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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

    PROGRAMA DE ENSINO 
 

EMENTA: O tamanho relativo do setor público e do setor privado: bens públicos e externalidades. O setor público 

como produtor e regulador da atividade privada. Orçamento: tributação, despesas e sua incidência. Seguridade social. 
Déficit público, dívida pública e seu impacto sobre o crescimento econômico. Federalismo fiscal. 
 

l. Identificação da Disciplina 
l.l. Código : CNM 7208 
l.2. Nome : Economia do Setor Público 
l.3. Nº de Horas/Aula : 04 semanais 
l.4. Carga horária : 72 horas/aula 

 
2. Pré-Requisitos: Não tem 
 

3. Identificação da Oferta: Curso de Graduação em Ciências Econômicas 
 

4. Objetivos da Disciplina: 
A disciplina tem por objetivo estudar a tributação e as atividades de gasto do governo. Ao final, o aluno deverá ser capaz de 
compreender por que e como o governo intervém na economia, a analisar os instrumentos que o governo dispõe para atingir seus 
objetivos e a avaliar os efeitos das políticas de governo sobre o nível de renda (e de desenvolvimento) das economias. 
 

5. Conteúdo Programático: 
Definição de Setor Público 
Necessidade de intervenção do Estado na Economia 

 Falhas de mercado 
Funções do Governo 

 Função alocativa  
 Função distributiva 
 Função estabilizadora 

Princípios teóricos da Tributação 

 Princípio da equidade 
 Princípio da progressividade 
 Princípio da neutralidade 
 Princípio da simplicidade 

Teoria da Tributação 
 Impostos, Taxas e Contribuições 
 Impostos Diretos e Indiretos 
 Impostos Progressivos, Regressivos e Neutros 

Tendência Histórica de Evolução Gasto Público/PIB 
 Lei de Wagner 
 Outros modelos de explicação para o crescimento do Gasto Público 
 Analise da carga tributária brasileira 
 Os problemas do sistema tributário brasileiro 
 Os rumos de uma reforma fiscal possível 

Déficit Público/Dívida Pública/Necessidade de Financiamento do Setor Público(NFSP) 
 Resultado primário do Setor Público  

 Resultado “nominal” do Setor Público (RNSP) 
 Resultado “operacional” do Setor Público (R0SP)  

O processo de privatizações 
As parcerias público-privadas(PPPs) 
A questão da Previdência Social no Brasil 

 Origens históricas 
 Causas do desequilíbrio 
 Reforma da Previdência 
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