tado l11tervém para fazer com que os indivíduo
conumam quantidade adequadas de e ben .

n,

5. Aí temo outra el concepçõe de bens meritório ,
apresentada por financi ta ou grupos de financi ta. Que em
rigor se reduzem a quatro: bens ubcon umidos em economia
de mercado livre (Allen e Bailey) ; ben emipúblico (Oue e

e)

Prmoplc> C!f PI/blir Fillo/lr(,

I'n:t1t1cc Hall . Engl.lIld

lifT,. llJH3.

pág. 46.

(") Modem Public F",O/uc, S.' cd. IrwlI1 , Homewood. IlJH3. p.íg. 5K.
(') Publlr crror &OI/O/l/lCS, 4.' cd., 13lackwdl, Oxford. 1990, pág 47 .
(") Publir caor &0110/1/1(,'. Macmillan. Londre~ , 1995, p.íg. 2H .
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riedlaender); bens cuja produção requer a orientação, não dos
simples consumidores, ma de pe s as competentes (J aVI\ e
Meyer); bens produzidos c 111 fins redistributivos (Herber e
Brown e Jack on).
Bem vi ta a~ coisas, porém, todas essa quatro concepções
de ben meritórios re peitam a ben emlpúblico. )ra o bens
emJpúblicos caracterizam-se por erem bens que, C0l110 dissemo atrás, atisfazem Simultaneamente necessidades colectiva~ e
necessidades individual .
o stado produ-lo porque pretende
satisfazer a nece sida de 1I1dividuais em condiçõe diferentes daquela por que as sati fariam as empresas privadas. Pretende
atlfazê-Ia gratuitamente, ou a preço inferior :10 cu to, ou a preço igualou superior ao custo mas inferior ao que se estabeleceria em economia de mercado livre. E, sob es e aspecto, de\
ão ben. meritório, p i é precisamente por lhe atribuir o mérito de ati fazerem em condiçõe vantajo a a neces id:1des 111dividu:1i que o E tado o produz, suportando perdas ou renunci, ndo a lucro .
Todavia, e definirmo bens meritórios o ben Se111lpÚblico , lá temo outra vez a inutilidade da criação da nova categ ria. Se já di punham s da categoria do ben emipúblicos e
. e os ben meritório se confundem com eles, para que 1I1troduzir na Finanças uma categoria de conteúdo igual a categona
preexistente?
6. ignifica isto que e deve relegar a categoria de bens
meritório? upomo que não. E supomo-lo revertendo à pnmitiva concepção de Richard Musgrave. Entende ele que m
bens meritól;Os ão bens cuja produção pelo Estado a política
considera desejável. E pode con iderá-lo por imposição d. ehte
dominante ou por ade ão a interesse ou valores da c munidade. Na 4." edição de Pub/ic Finmlcc Mu grave deixou cair a 1111po ição da elite dominante, decerto porque e propunha elab rar uma teoria de Finança de raiz democrática, de Finanças em
que o ben produzido pelo Estado ão apenas aquele que ,1
maioria do cidadão deseja que ele produza .
Ma o facto é que não há omente Finança democrática~ ;
também há Finança autoritária . E quando a há, aí tem
o
gmpo ou ela e dominantes a imporem a produção pelo E tado de ben cujo con umo não é querido pela maioria do indivíduos. ão bens que aqueles gmpos ou elas e forçam o E-

3 6

tad a recoohe er-lhe um ment e peeial. um mento à p,lrte
d do outr \ ben p r ele fi rneeid
111
ainda IlJO rl'prl'cntam um,l partICular categ ria dentro da\ Fi n:l11Ç,l Pública,.
quadra-Ihe\ perfeit;l1nente a de ign:lçii de bcns mentório\
ó p,lra darmos um exemplo c lllez1I1ho. tem \ t,l1\ bell\
mentóri
11m e pect;Ículos de ' p\!ra, quand , e su \!Ul' qu ,l\e
empre, a ua pr du ào pelo E tado 0.10 e pretendIda pe1.1 gl'neraltdade LI S C1d:ldiio\.

J. J. Teixeira Ri!Jeinl
Fnmldndr de Direito de oilllll/o

