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Prezado Leitor

Os tributos são comprovadamente a principal fonte de recursos de que dispõe
o Estado para a realização das obras e serviços necessários ao bem-estar social. A
população, no entanto, resiste em cumprir suas obrigações tributárias, ao mesmo
tempo que cobra mais ações e mais eficiência dos seus governantes na gestão dos
recursos arrecadados.
A falta de conhecimento e de informações sobre a política tributária, assim
como a falta de conscientização de que o pagamento dos tributos é um importante
dever de cidadania dificultam a operacionalização de qualquer programa tributário.
A Educação Tributária torna-se, portanto, uma necessidade urgente para que
todos, conscientes dos seus direitos e deveres, possam exercer plenamente a cidadania,
contribuindo para a consolidação de uma sociedade justa, solidária, participativa, onde
todos possam viver com dignidade.
Esta apostila lhe oferece oportunidade de conhecer, analisar e debater
conceitos importantes da Educação Tributária, tais como: cidadania, tributos, função
social dos tributos, legislação, leis e princípios do orçamento público, Lei de
Responsabilidade Fiscal e outros.
Se você se dispuser a propagar os conhecimentos aprendidos e os objetivos
propostos estará colaborando para a conscientização dos cidadãos e para uma gestão
fiscal mais responsável.

A Autora
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OBJETIVO DO CURSO
Propor subsídios aos professores e servidores públicos para que
compreendam a importância da Educação Tributária na formação de
cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e possam atuar como
dissiminadores de conhecimentos viabilizadores de uma sociedade mais
justa e igualitária.
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OBJETIVOS DO MÓDULO 1

Após concluir o estudo dos conteúdos, o participante do Curso deve
ser capaz de:
 Refletir sobre a importância do exercício da cidadania na construção de

uma sociedade ética.
 Analisar os conflitos existentes nas relações do Estado com a sociedade,

evidenciando que o exercício da cidadania é condição essencial para a
melhoria dessas relações.
 Reconhecer a importância do Programa Nacional de Educação Fiscal e

do Programa de Educação Tributária do Ceará, tendo em vista o papel
social dos tributos.
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Capítulo 1
CIDADANIA E ÉTICA
ALICERCES DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA

Uma das características marcantes do mundo atual é a velocidade com que
as mudanças acontecem nas diversas áreas do conhecimento (mudanças econômicas,
sociais, tecnológicas, científicas, culturais, institucionais, comportamentais),
provocando, em conseqüência, impactos profundos na economia dos países.
Alguns aspectos podem ser apontados como impulsionadores dessas
mudanças, entre os quais se destaca o que se relaciona diretamente com o assunto
que vamos estudar: a cidadania. No mundo atual os indivíduos, como membros de
uma sociedade, estão a cada dia mais conscientes de que têm direitos e deveres, mas
percebem que esta situação não é definitiva, pois a cidadania é um processo de
conquista, de luta e de defesa.
Você sabia que a palavra cidadania, tão falada nos últimos tempos nas
igrejas, nos sindicatos e nos meios de comunicação, surgiu na Grécia, cinco séculos
antes de Cristo?
Naquela época, cidadão era o habitante da cidade, mas só eram considerados
cidadãos as pessoas que tinham o direito de opinar e decidir sobre os destinos da
cidade: governantes, comerciantes, militares, artesãos, proprietários de terras e de
escravos.
As mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros não podiam
participar da vida pública, não sendo, portanto cidadãos.
A exclusão social era aceita e adotada pela sociedade grega daquela época, o
que comprova que o sentido de cidadania para os antigos gregos era bem diferente
do de hoje.
A mudança dessa situação foi o resultado de um longo processo de lutas e de
conquistas. A Declaração da Independência dos Estados Unidos (1776), a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e as lutas sociais e políticas
desencadeadas nos séculos XIX e XX, incluindo parcelas cada vez maiores da
população, constituíram marcos importantes na conquista e ampliação dos direitos
de cidadania.
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Em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e ainda sob o impacto
da violência deflagrada, foi elaborado o texto Declaração Universal dos Direitos
Humanos, aprovada pela Organizações das Nações Unidas (ONU).

Estabelecendo os direitos naturais dos indivíduos, independente de
nacionalidade, cor, sexo, religião e política, esta declaração considera que os
fundamentos da Liberdade, da Justiça e da Paz no mundo dependem do
reconhecimento da dignidade da pessoa, inerente a todos os seres humanos.
Mesmo não sendo uma lei, os princípios da Declaração dos Direitos
Humanos fazem parte da Constituição de quase todos os países do mundo, servindo
de referência para o exercício da cidadania.
Vale lembrar, no entanto, que os princípios que regem a Declaração dos
Direitos Humanos, ainda estão longe da realidade. Muitos direitos continuam a ser
violados. Perseguições políticas, violência policial, preconceitos, corrupção nos
diversos setores da sociedade, grupos de extermínio, miséria, fome, desemprego,
analfabetismo, guerras e guerrilhas mostram que a cidadania plena ainda é um sonho
e que é preciso muita luta para se tornar realidade.

CIDADANIA NO BRASIL

Na história do Brasil a luta pela cidadania está presente a partir dos tempos
coloniais, quando os brasileiros lideraram as primeiras revoltas contra a tirania dos
governantes e a opressão dos poderosos.
Naquele tempo, no entanto, não havia ainda a conscientização do sentido de
cidadania, o que não significa que o povo era acomodado. Ao contrário, sempre
lutou muito pela liberdade, pela justiça e pelo direito de participar das decisões
políticas e administrativas da Colônia e, mais tarde, do País. Mas não havia ainda,
por parte da população, a noção exata dos direitos e dos deveres sobretudo porque
naquele contexto histórico o sentido de cidadania era diferente.
No Brasil escravocrata (Colônia e Império), a grande maioria não tinha os
direitos civis, políticos e sociais garantidos por lei, não podendo, portanto, participar
da vida pública do País.
Os negros e os índios, por exemplo, não eram sequer vistos como “gente”.
E as mulheres e as crianças dependiam inteiramente da autoridade paterna. Somente
os “homens de bem”, ou seja, os muito ricos tinham poderes e direitos garantidos.
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Mesmo depois da Abolição da Escravatura e da Proclamação da República,
por muitos anos ainda houve poucos avanços sociais no Brasil que justificassem uma
mudança no conceito de cidadania.
Só a partir da Constituição de 34 começaram a surgir as primeiras mudanças
significativas que deram um novo sentido à cidadania. Pela primeira vez na história
do País, os constituintes se preocuparam em atender os interesses do povo, criando
leis que:
• estabeleciam o direito à educação, quando o ensino primário passou a
ser obrigatório para todos;
• ampliavam o direito de voto incluindo as mulheres, mas continuaram
ainda sem este direito os analfabetos, os mendigos e os militares de patentes mais
baixas;
• amparavam a produção e estabeleciam as condições de trabalho na
cidade e no campo, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses
econômicos do País;
• estabeleciam a criação dos três poderes: Executivo, Legislativo e
Judiciário, tanto em nível federal, como estadual e municipal;
• estabeleciam uma representação classista no Congresso, significando
que os sindicatos de patrões e empregados teriam seus próprios representantes
políticos.
Depois da Constituição de 34, no entanto, houve alguns retrocessos na
cidadania brasileira, sobretudo nos períodos ditatoriais (Estado Novo, de 1937 a
1945, e Governo Militar, de 1964 a 1984), períodos em que os cidadãos tiveram
seus direitos limitados.
No final da década de 70, uma boa parte da população brasileira, organizada
em partidos, sindicatos, associações políticas e religiosas, iniciou uma série de
movimentos que visavam melhorar a situação do país no que diz respeito aos direitos
humanos, lutando para que saúde, educação e moradia passassem a ser direito do
cidadão e dever do Estado.
O marco na história da cidadania no Brasil aconteceu em 1988, quando foi
promulgada a chamada “Constituição-Cidadã”, sem dúvida, a mais avançada na
definição dos direitos sociais, políticos e culturais. Nela estão contidos todos os
direitos e deveres do cidadão brasileiro e as responsabilidades do Estado para com a
sociedade.
O Titilo I desta Constituição destaca a cidadania como um dos princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil:
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Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Vejamos como alguns autores definem cidadania:
“Cidadania hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente. É o
direito de ter uma idéia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem
constrangimento. É processar um médico que comete um erro. É devolver um
produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser
discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido.” (Gilberto Dimenstein – O
Cidadão de Papel, p. 29).

“Interpretando a Constituição criativamente, teríamos cidadania como
coragem de participar dos esforços em criar a sociedade livre, justa e solidária de
que trata a Constituição (artigo 3º, I ). Coragem de alterar a cultura de violação dos
Direitos Humanos, para cultura de cumprimento, exigindo seus direitos, mas
interiorizando a necessidade de cumprir deveres. Cultura da solidariedade, antes que
cultura do individualismo e do jeitinho. Coragem que implica a aceitação do outro.”
(Belisário dos Santos – Cidadania: direitos e deveres, p. 52, Formação de Capacitadores – Sefaz/Esaf – Ce).

Sintetizando, pode-se dizer que:
Cidadania é a luta pela conquista de direitos e pelo cumprimento dos deveres.

DIREITOS E DEVERES DE CIDADANIA
Direito é tudo aquilo que está conforme a lei e a justiça, portanto é o que
norteia a convivência social.
Os direitos de cidadania garantidos pela Constituição Federal são:
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direitos civis – direitos vinculados à liberdade individual (liberdade de ir e
vir, liberdade de pensamento, de religião, de imprensa), direito de propriedade,
direito de trabalhar, de comprar e vender bens, de acumular os bens adquiridos e
deles desfrutar, direito de segurança;
direitos políticos – direito de participar do exercício do poder e da vida
política (partidária, sindical, comunitária), direito de votar e ser votado, direito de
associar-se, de manifestar e divulgar opinião;
direitos sociais – todos os direitos que dizem respeito à dignidade humana, à
justiça, à igualdade social, às necessidades humanas básicas, enfim, ao mínimo
necessário para o bem-estar social, abrangendo o direito a: emprego, salário digno,
renda mínima, boas condições de trabalho, educação, moradia, saneamento básico,
lazer, cultura, segurança, transporte, preservação do meio ambiente, privacidade.
A cidadania pressupõe também o cumprimento de deveres, dentre eles;
obediência às leis;
escolha dos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo;
respeito aos direitos das outras pessoas;
proteção à natureza;
zelo pelo patrimônio público;
contribuição, segundo as capacidades e habilidades de cada um, para as
atividades de defesa pública, sempre que se fizer necessário reagir a ameaças à
integridade da coletividade;
• contribuição para o financiamento das atividades de interesse comum da
coletividade através do pagamento dos tributos.

•
•
•
•
•
•
•

O cidadão tem ainda o direito ao exercício do controle social sobre a
gestão dos recursos públicos, certificando-se da sua aplicação correta, e o dever do
exercício do controle social sobre os atos dos gestores públicos, denunciando e
combatendo a corrupção e o nepotismo, os privilégios corporativos, as transferências
ilegítimas de recursos públicos, a exclusão social, a violação dos direitos humanos, a
baixa qualidade de bens e serviços oferecidos à população.

ÉTICA E MORAL
A Constituição de 1988, como já vimos, instituiu a cidadania e a dignidade
da pessoa humana como fundamentos básicos para a República Federativa do
Brasil, explicitando alguns princípios essenciais para uma sociedade democrática
como:
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a) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária que garanta a
erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais e que
promova o bem-estar de todos, sem preconceito de sexo, cor, idade, religião e
quaisquer outras formas de discriminação;
b) os poderes constituídos, ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário
são meios e não fins, que existem para garantir os direitos sociais e individuais.
Em síntese, solidariedade, cooperação, respeito, dignidade, democracia,
participação, bem-estar social, justiça, erradicação da pobreza e oportunidades iguais
para todos são princípios e valores preconizados pela Constituição do Brasil.
São esses os princípios e valores que norteiam a conduta dos brasileiros?
Esta pergunta nos remete a uma reflexão sobre ética e moral.

Ética - é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade, sua função fundamental é a mesma de toda teoria: explicar;
esclarecer ou investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos
correspondentes sobre a moral.
Moral - é o conjunto de normas e regras destinadas a regular as
relações dos indivíduos numa comunidade social. (Adolfo Sanchez Vazquez “Ética”.)

A ética é, portanto, uma teoria que busca explicar, esclarecer, questionar e
investigar os valores que norteiam as ações dos indivíduos numa comunidade.

A ética deve fundar-se no bem comum, no respeito aos direitos do
cidadão e na busca de uma vida digna para todos. (Fernando Gullar).

A ética existe como uma referência para os seres humanos em sociedade, de
modo tal que a sociedade possa se tornar cada vez mais humana.
Já os valores morais, mesmo sendo componentes de todas as culturas e
estando presentes no comportamento de cada pessoa, não são os mesmos em todas
as sociedades, pois dependem da doutrina que os fundamenta.
14

Numa sociedade em que a moralidade se fundamenta na religião, a conduta
das pessoas, certamente, é bem diferente da conduta daquelas em que os valores
morais se fundamentam na ciência ou na natureza. O fato é que o ser humano está
sempre participando de diferentes sistemas de normas, aceitando uns e rejeitando
outros, o que caracteriza a sua individualidade.
“Há, portanto, muitas e diversas morais, o que significa dizer que uma moral
é um fenômeno social particular que não tem compromisso com a universalidade,
isto é, com o que é válido e de direito para todos os homens”. (Esaf- Módulo 2, pág.75)
É a ética que verifica a coerência entre práticas e princípios, ou seja, entre as
ações das pessoas e os valores que as orientam.
Analisemos agora a pergunta anterior: os princípios e valores preconizados
pela Constituição do Brasil são os mesmos que orientam a conduta da sociedade
brasileira?
Estudos realizados por diversos órgãos nacionais e internacionais sobre a
situação social do Brasil de hoje atestam um desacordo entre o que é estabelecido
pela Constituição e a realidade brasileira. O que significa que os princípios e valores
que regem a lei maior do País não são os mesmos que orientam a conduta de uma
grande parte dos brasileiros. Para estes vigora o individualismo, a falta de
solidariedade, a sonegação, o querer levar vantagem em tudo, o preconceito, a
corrupção, a desonestidade, enfim, a falta de cidadania, de ética, de moral e o
desrespeito às leis.
Técnicos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
no estudo sobre a pobreza e distribuição de renda na América Latina, apresentam
números que comprovam ser o Brasil “um dos países com mais alto nível de
mortalidade infantil e analfabetismo no subcontinente, ao lado da Bolívia e da
Guatemala. 40,9% da população brasileira é pobre ( leia-se miserável, já que têm renda
de menos de US$ 60 por mês), o que significa que 9 milhões de famílias se confrontam,
diariamente, com o problema da fome”.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) também apresentam dados que
indicam como ainda é crítica a situação social do Brasil.
“Pelo menos 658 mil crianças e adolescentes de 10 a 17 anos não estudam,
não trabalham, nem realizam afazeres domésticos” (IBGE).
“Os 20% mais pobres ficam com 2,5% da renda enquanto a parte mais rica
da população fica com 63,8%. Os mais ricos ganham 25,5 vezes mais do que os mais
pobres” (PNUD).
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O filósofo e professor cearense, Padre Manfredo A. Oliveira, no seu livro
Tópicos sobre a Dialética, afirma: “Milhões de crianças e adolescentes vivem nas
ruas, sem perspectivas de um futuro decente, numa dinâmica econômica em que a
situação, permanentemente, melhora para os ricos e piora para os pobres, o que se
traduz num aumento assustador da violência e da criminalidade, cujas vítimas
preferidas são os jovens das massas urbanas empobrecidas, as mulheres e as
crianças”.
É bom lembrar que os mesmos estudos que comprovam a pobreza da maioria
da população brasileira apresentam também dados mostrando o quanto a economia
do Brasil tem se desenvolvido nos últimos séculos, situando-se entre as maiores do
mundo, o que evidencia ainda mais as injustiças e desigualdades existentes no País.
Conforme o texto A Questão Social Brasileira e o Desenvolvimento
Descentralizado e Sustentável, que poderá ser conhecido na Leitura Complementar1,
o Brasil, pelo seu produto per capita, poderia ficar próximo dos países de mais alto
desenvolvimento humano, se não fossem os baixos índices educacionais e de
expectativa de vida.
Conscientes da contradição entre a lei e a realidade, muitos brasileiros têm
procurado reverter esta situação. Por conta disso, a sociedade tem vivido, na
atualidade, um momento único na História do Brasil, caracterizado por
questionamentos políticos e jurídicos sobre a gestão pública e pela exigência de mais
transparência nas ações dos três Poderes do Estado. Nesse sentido, merece destaque
a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal (4 de maio de 2000) “que pretende trazer
à luz alguns indicadores de performance, alguns limites que deverão ser observados
pelos cidadãos para que se consiga no país o tão desejado resultado fiscal que
possibilite uma geração de recursos suficientes para a manutenção do Estado, o
desempenho de suas funções básicas e uma sobra que possibilite investimentos
públicos aos setores carentes, em atenuação das desigualdades sociais e na geração
acelerada de um bem-estar desejado”. (Sefaz/Esaf-Ce., Formação de Capacitadores, Aumentar a
Responsabilidade Fiscal, p. 84).

Merecem destaque também as manifestações populares contra os esquemas
de corrupção na Administração Pública, ocasionando, em conseqüência, inúmeras
cassações de mandato, até mesmo de um presidente da República.
Diversos movimentos sociais têm sido acionados contra as discriminações, o
preconceito, a violência e outros fatores que impedem uma vida digna para todos,
destacando-se: o Movimento dos Sem-Terra, pela propriedade coletiva da terra; o
Movimento dos Sem-Teto, pelo direito à moradia; o Movimento Indigenista, que
reivindica a demarcação das terras indígenas e o direito dos índios à sua própria
cultura; o Movimento da Consciência Negra, simbolizado na luta pela dignidade
humana do povo negro e contra as formas de discriminação e de preconceito racial e
16

social; o Movimento Feminista, que defende direitos iguais para homens e mulheres
e luta contra a discriminação sexual e as formas de violência contra a mulher.
Outro movimento que tem crescido bastante nos últimos anos é o dos
ambientalistas pela preservação da natureza, caracterizada pela defesa de um “meio
ambiente ecológico e socialmente equilibrado, para que todos tenham direito de
usufruir da natureza, sem destruí-la” (Manoel Alves de Sousa, Formação Continuada de
Professores da Rede Pública”, p. 513).

Todas essas manifestações sociais comprovam que no Brasil de hoje está
havendo uma maior conscientização do exercício da cidadania, o que ocasionará,
sem dúvida, mudanças profundas no Estado e possibilitará uma melhor qualidade de
vida para toda a população brasileira.

LEITURA COMPLEMENTAR - I

A QUESTÃO SOCIAL BRASILEIRA E O DESENVOLVIEMNTO
DESCENTRALIZADO E SUSTENTÁVEL

Aspectos econômicos e sociais
O Brasil é um país de grandes contrastes. Apesar de estar entre as dez
maiores economias do mundo, em 1996 exibia um dos maiores índices de
violência, com taxa de homicídio de 24,8 habitantes por cada grupo de
100.000.
Sem contar os analfabetos funcionais, ainda há aqui 1/5 de analfabetos
entre a população maior de 7 anos. Somente 15% da população entre 15 e 19
anos freqüenta o ensino médio. Em 1990, 1% da população economicamente
ativa concentrava cerca de 16% da renda nacional, enquanto 10% ficava com
apenas 7% da renda nacional.
Embora o país tenha crescido economicamente, as desigualdades
sociais comprometem os seus níveis de desenvolvimento humano.
Segundo o “Índice de Desenvolvimento Humano 2000”, divulgado em
junho de 2000 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD, o Brasil avançou cinco casas relativamente à sua classificação
anterior, passando da 79ª para a 74ª posição.(Veja Leitura Complementar II).
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Como oitava economia do mundo e pelo seu produto bruto per capita,
o Brasil poderia ficar próximo dos países de mais alto desenvolvimento
humano, mas perde 16 posições no ranking em razão dos baixos índices
educacionais e de expectativa de vida. Houve melhoria na classificação do
Brasil de uns tempos para cá, devido a pequenos avanços na expectativa de
vida da população, de 66,8 para 67 anos, e no produto nacional bruto per
capita, de U$ 6.480 para U$ 6.625.
Em comparação com a Argentina e o Uruguai, o Brasil perde nos itens
educação e expectativa de vida.
O percentual dos brasileiros que não passará dos 40 anos, também é
alto com relação aos vizinhos: 15,6 % contra 5,5% na Argentina e 4,4% no
Uruguai, refletindo a alta mortalidade entre jovens.
O Brasil recebe destaque negativo no relatório do PNUD pelos
padrões de desigualdade. Os 20% mais pobres ficam com 2,5% da renda,
enquanto a parte mais rica da população fica com 63,8%. Os mais ricos
ganham, 25,5 vezes mais do que os mais pobres.
As desigualdades regionais também são sublinhadas no relatório, em
gráfico cujo percentual da população abaixo da linha nacional da pobreza
atinge 80% no Maranhão e não chega a 20% em São Paulo.
Convém observar, entretanto, que o Brasil, apesar das desigualdades,
não merece apenas destaques negativos. No item liberdade de participação,
expressão e associação, o relatório do PNUD cita como exemplos, entre
outros, o movimento dos Sem Terra, o Plano Nacional de Direitos Humanos e
os direitos da criança e do adolescente.
Além de desigualdade, há outro problema a ser considerado: a
exclusão social, que não se restringe à esfera de economia mas refere-se
diretamente à esfera dos direitos. A desigualdade é fenômeno socioeconômico
que tem como referencial o caráter da igualdade: a exclusão é fenômeno
cultural e social que tem como referencial o caráter da diferença. O grau
extremo da desigualdade é a escravidão, enquanto o grau extremo da exclusão
é o extermínio.
A exclusão corresponde a impedimento, obstaculização, negação ou
interdição de grupos de indivíduos ao exercício da cidadania e às
oportunidades de estudo, trabalho, profissionalização, cultura, lazer,
expressão etc. Assim, embora os direitos teoricamente sejam universais, o seu
exercício pode ser vetado a certos grupos, com base em características
raciais, demográficas, educacionais, entre outras, que refletem, ao mesmo
tempo, as políticas públicas e os preconceitos sociais.
(Esaf-Brasília-DF., Situando a Educação Fiscal, p.7,8,9)
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LEITURA COMPLEMENTAR - II

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado pela ONU para
avaliar a qualidade de vida num país ou numa região. É definido como um
indicador sumário, em três dimensões, do desenvolvimento humano.
As três dimensões são:
- Esperança de vida à nascença, representando uma vida longa e
saudável;
- Nível educacional (freqüência escolar e taxa de alfabetização),
representando o conhecimento;
- Produto Interno Bruto – PIB real ( tem paridade com o poder de
compra) representando um padrão de vida decente.
O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2003, divulgado pela
ONU, que compara e comenta índices referentes a 175 países, destaca que o
Brasil foi o país que mais avançou em seu Índice de Desenvolvimento
Humano- IDH, desde 1975. Passou de 81ª posição para a 65ª. Essa melhor
colocação deve-se aos avanços na educação e na expectativa de vida. Em 10
anos as matrículas no ensino fundamental passaram de 87% para 97% da
população de 7 a 14 anos de idade. E a expectativa de vida brasileira subiu
de, entre 1975 a 2001, de 59,5 para 67,8 anos. (ESAF- Módulo 2 - p.66) .
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Capítulo 2
O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

O Estado é uma organização político-jurídica de uma coletividade,
objetivando o bem comum.
São elementos do Estado:
a) o poder político soberano que se expressa no conjunto de leis e normas
que disciplinam juridicamente a vida do povo e se estende sobre a sociedade como
um todo, superpondo-se a todos os demais poderes que lhe são sujeitos;
b) o povo (conjunto de cidadãos) organizado em sociedade, tendo os
mesmos direitos perante a lei, e subordinado ao poder soberano;
c) o território (país), constituído pelo espaço terrestre, aquático e aéreo, no
qual o Estado exerce a sua autoridade, tendo o poder soberano de legislar
(competência legislativa), administrar (competência administrativa), julgar e aplicar
a lei (competência jurídica);
d) o governo, pessoas que dirigem o Estado, (núcleo decisório)
encarregando-se da gestão pública. Nas democracias, o governo é transitório porque
seus ocupantes são substituídos periodicamente (eleições), de acordo com a
preferência da sociedade. Portanto, enquanto o governo é transitório, o Estado é
permanente.

FUNÇÕES DO ESTADO

São funções do Estado:
• a manutenção da ordem, através da aplicação da justiça, da imposição
de sanções e da resolução de conflitos, através de regras estabelecidas;
• a regulamentação jurídica;
• estabelecer e arrecadar tributos dos que vivem em seu território e
administrar corretamente os recursos arrecadados;
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• criar as condições necessárias ao bem-estar da sociedade: renda
mínima, alimentação, saúde, educação, moradia, transporte, saneamento
básico, segurança.
A promoção do bem-estar social é, sem dúvida, uma das funções mais
importantes do Estado. No entanto, a realidade brasileira mostra que o Estado não
tem sido eficiente no desempenho da sua função social.
Descontentes com os representantes do poder (governantes e políticos), os
cidadãos criticam o Estado, culpando-o pelos problemas que enfrentam, sem oferecer,
em contrapartida, alguma ajuda para melhorar a situação.
Por outro lado, a falta de decisão política para resolver os problemas que
afligem o povo ocasiona uma relação conflituosa entre o Estado e a sociedade, com
acusações mútuas que acirram os ânimos e aumentam ainda mais a distância entre
ambos, prejudicando bastante a vida do País.
O reconhecimento das causas que têm contribuído para dificultar a relação
entre o Estado e a sociedade poderá ajudar a melhorar essa relação.
Vejamos, então, algumas dessas causas:
Em relação ao ESTADO: Os governantes e os políticos, de modo geral,
parecem não lembrar que o cidadão é a razão de ser do Estado. Ignoram o cidadão,
mantendo-o afastado da administração dos recursos e dos bens públicos. Tomam as
decisões que acham mais convenientes, não prestam contas dos seus atos, não
facilitam o acesso aos dados e às contas públicas. Mesmo assim, reclamam da falta de
participação e de colaboração da sociedade, considerando os cidadãos, sonegadores
de impostos. As atitudes e comportamentos da administração fiscal, no entanto, têm
concorrido para a má vontade e para falta de cooperação da população.
“Outro aspecto que caracteriza o Estado que temos hoje é o despreparo dos
servidores públicos para atuar como agentes de prestação de serviços ao público. O
Estado sempre negligenciou a formação e a capacitação de seus funcionários e agora
enfrenta sérias dificuldades para superar esse atraso e poder atuar convenientemente
dentro do novo modelo de Estado que pretendemos.” (Sefaz/Esaf-Ce., Formação de
Capacitadores, p. 72,73).

Em relação à SOCIEDADE: Os cidadãos, em sua grande maioria, não sabem
como o Estado atua e nem possuem as informações necessárias para conhecê-lo
melhor. Indiferentes aos interesses públicos, não participam das decisões, limitam-se a
criticar os governantes, acusando-os de desonestidade e de não administrarem os
recursos públicos em favor da população. Responsabilizam os governantes pelos
problemas sociais, e se negam a contribuir com os impostos cobrados sobre suas
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atividades para que o Estado funcione e possa atuar no desempenho de suas funções
sociais fundamentais.
A melhoria das relações Estado/sociedade exige uma revisão do papel das
duas partes, sintetizada numa maior conscientização da cidadania.
“O que se propõe hoje é o Estado demonstrar sua disposição de mudar a
forma de atuar e de tratar o cidadão, oferecendo a este a oportunidade de criar uma
maior consciência sobre as coisas públicas, a função social do tributo, a destinação
dos recurso, os gastos governamentais e, assim, adquirir condições de exercer
plenamente a cidadania.” (Sefaz/Esaf-Ce., Formação de Capacitadores, p. 77).
Essa mudança será possível através de ações educativas permanentes e
sistemáticas.
Pensando assim, o Ministério da Educação e o Ministério da Fazenda, de
acordo com a maioria dos Estados brasileiros, decidiram implantar um Programa de
Educação Fiscal para os estabelecimentos de ensino públicos e particulares e para a
sociedade de modo geral.

HISTÓRICO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL

“Educação Fiscal, em sentido restrito, deve ser compreendida como a
abordagem didático-pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras da
arrecadação e dos gastos públicos de modo a estimular o contribuinte a garantir a
arrecadação e o acompanhamento de aplicação dos recursos arrecadados em
benefício da sociedade, com justiça, transparência, honestidade e eficiência,
minimizando o conflito de relação entre o cidadão contribuinte e o Estado
arrecadador.
No sentido amplo, a Educação Fiscal deve tratar da compreensão do que é o
Estado, suas origens, seus propósitos com o controle da sociedade sobre o gasto
público, uma vez que a participação social só ocorre no ambiente democrático”.
(ESAF- Módulo 1, pág.37)

As primeiras ações educativas sobre o tema Educação Fiscal surgiram em
1969 com a Operação Bandeirante. Os agentes do Fisco tinham a missão de ensinar à
população que o pagamento dos tributos é uma necessidade para a realização de obras
e serviços públicos, tais como: educação, saúde, moradia, estradas, saneamento
básico, energia elétrica.
Em 1970, com a Operação Brasil do Futuro, a Educação Fiscal foi introduzida
pela primeira vez nos estabelecimentos de ensino. Foram distribuídas nas escolas de
Ensino Fundamental várias obras sobre o assunto: Dona Formiga, Mestre Tatu e o
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Imposto de Renda, da autoria de Cecília Lopes da Rocha Bastos, com o objetivo de
fazer as crianças perceberem a importância dos tributos e as vantagens da cooperação,
possibilitando mudanças futuras no “estado de guerra entre o fisco e a sociedade”.
Esse trabalho foi suspenso em 1972, por não ter encontrado a aceitação esperada.
Também em 1970, a Secretaria da Receita Federal lançou o Programa
Contribuinte do Futuro destinado aos estabelecimentos de ensino, do qual constava a
distribuição de livros e cartilhas a alunos e professores. O objetivo básico era a
ampliação da consciência sobre a função social do tributo, para incentivar a
contribuição, ficando caracterizada a meta de aumentar a arrecadação tributária. Esse
trabalho, rotulado de “campanha”, não alcançou a condição de atividade permanente
por falta de compreensão da sua essencialidade e por depender da boa vontade de
diferentes administrações.
Foi a partir de 1992 / 1994, que alguns Estados brasileiros começaram a
implementar a Educação Fiscal, de forma mais consistente, nos estabelecimentos de
ensino.
Em maio de 1996, o Conselho Nacional de Política Fazendária-Confaz,
reunido em Fortaleza para um seminário sobre a Administração Tributária, inseriu nas
discussões o tema Educação Tributária. Nas conclusões constou como item de
destaque: “a introdução do ensino, nas escolas, do programa de consciência tributária,
é fundamental para despertar nos jovens a prática da cidadania, o respeito ao bem
comum e a certeza de que o bem-estar social somente se consegue com a
conscientização de todos”.
Em setembro do mesmo ano, a União, os Estados e o Distrito Federal
celebraram o Convênio de Cooperação Técnica para a implantação de um programa
nacional permanente de conscientização, para ser desenvolvido nas unidades da
Federação.
Na mesma época, foi criado o Programa Nacional de Apoio à Administração
Fiscal para os Estados Brasileiros – PNAFE, com recursos financeiros oriundos de
empréstimos junto ao BID, e a Unidade de Coordenação do Programa – UCP,
vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Em seu Regulamento
Operativo, aprovado pela Portaria nº 36, de 3 de fevereiro de 1997, do secretário
executivo do Ministério da Fazenda, o PNAFE estabeleceu que: “o objetivo geral do
programa consiste em melhorar a eficiência administrativa, a racionalização e a
transparência na gestão dos recursos públicos estaduais”.
Em 1997, o Confaz aprovou a criação do Grupo de Trabalho de Educação
Tributária – GET, constituído por representantes do Ministério da Fazenda, das
Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, com
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o objetivo de “promover e coordenar as ações necessárias à elaboração e à
implementação de um programa nacional permanente de educação tributária”.
Em junho de 1999, o Confaz, reunido no Estado da Paraíba, aprovou a alteração
da denominação do Programa Nacional de Educação Tributária para Programa Nacional
de Educação Fiscal – PNEF, uma vez que não abrange apenas a questão dos tributos
mas também as questões de alocação e gestão dos recursos públicos.

OBJETIVO GERAL DO PNEF:
•

Promover e institucionalizar a Educação Fiscal, para o pleno exercício da cidadania.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•

Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo.
Informar os cidadãos sobre administração pública.
Incentivar o acompanhamento, pela sociedade, da aplicação dos recursos públicos.
Criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão.

FILOSOFIA DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

A filosofia do PNEF tem base nas seguintes idéias-força:
• é requisito da cidadania a participação individual na definição da política fiscal e na
elaboração das leis para sua execução;
• os serviços públicos somente poderão ser oferecidos à população se o governo
arrecadar tributos;
• os recursos públicos são geridos pelos representantes do povo, cabendo ao cidadão
votar responsavelmente, acompanhar as ações de seus representantes e cobrar
resultados;
• a sociedade tem limitada capacidade de pagar tributos, portanto, os recursos públicos
devem ser aplicados segundo prioridades estabelecidas em orçamento e com controle
de gastos;
• o pagamento voluntário de tributos faz parte do exercício da cidadania.

24

GRUPO DE TRABALHO EDUCAÇÃO FISCAL – GEF

“Criado em decorrência do Convênio de Cooperação Técnica, de 13 de setembro
de 1996, celebrado entre a União, os Estados e o Distrito Federal, o GEF foi aprovado
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, em julho de 1997, sendo
então constituído por representantes das Secretarias Estaduais de Fazenda, Finanças ou
Tributação, da Secretaria da Receita Federal, do Gabinete do Ministro da Fazenda e da
Escola de Administração Fazendária – ESAF. Foi oficializado pela Portaria nº 035 de 27
de fevereiro de 1998, do Ministério da Fazenda, que atribuiu sua coordenação à Direção
Geral da ESAF, e designou o seu Secretário Executivo.
Em março de 1998, passam a integrar o grupo representantes da Secretaria do
Tesouro Nacional e do Ministério da Educação.
Em julho de 1999, a denominação do grupo foi alterada para Grupo de Trabalho
Educação Fiscal – GEF em decorrência da alteração do nome do programa.
Cabe ao grupo:
a) promover e coordenar as ações necessárias à elaboração e à implantação do
Programa Nacional de Educação Fiscal;
b) acompanhar as atividades do GEFE

GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL NOS ESTADOS – GEFE
Constituído por representantes da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tributária e
da Secretaria de Educação, em âmbito estadual e municipal, e podendo contar com
participantes de outros órgãos governantes e de segmentos da sociedade envolvidos no
programa, tem as seguintes atribuições:
a) executar as atividade necessárias à implementação do Programa Nacional de
Educação Fiscal em seu estado;
b) divulgar as experiências e resultados para facilitar a troca de conhecimentos e
vivências, em apoio aos demais estados, com vistas ao aperfeiçoamento do programa;
c) colaborar com apoio técnico aos estados onde a implantação do programae
está em fase inicial.
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COMISSÃO MISTA PERMANENTE
Constituída por: representante da Secretaria da Fazenda, Finanças ou Tributação;
responsável pelas normas pedagógicas da Secretaria de Educação; responsável pela
capacitação / treinamento da Secretaria de Fazenda; Coordenador do GEFE e responsável
pela Administração Tributária, tem as seguintes atribuições:
a) acompanhar as ações do GEFE;
b) acompanhar, avaliar e direcionar as ações do programa estadual.

COORDENAÇÃO DO GEF
À ESAF cabe:
a) coordenar as atividades do GEF e do PNAF;
b) oferecer condições de estrutura física e recursos humanos para o
funcionamento da Secretaria Executiva do programa;
c) exercer o papel de facilitador em todas as atividades do programa (infraestrutura, organização de eventos, ações em relação ao PNAFE e esferas superiores,
contatos políticos e outros);
d) atuar como integrador das experiências dos estados; dos órgãos federais e
outras organizações;
e) centralizar a documentação do programa, criando a memória de todo o
processo;
f) produzir material para demonstração do conteúdo e alcance das atividades;
g) realizar parcerias de interesse do programa;
h) produzir material de divulgação do programa.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Tendo em vista o caráter permanente do programa, e considerando as características locais, fica sob a responsabilidade de cada unidade da Federação, em seus projetos,
estabelecer um cronograma de atividades condizente com suas realidades e em
consonância com o Programa Nacional de Educação Fiscal.”
(Sefaz/Esaf-Ce., Formação de Capacitadores em Educação Tributária, p. 101, 102).

* * *
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LEITURA COMPLEMENTAR

RELAÇÃO ESTADO / CIDADÃO

Para se entender a relação que se estabelece entre o Estado e o
cidadão, é necessário, a priori, o entendimento a respeito da circulação de
poder entre três entidades que interagem reciprocamente.
Trata-se da trilogia Estado, Governo e Sociedade. São três unidades de
poder cuja dinâmica funcional e organizacional é dependente dos liames que
se formam entre elas. Se por um lado, a fonte genuína de poder reside na
Sociedade, que congrega o povo vivendo a plenitude de sua existência pessoal
e comunitária (existência individual e coletiva), este poder se institui e toma
formação legal / jurídica no Estado. Este, portanto, representa toda a
estrutura institucional, legal / jurídica e constitucional que o povo, em
sociedade (em comunhão), define como princípios, normas e padrões de
conduta aceitos e confirmados nas leis, decretos, regimentos, estatutos.
A Sociedade institui o Estado para que possa ter, por seu intermédio, a
garantia dos direitos coletivos e individuais; a ordenação das relações de
trabalho e emprego; a organização territorial e do espaço aéreo e marítimo; a
base de sustentação para as transações financeiras, patrimoniais, comerciais
de relações internacionais. Enfim, o Estado, na relação com a Sociedade,
existe para manter o povo como nação, estabelecendo os fundamentos legais e
institucionais da justiça e da liberdade.
Contudo, a estrutura do Estado constitui um poder estático, vez que é
apenas instituído pela sociedade, ou seja, criado, organizado e referendado
por ela. Para que possa ser exercido, portanto, dinamizado e vivenciado
concretamente, tem que contar com a presença do ser humano, Surgem então
as elites dirigentes (governantes), que são os grupos escolhidos pela
Sociedade e que vão exercer o poder de conduzir o Estado. São elas que dão a
ele funcionalidade: fazer as leis, controlam o seu cumprimento, administram
as instituições, exercem a burocracia estadual e estabelecem as relações com
outros países. O poder exercido pelas elites dirigentes (os governantes do
Estado) se dá através das políticas públicas, que nada mais são que planos de
ação dos governos para fazer com que o Estado funcione tendo como
referência a Sociedade.
É nesta circulação de poder entre Estado, Governo e Sociedade que
são analisados os aspectos referentes à democracia e à justiça. Os sistemas de
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poder são considerados democráticos quando as elites dirigentes são
livremente escolhidas pela Sociedade – povo – para o exercício da
governança. E, além disso, quando o povo pode interferir nos processos de
governo, promovendo o controle social da ação política, inclusive do
comportamento ético dos dirigentes.
Sob esta perspectiva, o Estado e o cidadão estão em permanente
condição de interação, mediada, por sua vez, pelos governos a quem cabe o
papel preponderante de garantir processos democráticos e de justiça a todos.
Nestes termos, à medida que os governos conseguirem a aproximação entre o
Estado que governam e a Sociedade que representam, maiores serão as
possibilidades de se consolidar padrões gerais de justiça e liberdades
democráticas. Esta relação se inverte na mesma proporção. Governos que
fazem do Estado instância de poder dissociada da Sociedade, circunscrita à
proteção das próprias elites que os compõem e apóiam, indubitavelmente
estarão dificultando a liberdade e submetendo as populações a condições
crescentes de injustiça e indignidade.
(Roberto Algarte – Prof. Da UnB)
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Capítulo 3

.

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O CEARÁ

A história dos tributos, desde a sua origem aos dias atuais, é uma história de
luta e resistência. Enquanto o Estado pretende que o cidadão contribuinte cumpra o
seu dever de pagar tributos, a população resiste à função do Estado de arrecadar
tributos, criticando-o por seu papel arrecadador e por sua ineficiência social.
Visando mudar essa situação, o governo brasileiro, através de seus canais
competentes, passou a discutir no País, o tema Educação Tributária. Em
conseqüência, nos últimos anos este tema vem conquistando espaços cada vez
maiores nos meios de comunicação e nos estabelecimentos de ensino.
Campanhas educativas, propagandas e, sobretudo, a introdução da Educação
Tributária como tema transversal nos currículos escolares, aos poucos, tem
contribuído para conscientizar a população do papel social do tributo.
É imprescindível que toda a sociedade (funcionários públicos, servidores do
fisco, políticos, governantes, estudantes, professores, empresários, profissionais
liberais, trabalhadores em geral, entidades de classe, associações) saiba o conceito de
tributo, sua função e sua destinação correta. Estes conhecimentos, certamente,
ajudarão os cidadãos a convencer-se de que, sem os tributos dificilmente haverá
desenvolvimento econômico e social no País.
É preciso que os representantes do Estado não esqueçam, também, que a
população necessita de informações sobre as contas e os atos dos seus governantes,
as prioridades do Governo, os trabalhos sociais que desenvolvem, enfim, é preciso
mais transparência fiscal para que todos saibam como estão sendo arrecadados os
tributos e se estão sendo aplicados em benefício da coletividade.
O conhecimento do papel social do tributo e a importância do exercício do
controle social sobre a gestão dos recursos públicos, é, sem dúvida, o objetivo
primordial de um programa de Educação Tributária.
“A Educação Tributária deve caminhar neste sentido: informar, para que
todos conheçam; educar para que todos pratiquem. O Estado deve exercer, além do
papel de fornecedor de condições básicas, o de provedor de informações e valores,
na missão de promover o exercício da cidadania por cada membro da sociedade”.
(Sefaz/Esaf-Ce., Formação de Capacitadores, p. 112, 113).
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HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NO CEARÁ

No Seminário do Confaz realizado em Fortaleza – Ceará, em 1996, foi
constatada a necessidade da introdução de um programa de Educação Tributária nas
escolas.
Para efetivar esse programa foi criado o GT (Grupo de Trabalho) de
Educação Fiscal que elaborou as diretrizes principais do Programa, além de
estabelecer um cronograma de implantação dos programas estaduais, e o Ceará foi
escolhido como Estado piloto para o ano de 1999.
Em função da experiência do programa “Cidadão desde Pequeno”, no
município de Horizonte, e do Seminário do Confaz, em Fortaleza, o Secretário da
Fazenda solicitou que o Programa fosse implantado no Ceará, antes da data prevista,
sendo então implantado em 1998.
Foram feitas algumas articulações para formalizar a parceria com a Secretaria
de Educação do Estado e a Coordenadoria de Educação do município de Fortaleza,
para idealização do Programa de Educação Tributária – PET.
A contratação da consultoria da Ágora – Cooperativa de Profissionais em
Educação Ltda., constituiu uma iniciativa para o desenvolvimento do Programa. Os
associados da Cooperativa, de comprovada experiência na área educacional, sugeriram
a implantação do Programa nas escolas públicas assistidas pelo Sistema de Telensino o
que coincidiu com o objetivo da Sefaz de ampliar a ação da Educação Tributária no
Estado.

OBJETIVO GERAL DO PET

Evidenciar que a Educação Tributária contribui para a construção da cidadania,
conscientizando o indivíduo de que o pagamento de tributos é um dever do cidadão e
de que a aplicação eficiente desses tributos em benefício da sociedade é um dever do
Estado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os participantes do PET deverão:

30

 Compreender os direitos e deveres de cidadania, destacando o dever de
contribuir com o pagamento de tributos e o direito de usufruir dos benefícios sociais
advindos da correta aplicação desses recursos.
 Reconhecer a importância do exercício do controle social sobre a gestão
dos recursos públicos.
 Conhecer a atividade financeira desenvolvida pelo Estado, responsável
pela arrecadação, administração e aplicação das receitas públicas na promoção do
desenvolvimento social.
 Refletir sobre a história dos tributos, percebendo suas diferentes
finalidades no tempo e no espaço em que ocorreram.
 Conhecer a organização administrativa do Brasil, destacando a atuação do
Poder Executivo na área tributária.
 Reconhecer quais são os principais tipos de tributos federais, estaduais e
municipais, reconhecendo a sua importância para o Estado e para a coletividade.
 Conscientizar-se da necessidade da exigência do documento fiscal como
mecanismo gerador de recursos públicos.

IMPLEMENTAÇÃO EM 1998

PÚBLICO ALVO
 Escolas públicas estaduais e municipais, assistidas pelo Sistema de
Telensino, abrangendo alunos de 5ª à 8ª série, horário diurno.

MATERIAL DIDÁTICO
O Programa de Educação Tributária consta de livros e vídeos para a 5ª série
do Ensino Fundamental e de vídeos para a 6ª, 7ª e 8ª séries.
Material Didático para a 5ª série:
1 - Livro do Aluno
2 - Livro do Professor
3 - Aulas em vídeo ou teleaulas

O Livro do Aluno, destinado aos alunos da 5ª série, consta de 10 aulas que
abordam os seguintes assuntos:
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Aula 01. Eu, tu, ele, nós... Somos todos cidadãos? Está aula introduz os
conceitos de Cidadão e Cidadania e destaca os principais direitos e deveres dos
cidadãos brasileiros, contidos na Constituição da República Democrática do Brasil.
Aula 02. Atividade Financeira do Estado. Trata do significado e da função
da Atividade Financeira do Estado, mostrando como o Estado arrecada e administra
os gastos públicos.
Aula 03. E foi assim que tudo começou. Destaca os fatos marcantes da
história da tributação.
Aula 04. E no Brasil como aconteceu? Conta a história dos tributos no
Brasil, destacando a diferença entre a sua finalidade no passado e nos dias de hoje.
Aula 05. Como nosso País, nosso Estado e nosso Município são
organizados administrativamente? Trata da organização administrativa do Brasil,
destacando a atuação do Poder Executivo na área tributária e também os principais
tipos de tributos e sua destinação.
Aula 06. ICMS.. IPVA... IR... IPTU... Quantos “is” existem? Para que
servem? Conceitua os principais impostos federais, estaduais e municipais e
evidencia a importância do retorno social dos tributos.
Aula 07. ICMS: O que é mesmo isso? Mostra por que o ICMS é o imposto
estadual mais importante e por que é dever de cidadania combater a sonegação de
impostos.
Aula 08. Vamos ajudar a melhorar o nosso Estado? Procura conscientizar
os estudantes e a população em geral para a importância dos documentos fiscais: Nota
Fiscal e Cupom Fiscal, cuja exigência é indispensável para evitar a sonegação do
ICMS.
Aula 09. Sou cidadão. Quero participar. Destaca a importância da participação da população no combate à sonegação e na gestão dos recursos públicos de
modo geral.
Aula 10. A Lei de Responsabilidade Fiscal Cidadania plena: cujo objetivo
é fazer alunos e professores conhecerem a nova lei, publicada em 2000, que obriga os
gestores, nos três níveis de governo (federal, estadual, e municipal) a agir com
responsabilidade no trato do dinheiro público.
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Fazem parte de todas as aulas do Livro do Aluno, dois personagens
adolescentes, o Zefisco e a Cida, nomes associados aos temas: Fiscalização e
Cidadania. Assumindo o papel de alunos, os dois personagens fazem perguntas,
pedem esclarecimentos, dialogam com a autora do livro, visando tornar os conteúdos
mais fáceis e mais interessantes.
O Livro do Professor, também com 10 aulas, contém os mesmos assuntos do
Livro do Aluno, com uma abordagem mais aprofundada. Apresenta, ainda, sugestões
de metodologia e de atividades que podem facilitar o trabalho na sala de aula. Cabe ao
professor, no entanto, decidir se as adota ou se prefere criar outras. Em qualquer dos
casos, a metodologia a ser usada deve visar sempre o desenvolvimento da percepção,
da reflexão, da cooperação, da participação, da criatividade, da autonomia e da
criticidade, assim como uma melhor integração dos alunos.
VÍDEOS:
Os vídeos estão assim organizados:
 Um preparatório, para a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do Sistema de Telensino,
visando introduzir a Educação Tributária no currículo escolar, no sentido de educar
para a cidadania. Destaca os objetivos do Programa, a metodologia a ser usada e dá
uma visão geral dos conteúdos que serão abordados no curso.
 10 vídeos para a 5ª série, com assuntos relacionados aos textos do Livro
do Aluno, com abordagem diferente.
Os conteúdos são apresentados em forma de “rap” para despertar a atenção e
o interesse do aluno pelos assuntos que vão estudar no livro, de maneira mais ampla e
mais profunda.
Têm os seguintes títulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O Rap da Cidadania
A Grana de Todos
A Grande Revolução
A Nossa História
O Cordel dos Três Poderes
Os Impostos da Cidadania
ICMS 1 - Imposto e Benefício
ICMS 2 - Imposto e Benefício
Jogral do Verbo Popular
A Lei de Responsabilidade Fiscal

Vídeos para a 6ª série:
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1. A História dos Tributos ( noções preliminares sobre tributo e história dos
tributos no mundo e no Brasil).
2. Programa de Rádio ( conceitos e espécies de tributos, definição dos
principais tipos de impostos federais, estaduais e municipais).
3. O Caso do ICMS ( importância da cobrança dos documentos fiscais (Nota
Fiscal e Cupom Fiscal), para evitar a sonegação do ICMS).

Vídeos para a 7ª série:
1. Breve História da Tributação ( fatos marcantes da história da tributação
no mundo e no Brasil).
2. Tributação (conceito dos principais impostos federais, estaduais e
municipais).
3. O Zé da Nota ( a importância do ICMS e da exigência da Nota Fiscal).

Vídeos para a 8ª série:
1. A Importância do Estado ( importância do exercício da cidadania; noções
de tributos e impostos; retorno social dos tributos).
2. Os Diversos Tipos de Tributos ( principais impostos federais, estaduais e
municipais).
3. O ICMS ( o ICMS como um imposto importante para o Estado e o porquê
da exigência da Nota Fiscal).

METODOLOGIA DESENVOLVIDA PELO PET NAS ESCOLAS
 Capacitação para os professores através de teleaulas.
 Metodologia usada na sala de aula:
a) emissão de teleaula pela TVC, canal 5;
b) percepção do tema da teleaula através de técnicas de dinâmica de
grupo;
c) aprofundamento do conteúdo com a leitura do texto, discussão do
texto lido e resolução de exercícios;
d) síntese e a avaliação dos assuntos e das atividades desenvolvidas na
sala de aula.
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EVENTOS REALIZADOS EM 1998
1 - Concurso de Slogans para a 6ª, 7ª e 8ª séries.
2 - Concurso de História em Quadrinhos para a 5ª série.
1 - Concurso de Slogans – Consistiu na criação de uma frase sobre a
importância do tributo para o bem-estar social. Seu objetivo era avaliar o grau de
compreensão dos alunos sobre os conteúdos estudados e estimula-los a continuarem
com o estudo da Educação Tributária.
Foram vencedores os seguintes slogans:
PROGRESSO E CIDADANIA, TRIBUTOS EM DIA
( Manoel Amadeu de Sousa Filho, 8ª série, Cruz, CREDE 3 – Acaraú)
TRIBUTO EM DIA, PROGRESSO A CADA DIA
( João Paulo Ribeiro da Costa , 8ª série, Pindoretama, CREDE 9 – Horizonte)
TRIBUTOS, PAGUE EM DINHEIRO, RECEBA EM BENEFÍCIOS
( Macksuel Gaspar Pereira, 7ª série, Acopiara, CREDE 16 – Iguatu)

2 – Concurso de História em Quadrinhos – abordou a importância do ICMS
para o Estado e o dever de cidadania de exigir a Nota Fiscal.
A história vencedora foi:
A TURMA QUE GOSTA DE APRENDER
( Ana Vitória Braga e Edvânia Regina Costa, 5ª série, Quixeramobim, CREDE
12 – Quixadá)

AVALIAÇÃO
Foi feita uma pesquisa sobre o nível de satisfação dos alunos e professores
(orientadores de aprendizagem) nas escolas assistidas pelo Sistema de Telensino,
abordando os itens; módulos (vídeos), manuais (livro do aluno e do professor) e curso.
Responderam ao questionário 48.049 alunos e 1.846 professores.
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Quadro resumo do resultado da pesquisa

Aspectos avaliados

Alunos

Professor

Módulos
Apresentação, enredo,
conteúdo, linguagem,
motivação

O e B

R

O e B

R

88%

12%

93%

7%

Manuais
Apresentação, conteúdo,
linguagem, atividade

O e B

R

O e B

R

90%

10%

95%

5%

Curso
Oportuno, motivador,
produtivo
Legenda: O – Ótimo;

Alunos

Professor

Sim

Não

Sim

Não

87%

13%

90%

10%

B – Bom; R – Regular

IMPLEMENTAÇÃO EM 1999

PÚBLICO ALVO
• Escolas públicas estaduais e municipais do Telensino – 5ª à 8 ª série, horário diurno;
• Escolas da Campanha Nacional de Comunidade – CNEC;
• Escolas particulares.
METODOLOGIA
• Formação de multiplicadores da Sefaz.
• Capacitação de professores da Secretaria de Educação do Ceará – Seduc e da rede
municipal, pelos multiplicadores da Sefaz.
• Metodologia em sala de aula:
a) emissão da teleaula pela TVC – canal 5 – ou exibição de vídeo;
b) percepção do tema da teleaula;
c) aprofundamento do conteúdo ( leitura do texto, discussão sobre o
texto lido, resolução de exercícios);
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d) síntese e avaliação dos assuntos e das atividades desenvolvidas em sala
de aula
 Inserção do tema Educação Tributária na área de ensino Cultura e
Sociedade, (Telensino – rede pública).
 Inserção do tema nas disciplinas indicada pela coordenação pedagógica
(rede particular).

EVENTOS DE 1999

1º Semestre
 Divulgação dos resultados da pesquisa de avaliação do Programa de
Educação Tributária, em 1998, nas escolas assistidas pelo Sistema de Telensino.
 Entrega de prêmios para os vencedores do Concurso de Slogans e do
Concurso de Histórias em Quadrinhos, realizados em 1998.
 Visita de alunos das escolas do Projeto Escola Viva à Sefaz.
 Apresentação do Programa para escolas particulares.
 Apresentação do Programa para diretores de escolas componentes da CNEC
(Campanha Nacional das Escolas de Comunidade). 30 participantes.
 Entrevista para o programa de rádio Alô Ceará (Alcance: Interior do Estado
– 32 municípios).
 Entrevista para o Programa Encontros – TVC, canal 5 (Alcance: capital e
interior).
 Treinamento para 35 professores das escolas da CNEC.

2º Semestre
 Implementação do Programa em 27 escolas da CNEC.
 Apresentação do Programa para os integrantes da Rede de Articulação
Social – Projeto Comunidade Ativa.
 Semana de Educação Tributária – parceira Sefaz/SRF (participação de 10
escolas particulares – 500 alunos).
 Lançamento do concurso Tributos em Cartaz, nas escolas públicas,
objetivando avaliar o nível de assimilação do tema pelos estudantes.
 Seleção dos melhores trabalhos e entrega de prêmios aos vencedores do
concurso.
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AÇÕES REALIZADAS EM 2000
 Apresentação do PET – Ceará no Seminário de Implantação do PET –
Maranhão, em São Luís, nos dias 27 e 28 de junho.
 Reunião para realinhamento das ações do PET – Ceará (Logomarca, folders
e cartazes).
 Lançamento do concurso Risco e Fisco na rede de telensino ( 700 escolas
municipais e 500 estaduais) TVC, canal 5, em 15 de setembro.
 Divulgação dos resultados do concurso – 9 a 12 de novembro; entrega de
prêmios com apresentação da peça Comédia da Cidadania, nas escolas – 13 de
novembro a 7 de dezembro. O concurso contou com a participação de todos os
CREDEs, com o total de 21 alunos e escolas premiadas, em todo o Estado.
 Implantação do projeto Tributos e Cidadania no Teatro – realização de 27
apresentações da peça Comédia da Cidadania, em Fortaleza e em 20 municípios do
interior do Ceará.
 Estréia em 20 de outubro no Núcleo de Coordenação de Maracanaú.
 2ª Semana de Educação Tributária na Secretaria da Receita Federal, para
escolas particulares, com a participação de 200 alunos.
 Palestra para os participantes do Conselho Pleno do Contencioso
Administrativo da Sefaz.

ÁÇOES REALIZAÇÃO EM 2001
 Reuniões para formalizar a parceira Sefaz / Unicef / Escola de governantes,
para aplicação do kit Orçamento Participativo e Cartilha Tudo às Claras – Lei de
Responsabilidade Fiscal – janeiro e fevereiro.
 Apresentação da peça teatral Comédia da Cidadania para os participantes do
Programa Jovem Empresário, da Sefaz – 9 de março.
 Treinamento para 80 professores de escolas municipais e apresentação do
PET para a prefeitura, comerciantes e contadores de Camocim – 15 a 16 de março.
 Convênio com a prefeitura de Camocim para implementação do Programa
de Educação Tributária nas escolas e realização de palestras para gestores, servidores
públicos e a comunidade.
 Produção do vídeo institucional do PET – Ceará.
 Apresentação do Programa de Educação Tributária no Seminário de
Integração das Administrações Estadual e Municipais do Estado do Ceará para
sensibilização de prefeitos e secretários municipais.
 Formação de agentes capacitadores do Projeto Passe Forte para o Trabalhoparceria Esaf/ITS/ Procien -abril.
 3ª Semana de Educação Tributária, no período 7 a 11 de maio, com a
participação de 800 estudantes de 5ª a 8ª séries, de 10 colégios particulares de
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Fortaleza. Os alunos foram recebidos no auditório da Sefaz, assistiram aos vídeos do
PET e à peça teatral Comédia da Cidadania. Em seguida, participaram de debates e
visitaram o Centro de Memória, onde conheceram um pouco da história fazendária.
 Seminário de Educação Tributária – Construindo a Cidadania no Ceará – 21
de agosto. Realização Sefaz/Seduc/SRF/Esaf. Objetivo: sensibilizar e envolver os
profissionais de educação da rede pública, estadual e municipal, para a consolidação do
PET – Ceará. Participaram do evento: 200 pessoas (diretores de escola e servidores da
Sefaz, Seduz, SRF e Esaf.
 4ª Semana de Educação Tributária - período: 24 a 26 de setembro.
Participaram: 120 estudantes de 4ª a 7ª séries, de quatro colégios particulares de
Fortaleza. Os alunos foram recebidos na Secretaria da Receita Federal (SRF),
assistiram ao vídeo A História dos Tributos. Em seguida leram um texto sobre a mesmo
assunto, debateram o tema e fizeram excelentes apresentações em grupo.
 Apresentação do Módulo de Educação Fiscal no Curso de Pós-graduação
em Administração Fazendária (convênio com a Faculdade Christus), no período de 9 e
10 e 23 e 24 de novembro. Público alvo: 80 participantes entre servidores fazendários
da capital e do interior. Carga horária: 15 horas; Resultado: 6 projetos de monografia.

AÇÕES REALIZADAS EM 2002
 Concurso para professores das escolas públicas do Ceará (estaduais e
municipais) para a criação de um projeto de implementação do Programa de Educação
Tributária, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), para os
alunos do Ensino Fundamental I (1ª à 4ª série).
 Concurso para professores das escolas públicas do Ceará (estaduais e
municipais) para a criação do projeto: A Transversalidade na Educação Tributária a
ser implantado nas de turmas de 5ª à 8ª série do Telensino.
 Seleção dos trabalhos realizados, com entrega de prêmios aos vencedores
(três primeiros lugares).
 Elaboração de uma apostila para Capacitação em Educação Tributária,
destinada a professores da rede pública e aos servidores públicos.
 Capacitação de professores das escolas públicas do Ceará (estaduais e
municipais) e de servidores públicos do Ceará sobre Educação Tributária.
 Entrega dos Livros do Aluno e do Professor sobre Educação Tributária
(atualizados), para alunos e professores da rede pública estadual e municipal do Ceará.

AÇÕES REALIZADAS EM 2003
 Palestra para Contadores no Seminário no Fórum de Integração Fisco e
Sociedade – Pacto de Cooperação Brasil e Canadá, duas turmas, 30 participantes.
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 Continuação do Projeto de Capacitação para professores da pública (item 9)
 - janeiro a março – 35 turmas; 20 municípios; 1.050 professores
 - abril a junho – 15 turmas; 06 municípios ; 450 professores
 Seminário – LRF – Parceria SEFAZ / ESAF/ Universidade Federal do
Ceará – 180 participantes.
 Formação de Disseminadores MF / ESAF / SEFAZ / SEDUC (1 turma ; 25
participantes).
 Projeto Estudantes na SEFAZ – 7 Escolas; 500 estudantes.
 Realização de palestras:
 Palestra para Contadores no Seminário no Fórum de Integração Fisco e
Sociedade – Pacto de Cooperação Brasil e Canadá, duas turmas – 30 participantes.
 Universidades FA7 – 150 participantes; UNICE – 50 participantes.
 Para Oficiais do Corpo de Bombeiros - 33 participantes
 Escola Domingos Sávio – Município de Baturité – 72 participantes
 Instituto dos Cegos – 80 participantes (70 alunos; 10 professores)
 Entrevista na mídia:
 Programa Cena Pública na TVC;
 Programa de Olho no Dinheiro – Rádio O Povo;
 Programa Cearensidade – TV Jangadeiro
 Apresentação do PET-Ce. no “I Seminário Paranaense de Educação Fiscal”
- 180 participantes (Convite da SRF – Paraná).

AÇÕES REALIZADAS EM 2004
 Capacitação para 56 professores, no Município de Camocim, com programa
implantado para 1.200 alunos, em todas as escolas do Município – 26 e 27 / 02/04.
 Realização do curso de formadores de disseminadores, no Centresaf-Ce –
12 e 13 /08 /04.
 Capacitação para 40 professores, no Município de Sobral, envolvendo
professores de cinco município da região – 25 a 27 / 08/04.
 Elaboração e produção de material didático para o público infantil;
- O PET – Ceará lançou também um material didático para o público infantilalunos de 6 a 10 anos. Trata-se de uma revista em quadrinhos e um desenho animado,
com duração de 10 minutos. O traço, a linguagem infantil e o envolvimento de
personagens infantis com a temática da cidadania foram utilizados para despertar o
interesse das crianças. Objetiva-se, com o uso do novo material, a inserção da Educação
Fiscal nos projetos escolares das séries do Ensino Fundamental I e o fortalecimento do
Programa junto às escolas privadas.
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AÇÕES REALIZADAS EM 2005
 O Programa de Educação Fiscal do Ceará realizou 12 oficinas com alunos
do Projeto Condomínio Digital da ONG Instituto Aliança com o Adolescente, em
Fortaleza e no Município de Maracanaú, no período de fevereiro a setembro de 2005. O
Projeto é voltado para a educação profissional de 432 jovens, no tocante a aquisição de
competências pessoais, sociais e cognitivas e de competências técnicas, focando uma
preparação para o mercado de trabalho.
A participação da Educação Fiscal são oficinas de oito horas aula, divididas em dois
módulos, Tributos Federais e Tributos Estaduais e Municipais, ministradas
respectivamente por Terezinha Teixeira (a Teka) da SRF – Fortaleza e Luiza Ondina da
Sefaz-Ce.
 Participação na SBPC
- O Programa de Educação Tributária - PET participou da 57ª SBPC, realizada
nos dias 18 a 22 de julho de 2005, na UECE – Universidade do Estado do Ceará. A
divulgação do PET aconteceu do PET aconteceu no Stand da Receita Federal, instalado
para divulgar o Programa Nacional de Educação Fiscal e o site do “Leãozinho”. O stand
foi muito visado por jovens, crianças e adultos que assistiram aos vídeos “A Turma da
Cidadania’, “O Rap da Cidadania” (Ceará) e “A História dos Tributos” (Espírito Santo).
Na quarta-feira, dia 24, às 15 horas, o grupo de teatro da SEFAZ encenou a peça
“Comédia da Cidadania”. Uma mistura de arte, cidadania e entretenimento, que leva
para a sociedade uma mensagem educativa sobre o retorno social do tributo.
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MÓDULO 2

Capítulo 4 - Direito Tributário
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OBJETIVOS DO MÓDULO 2

O estudo deste módulo possibilitará ao participante do Curso:
 Conhecer o conceito de Direito Tributário, a sua abrangência e os

princípios que regem a tributação.
 Refletir criticamente sobre a história da tributação, destacando os

fatos mais significativos.
 Identificar os principais tipos de impostos federais, estaduais e

municipais, sua competência e destinação.
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Capítulo 4
DIREITO TRIBUTÁRIO

O Direito pode ser definido como “o conjunto das normas jurídicas vigentes
num país”.
São essas normas que controlam e regulam o comportamento e as relações das
pessoas, estabelecendo seus direitos e deveres, assim como as ações dos gestores
públicos.
As atividades políticas, administrativas e financeiras, desenvolvidas pelos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todas as esferas governamentais
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), são controladas, portanto, por um
conjunto de normas e leis que estabelecem restrições e limitações desses Poderes.

ATIVIDADES FINANCEIRA

As atividades financeiras do Estado: captação de recursos, receitas, gestão dos
recursos arrecadados, aplicação dos recursos, despesas, são reguladas pelo Direito
Financeiro.
“Direito Financeiro é o conjunto de normas e leis que regulam a atividade
financeira do Estado”.

Um dos ramos do Direito Financeiro é o Direito Tributário.

“Direito Tributário é o conjunto de normas jurídicas que regulam a ação
estatal de tributar, ou seja, de exigir tributos.” (Yoshiaka Ichihara, Direito Tributário,
p. 20).

Alguns autores ampliam um pouco mais este conceito: “Direito Tributário é o
que regula precipuamente as relações jurídicas entre o Fisco, como sujeito ativo, e o
contribuinte, como sujeito passivo” (João Angélico, Contabilidade Pública, p.42).
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Sintetizando, pode-se dizer que Direito Tributário é o que trata das receitas,
ou seja, dos recursos que o Estado arrecada e o contribuinte é obrigado, por lei, a
pagar.

A HISTÓRIA DOS TRIBUTOS: ORIGEM E EVOLUÇÃO

I – TRIBUTOS NOS TEMPOS PRIMITIVOS - A história dos tributos
teve início num passado distante, quando os homens começaram a vivem em grupo,
constituindo as primeiras sociedades organizadas.
Vivendo em grupo, os homens aprenderam a importância da cooperação
social, ou seja, a importância de se ajudarem mutuamente, repartindo entre eles os
frutos dos seus trabalhos. Daí surgiu a palavra tributo, derivada do substantivo latino
tributum, significando originalmente “o que deve ser repartido pelas tribos”.
Com o passar dos tempos, esse significado inicial foi mudando. Os tributos
foram deixando de ser repartidos entre as tribos para serem repartidos exclusivamente
com os chefes do grupo.
Assumindo a forma de presentes (alimentos, vestuário, armas) ou trabalhos,
os tributos constituíam homenagens espontâneas do grupo ao seu chefe pelos serviços
que ele prestava à comunidade.
II – TRIBUTOS NOS TEMPOS ANTIGOS - O tempo foi passando e o
homem foi evoluindo, fazendo descobertas e invenções. Um dia descobriu que podia
usar o metal para fabricar armas.
Dominando a técnica de fabricar armas de metal, os homens tiveram a idéia
de dominar outros homens para obter mais alimentos, mais terras e mais riquezas para
o seu grupo.
Iniciaram-se, então, as guerras de conquista, que eram sempre seguidas de
saque aos vencidos. O produto dos saques – dinheiro, jóias e pessoas que eram
escravizadas – devia ser entregue pelo grupo ao seu chefe.
Cobrados inicialmente apenas aos vencidos, os tributos estenderam-se a todos,
quando os chefes de estado passaram a exigir dos seus próprios súditos uma parte de
tudo que produziam. Essa obrigação, com o passar dos tempos, foi se tornando cada
vez mais pesada, especialmente porque os tributos não tinham ainda uma finalidade
social, pois não proporcionavam nenhum benefício à coletividade. Beneficiavam
apenas uma minoria privilegiada: os reis e a nobreza em geral.
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E foi assim que os tributos, antes homenagens espontâneas e voluntárias do
grupo ao seu chefe, transformaram-se em contribuições arbitrárias exigidas pelos
soberanos aos seus súditos, para fins particulares.
Os gregos foram os únicos povos antigos a criar tributos com finalidade
social. Às custas de trabalho escravo e de pagamento em dinheiro, os gregos da cidade
de Atenas realizaram grandes feitos na Antigüidade.

III – TRIBUTOS NA IDADE MÉDIA - O pagamento de tributos de maneira
compulsória (obrigatória) atingiu o auge da injustiça na Idade Média (século V ao
XV). Nessa época, o poder concentrava-se nas mãos da nobreza, constituída pelos
proprietários de terras (senhores feudais) que se dedicavam basicamente às atividades
militares.
O regime de trabalho que predominava nos feudos (terras dos senhores
feudais) era a servidão. Diferente da escravidão, na relação servil o servo não era
propriedade do senhor feudal. Era um homem livre. Entretanto, trabalhava numa terra
que não era sua e para ter o direito de produzir era obrigado a pagar pesados tributos
ao dono do feudo.
Os principais tipos de tributo na Idade Média eram:
 a corvéia – os servos eram obrigados a trabalhar gratuitamente, alguns
dias da semana, nas terras dos senhores feudais;
 a tolha – consistia em transferir para o senhor feudal uma parte de tudo
que os servos produziam;
 a banalidade – os servos eram obrigados a pagar pelo uso do moinho e
do forno da propriedade do senhor feudal;
 a prestação – os servos eram obrigados a hospedar o dono do feudo e
seus familiares, quando viajavam por suas terras.
No final do século XV, a terra foi, aos poucos, deixando de ser a única fonte
de riqueza. O comércio, estimulado pela burguesia*, começava a se expandir. A
moeda ressurgiu, promovendo grandes transformações econômicas e sociais.
O sistema feudal começou a desmoronar e a burguesia a ficar cada vez mais
rica.
______________________
* Burguesia – classe social constituída por pessoas que se dedicavam ao comércio e habitavam os
burgos (núcleo fortificados com muralhas localizados fora dos feudos).
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Percebendo a força econômica crescente dos burgueses, os reis trataram logo
de firmar alianças vantajosas. O objetivo era a volta da concentração de todos os
poderes nas suas mãos para poderem construir monarquias fortes, capazes de investir
no desenvolvimento do comércio e assim ampliar significativamente as receitas do
Estado.

IV – TRIBUTOS NA IDADE MODERNA – Todo esse processo histórico
possibilitou a formação dos Estados Nacionais Modernos, governados por reis de
poderes absolutos, com direitos divinos (legitimados pela religião).
Naquela época não havia cidadãos, mas súditos, ou seja, pessoas submetidas à
vontade dos reis.
Vale lembrar que a manutenção das Monarquias Absolutas, constituídas por
uma corte luxuosa, exércitos bem preparados e funcionários pagos, exigia muito
dinheiro e que o dinheiro era conseguido através da arrecadação de pesados impostos
sobre as atividades econômicas, os privilégios comerciais, os monopólios coloniais e
sobre a circulação de mercadorias.
Só as classes populares (burguesia e trabalhadores em geral) pagavam
impostos. A nobreza e o alto clero estavam livres dessa obrigação.
A partir dos tempos modernos, a fonte principal das receitas públicas eram os
impostos (cobrados exclusivamente em dinheiro e não mais em serviços ou
mercadorias), que continuavam sem uma finalidade social.
A cobrança excessiva de impostos sem uma finalidade social, aliada aos
conflitos de interesses entre a burguesia (dona de muito dinheiro mas sem nenhum
poder político) a nobreza (tinha o poder político mas não tinha dinheiro), foram gerando
muitas revoltas.
O povo passou a protestar violentamente por ter de sustentar o luxo de uma
minoria, enquanto a maioria passava fome.
A grave situação social, sobretudo nas Monarquias Absolutas européias, fez
com que os séculos XVII e XVIII fossem marcados por violentas revoltas, inspiradas
nos ideais de liberdade defendidos pela burguesia.
Uma das mais importantes foi a Revolução Francesa, em 1789, considerada
um marco divisor na História da Civilização pelas profundas mudanças políticas,
sociais, econômicas e culturais que provocou, não só na França como em todo o Mundo
Ocidental.
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Depois da Revolução Francesa, a Assembléia do Povo aprovou a
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, um dos
principais manifestos de defesa da dignidade humana. Esse documento
garantia ao cidadão o direito à igualdade perante a lei, à liberdade de expressão
e o direito de resistir à opressão.
A partir de então, era a Assembléia do Povo quem dizia quanto, onde e
de quem o Estado devia arrecadar impostos.

A Revolução Francesa representou o fim dos privilégios da nobreza e do clero
e a ascensão definitiva da burguesia ao poder. Representou também uma mudança
radical no sistema tributário da França, ao criar leis que aboliam privilégios tributários e
determinavam a obrigatoriedade do pagamento de tributos para todos.

V – TRIBUTOS NOS TEMPOS ATUAIS – Depois das revoluções
burguesas do século XVIII, surgiram no Mundo Ocidental os Estados Democráticos
de Direito nos quais o poder de tributar é disciplinado por diversos princípios
estabelecidos pela Constituição.

No Estado Democrático de Direito o poder (soberania) desfrutado
pelos governantes é limitado por uma lei maior (a Constituição) na qual
encontram-se princípios básicos para a organização dos poderes do Estado,
bem como as garantias sociais e individuais.

A HISTÓRIA DOS TRIBUTOS NO BRASIL

BRASIL COLÔNIA – A história dos tributos, no Brasil, tem início em 1500,
quando os portugueses aqui chegaram e se apossaram das terras e das riquezas,
transformando-as em monopólio do rei de Portugal.
A cobrança de tributos em forma de impostos, no entanto, só aconteceu depois
que o Brasil foi dividido em Capitanias Hereditárias. Os donatários das capitanias eram
obrigados a pagar ao rei de Portugal o “Imposto de Consumo”, equivalente a uma parte
de tudo que era produzido: açúcar , fumo, aguardente etc.
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No século XVII, a descoberta do Eldorado, ou seja, de uma região no Brasil
que possuía muito ouro, prata e pedras preciosas, fez aumentar ainda mais a política de
fiscalização e as exigências tributárias da Metrópole (Portugal) sobre a Colônia (Brasil).
Os brasileiros foram obrigados, então, a pagar ao Reino Português um quinto de todo
ouro e pedras preciosas extraídos na Região das Minas, significando que 20% das
riquezas brasileiras iam para os cofres europeus.
Além disso, Portugal cobrava os “direitos alfandegários”, isto é, uma quantia
em dinheiro sobre tudo que o Brasil importava e exportava.

No Brasil colonial, os impostos eram excessivos e a cobrança
extremamente rígida, sendo punidos severamente os que atrasavam o
pagamento.

Em conseqüência dessa situação, o Brasil foi ficando cada vez mais pobre e o
povo cada dia mais revoltado.
Padres, militares, estudantes, poetas e outros intelectuais, profissionais liberais,
todos sonhavam em ver o Brasil livre da opressão portuguesa. Por isso, uniram-se e
começaram a conspirar contra Portugal.
A primeira revolta dos brasileiros contra a cobrança de impostos aconteceu em
1720, em Vila Rica (hoje Ouro Preto), Minas Gerais. Liderada por Felipe dos Santos,
essa revolta fracassou e o líder foi morto e esquartejado.
Em 1789, os mineiros voltaram a organizar uma outra revolta, a Inconfidência
Mineira, motivada também pela cobrança excessiva de impostos. Entre os
conspiradores destacou-se, pelo entusiasmo, Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes.
Dessa vez os revolucionários brasileiros estavam mais confiantes. O sucesso da
revolução que pouco antes derrubara a poderosa monarquia francesa, instalando em seu
lugar uma República, estimulou os brasileiros a tentarem, mais uma vez, libertar o
Brasil de Portugal.
A Inconfidência Mineira deveria ocorrer em Vila Rica, no mesmo dia da
derrama, ou seja, no dia da cobrança dos impostos atrasados.
Assim como a Revolta de Felipe dos Santos, a Inconfidência Mineira também
fracassou. Tiradentes foi preso e enforcado no dia 21 de abril de 1792.
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As duas revoltas não conseguiram acabar com a exploração dos governantes
portugueses, mas a “semente das mudanças” foi plantada, contribuindo para a
exacerbação do sentimento patriótico que iria culminar com a Proclamação da
Independência, em 1822.
INDEPENDÊNCIA: Época do Império (1822 a 1889) – A Independência do
Brasil não significou, de imediato, uma ruptura no sistema legal vigente. Continuaram a
vigorar no Brasil, por muito tempo, as leis portuguesas emanadas da cortes de Lisboa, o
que significa que os tributos arrecadados nessa época continuaram os mesmos.
Somente no Período Regencial (1831 a 1840) e, mais tarde, no Segundo
Império (1840 a 1889), foram introduzidas algumas mudanças na legislação com a
criação de inúmeros tributos sem a devida discriminação das competências tributárias
do Governo Central e das Províncias, continuando o poder fiscal nas mãos do
governante.
REPÚBLICA (1889 A 1937) – Depois da Proclamação da República, foram
estabelecidas, pela primeira Constituição (1891), as competências tributárias da União e
dos Estados e discriminados os respectivos tributos. Mas não foram previstos, ainda, os
tributos que seriam da competência dos municípios, cabendo a cada Estado estabelecer
os critérios de tributação municipal.
Depois da Revolução de 30, foi elaborada a segunda Constituição do Brasil.
Além de estabelecer as competências tributárias da União, dos Estados e dos
Municípios, essa Constituição trouxe também algumas limitações ao poder dos
governantes.
A Constituição de 1934 vigorou pouco tempo, sendo logo substituída pela
Carta de 1937, elaborada após a instalação do governo ditatorial de Getúlio Vargas, que
manteve, em linhas gerais, o mesmo sistema tributário instituído em 1934.
PERÍODO DA REDEMOCRATIZAÇÃO ( 1945 a 1961) – Após a queda
da ditadura, foi promulgada uma nova Constituição, em 1946. Em relação à legislação
tributária, essa Constituição não apresentou grandes mudanças, mas tornou mais rígida
a discriminação das rendas tributárias.
GOVERNO MILITAR ( 1964 a 1984) – A Emenda Constitucional nº 18,
elaborada em 1965, reformou o antigo Sistema Tributário Nacional. Entre as
modificações constava a proibição de impostos, economicamente iguais, nos diversos
entes da Federação, o que contribuiu para diminuir conflitos entre a União, os Estados e
os Municípios.
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Em 1966, foi sancionada a Lei nº 5.172, dispondo sobre o sistema tributário
nacional e instituindo normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Essa lei, que vigora desde 1967, passou a
denominar-se Código Tributário Nacional.
REDEMOCRATIZAÇÃO – Nova República ( 1985 aos dias atuais) Entre
os passos decisivos dados pelo Brasil atual, em direção à democracia, um dos mais
importantes foi a elaboração da Constituição de 1988, a chamada “Constituição
Cidadã” que sepultou a ditadura no país e constituiu o Brasil como um Estado
Democrático de Direito, tendo entre seus fundamentos:
I - a soberania
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
V - o pluralismo político.
Com vários capítulos dedicados às questões tributárias, a Constituição de 88
estabelece normas gerais sobre o assunto, estabelecendo o dever do cidadão de pagar os
tributos de acordo com a lei e o direito de usufruir dos benefícios sociais advindos da
sua aplicação correta. É da competência dos três níveis de governo (federal, estadual e
municipal) instituir e arrecadar tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria,
nos termos do art. 145, incisos II e III, assim com é dever dos governantes zelar pelo
bem-estar social, aplicando os tributos arrecadados em benefício da nação brasileira.
“O sistema tributário de um país tem peso significativo na promoção da justiça
social e do bem-estar de seus cidadãos, sendo um importante instrumento na redefinição
e distribuição das rendas e riquezas nacionais” ( Esaf – Brasília, DF, Módulo I – Situando a
Educação Fiscal, p. 31).

PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO

Para evitar conflitos entre o Estado e o cidadão, as sociedades organizadas
criaram regras para limitar o poder dos governantes de tributar.
No Brasil, essas regras podem ser encontradas na Constituição Federal,
sobretudo no artigo 150, que diz o seguinte:
Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
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I - exigir ou aumentar tributos sem lei que os estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos,
títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituídos ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou;
IV- utilizar tributos com efeitos de confisco;
V- estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de
vias conservadas pelo Poder Público;
VI- instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
A Constituição estabeleceu, também, alguns princípios que limitam o poder de
tributar, destacando-se entre eles:
a) Princípio da legalidade - O art. 5º, item II, estabelece que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”.
E o art. 150, item I, consagra a legalidade da matéria tributária vedando à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo
sem que a lei o estabeleça”.
b) Princípio da anterioridade - No art. 150, item III, a Constituição
estabelece que não podem ser cobrados tributos “no mesmo exercício financeiro em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”.
c) Princípio da uniformidade da tributação - é o que veda à União: “instituir
tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de
outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País”. (Art. 151, item
I).
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d) Princípio da isonomia (igualdade) – expresso no art. 5º, caput e inciso I,
que defende os direitos individuais e coletivos, afirmando explicitamente que a
igualdade de direitos e deveres não sofre discriminação de sexo, aplicando-se
igualmente a homens e mulheres.
e) Princípio da capacidade contributiva – exige pagamento maior de tributos
de quem tem melhores condições econômicas e uma carga menor dos que têm menos
condições.
f) Princípio da proibição do confisco – garante ao contribuinte que o tributo
não pode ser utilizado como confisco (Art. 150, IV).

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

A Lei nº 5.172, publicada em outubro de 1966, passou, como já vimos, a
denominar-se Código Tributário Nacional.
Integrando o Sistema Tributário Nacional à Constituição Federal (do art.145 a
162), este código institui normas gerais de Direito Tributário que dispõem, entre outras
coisas, sobre os tipos de tributos existentes no País e a competência tributária da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Competência tributária é o poder da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios de instituir tributos, de acordo com as normas do
Direito Tributário.

CONCEITO E PRINCIPAIS TIPOS DE TRIBUTO

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído
em lei e cobrado mediante atividade plenamente vinculada.

Tributo é portanto, toda contribuição que o Estado exige dos cidadãos, em
dinheiro, ou em algo equivalente instituído por lei, e não deve ser confundido com
multa, que é uma sanção por ato ilícito.
54

Os principais tipos de tributos são:
a)
b)
c)
d)
e)

os impostos;
as taxas;
as contribuições sociais;
os empréstimos compulsórios;
as contribuições de melhoria.

a) Impostos – são contribuições cobradas pelo Poder Público aos cidadãos,
para custear os serviços e investimentos públicos.
Os impostos podem ser:
 diretos, quando suportados pela própria pessoa. Exemplo: IR (Imposto
sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza), IPTU (Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotivos);
 indiretos, quando o ônus financeiro é transferido ao consumidor final.
Exemplo: ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação; ISS (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza), IPI ( Imposto sobre
Produtos Industrializados).
b) Taxas – são os tributos cobrados pelo Poder Público em razão dos
serviços prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
Dividem-se em:
 taxas de polícia – decorrentes do exercício do poder de polícia pelo ente
estatal, ou seja, o poder exercido sobre as atividades e bens que afetam ou possam afetar
a coletividade. Exemplo: licenças concedidas pelos órgãos de vigilância do meio
ambiente, alvarás de licença e funcionamento concedidos pelos municípios, licença
para habitar ( o “habite-se”);
 taxa de serviço – decorrentes dos serviços públicos utilizados pelo
contribuinte ou postos à sua disposição, quando compulsória a sua utilização. Exemplo:
taxa para retirada de documentos como a carteira de identidade e de motorista.
c) Contribuição Social - tributo pago à União pelas empresas e trabalha-dores
para realização das despesas com assistência e previdência social (assistência médica,
aposentadoria);

55

d) Empréstimo Compulsório – tributo cobrado pela União em situações
especiais como uma guerra, por exemplo;
e) Contribuição de Melhoria – ( pouco usada ultimamente) é o tributo
previsto para proprietários que tiveram o seu imóvel valorizado por alguma obra
pública. Exemplo: calçamento, asfaltamento, saneamento, iluminação etc.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

A Constituição Federal, nos artigos 153 e 154, trata da competência tributária,
ou seja, da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de instituir tributos.

IMPOSTOS DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO
 Imposto sobre Rendas e Proventos de qualquer Natureza (IR) - Podese dizer que este é o imposto federal mais importante. Incide sobre todas as rendas e
proventos, de acordo com a capacidade econômica do contribuinte.
Conforme o art. 153, inciso II, § 2º, esse imposto, no entanto, ‘não incidirá,
nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes da aposentadoria e
pensão, pagos pela previdência social da União, dos Estados do Distrito Federal e dos
Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja
constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho”.
 Imposto de Impostação de Produtos Estrangeiros (II) - Incide sobre as
importações, ou seja, sobre o fluxo comercial com outros países. Para estimular ou
coibir a importação de determinado produto, a sua alíquota é reduzida e até eliminada,
ou aumentada, respectivamente.
A inserção do país no meio internacional, a partir de acordos multilaterais (a
exemplo do Mercosul), pode ocasionar o desaparecimento deste tributo, ou a sua
redução.
O fato gerador deste imposto é a entrada de produto estrangeiro em território
nacional, e o contribuinte é o importador ou quem a ele for equiparado por lei, ou o
arrematante, quando se tratar de produtos apreendidos ou abandonados.
 Imposto de Exportação para o Exterior de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados (IE). Incide sobre o comércio exterior, ou seja, sobre as vendas
efetuadas para o estrangeiro (exportação). Em razão da necessidade de produção, este
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tributo só tem sido acionado em situações extremas, para preservar o abastecimento
interno.
O fato gerador é a saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território
nacional, e o contribuinte é o exportador ou quem a ele for equiparado por lei.

 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). “O fato gerador deste
imposto é a industrialização. Industrializado é o produto que tenha sido submetido a
qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou que o aperfeiçoe
para o consumo”. (Yoshiaki Ichihara. Direito Tributário, p, 44).
O contribuinte é o industrial ou a quem ele se equiparar, bem como o
importador ou quem a ele for equiparado.
No que se refere à alíquota, este imposto é seletivo em função da essencialidade
do produto, isto é, se o produto for supérfluo, maior será a alíquota, e se for essencial
será menor.
Vale lembrar que a essencialidade está ligada às necessidades (primária ou
secundária) do homem. Assim sendo, são tributados significativamente: automóveis
(quanto maior a potência do veículo, maior a alíquota) , jóias, artigos de perfumaria e
produtos considerados nocivos à saúde como bebidas alcóolicas e cigarros.

 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros, ou relativa a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). A responsabilidade pelo pagamento deste
imposto cabe às instituições financeiras, casas de câmbio, corretoras, seguradoras e
outras empresas que realizam essas operações, mas é o contribuinte que paga o imposto,
cujas alíquotas podem ser alteradas administrativamente, conforme os interesses
políticos e econômicos.
O fato gerador deste imposto varia, conforme a espécie de operação feita: nas
operações de crédito, é a efetiva entrega (total ou parcial) do valor objeto da operação;
nas operações de câmbio, é a troca de moedas ou de documentos que a represente; nas
operações de seguro, é a emissão da apólice ou documento equivalente, ou o
recebimento do prêmio do seguro; nas operações relativas a títulos imobiliários, é a
emissão, transmissão, pagamento ou resgate desses títulos, conforme a lei.

 Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Este imposto
incide sobre a propriedade rural, conforme definido na lei civil, localizada fora da zona
urbana do município.
Conforme o art. 153, § 4º, da Constituição Federal, este imposto “não incidirá
sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore, só ou com sua
família, o proprietário que não possua outro imóvel”.
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IMPOSTOS DA COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
ESTADOS

 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação ou, mais simplesmente, Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). É o mais importante imposto estadual porque representa a mais
expressiva fonte de receita tributária, podendo chegar a 90% do total arrecadado.
Desse total, 75% pertence ao Estado e 25% aos municípios.
A arrecadação do ICMS é controlada através de documentos fiscais. Existem
diversas modalidades de documentos fiscais, além de variantes de um mesmo tipo. Os
mais conhecidos pelo público consumidor são: a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
(Nota Fiscal) e o Cupom Fiscal.
É importante lembrar que sem os documentos fiscais fica muito difícil para o
governo saber quanto vai arrecadar de ICMS e quem está sonegando esse imposto.
A sonegação do ICMS, ou seja, o não-recolhimento desse imposto, assim
como o não-pagamento de qualquer outro imposto, constitui um ato grave com
conseqüências diretas para a coletividade, que deixa de usufruir dos benefícios sociais
advindos da sua correta aplicação.
A sonegação pode ser:
 simples, quando o contribuinte simplesmente não paga ou paga menos
imposto do que o devido;
 fraudulenta, quando a pessoa usa de meios ilícitos, com a intenção de
evitar, reduzir ou retardar o pagamento do tributo devido.
Além da sonegação, outro fator que também impossibilita a aplicação social
do ICMS é o desvio do dinheiro arrecado para outros fins. O governante, ao invés de
usar o dinheiro arrecadado para educação, saúde, moradia, segurança e outros
benefícios sociais, realiza obras e/ou serviços que não beneficiam a coletividade.

A sonegação do ICMS e o desvio desse imposto para fins não sociais
poderão ser evitados através do exercício da cidadania. Cabe ao cidadão cobrar
o documento fiscal comprovante da compra da mercadoria e/ou do serviço
prestado, assim como exercer o controle social sobre a gestão dos recursos
públicos.
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O ICMS é um imposto seletivo, ou seja, não é igual para todas as mercadorias,
incidindo mais sobre alguns produtos e menos sobre outros. O grau de incidência, ou a
isenção do ICMS, depende de a mercadoria ser considerada essencial, necessária ou
supérflua .
No quadro abaixo encontram-se alguns dos produtos que são considerados
essenciais, necessários e supérfluos, no Ceará. A relação desses produtos pode ser
diferente em outros Estados do Brasil.

PRODUTOS QUE
NÃO PAGAM ICMS
FEIJÃO
FARINHA
RAPADURA

PRODUTOS QUE
PAGAM MENOS ICMS
SAL - AÇÚCAR
BISCOITO - ARROZ
ÓLEO - CARNE
CAFÉ E OVOS

PRODUTOS QUE
PAGAM MAIS ICMS
BEBIDAS ALCÓOLICAS,
CIGARROS, JÓIAS, ARMAS,
ARTIGO DE PERFUMARIA,
SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA E DE TELEFONE

De acordo com a Lei Estadual nº 12.670, de 30 de dezembro de 1996, sobre o
ICMS no Ceará, há ainda casos de não-incidência desse imposto, entre eles: operações
com livros, jornais periódicos e o papel para a sua impressão.

 Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA). O
fato gerador deste imposto é a propriedade de veículo de qualquer espécie que depende
de motorização: avião, helicóptero, embarcações, automóvel, caminhão, motocicleta.
O contribuinte é o proprietário do veículo e a base de cálculo do imposto é o
valor venal do veículo.

 Imposto sobre Transmissão “causa mortis” e Doação de quaisquer
Bens ou Direitos (ITCD). É pago pelo contribuinte que recebe herança e/ou doação de
bens móveis, imóveis, títulos e créditos, e a base do cálculo para cobrança do imposto é
o valor venal dos bens ou direitos adquiridos.

IMPOSTOS DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
 Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS). O fato gerador
deste imposto é o serviço prestado, exceto os de comunicação e os de transporte
interestadual e intermunicipal, que são tributados pelo ICMS.
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Estão sujeitos ao pagamento do ISS os serviços prestados pelos médicos,
dentistas, psicólogos, costureiras, cabeleireiros, esteticistas, massagistas, advogados,
contadores, barbeiros, corretores, tradutores, e os serviços relacionados com
revelação de filmes e fotografias, estabelecimentos de ensino, lavanderia, cobrança,
secretaria, transporte intramunicipais, hotelaria, jardinagem e outros.

 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
O fato gerador deste imposto é a propriedade de bens imóveis situados na zona
urbana, e a base do cálculo para cobrança é o valor venal do bem.

 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A Constituição
estabelece, no art. 156, item II, “imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
a sua disposição”. O limite entre este imposto e o estadual (ITCD) está no fato de
que o imposto municipal é “inter-vivos”, isto é, transmissão de bens imóveis entre
pessoas vivas, enquanto o estadual é sobre “transmissão causa-mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos”.

DISTINÇÃO ENTRE EVASÃO E ELISÃO FISCAL
Os contribuintes reduzem, retardam, ou evitam pagar os seus tributos de
duas formas:
 pela elisão tributária;
 pela evasão fiscal.
Elisão tributária - o contribuinte evita ou retarda a obrigação tributária ou,
ainda, reduz o montante a ser pago, sem que este fato signifique uma infração à
legislação tributária.
A elisão tributária pode se apresentar de duas formas:
a) induzida, permitida ou organizada por lei. É o caso das isenções legais,
das imunidades tributárias, tabela de valores venais abaixo do valor de mercado e
redução na base de cálculo;
b) resultante de lacuna da lei. Uma legislação tributária deficiente permite
que o contribuinte consiga reduzir ou evitar o pagamento dos seus tributos.
Evasão fiscal – é o não pagamento (inadimplência) do tributo devido, nem
sempre decorrente de fraude, ardil ou malícia do contribuinte.
“No Brasil, só recentemente começou a discutir-se seriamente o problema da
evasão fiscal. Durante muito tempo, face às características de nosso sistema
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tributário, calcado nos tributos indiretos, prevaleceu a idéia de que o sonegador, ao
deixar de recolher ao Erário o valor devido, estaria apenas enganando ao Governo,
e, talvez até por isso mesmo, era visto com certa simpatia por grande parte da
sociedade.
Não se trata de uma luta fácil, pois os valores envolvidos são astronômicos e
o sonegador já se habituou a embolsar o valor subtraído da sociedade como se fosse
seu.
Daí a importância de se conjugarem esforços, no sentido de combater, sem
tréguas, esta doença social. Este combate deve envolver os agentes do Fisco, da
Polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, passando por uma maior
conscientização por parte da população e pela efetiva punição aos infratores das leis
tributárias, inclusive no aspecto penal.
Não se pode olvidar, no entanto, que a compreensão do ilícito penal, em
matéria tributária, requer a compreensão do ilícito tributário, pois a ilicitude (penal)
da conduta só será compreendida por meio da interpretação e integração das leis
tributárias, que definem os deveres e direitos que devem ser observados”. (Francisco
Ricieri Fontanella, Educação Fiscal: Finanças Públicas, p. 125, 126).

Há diversas formas de evasão fiscal, entre elas:
 Evasão fiscal do ICMS
 Evasão fiscal do IPI
 Evasão fiscal nos tributos que incidem sobre o faturamento
 Evasão fiscal no imposto de renda pessoa jurídica
 Evasão fiscal nos tributos que incidem sobre a propriedade de bens ou
sua transmissão
 Evasão fiscal nos impostos incidentes sobre o comércio exterior.
O COMBATE À SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS
Uma das principais finalidades do Estado é auxiliar o povo na realização dos
seus ideais de justiça e de bem-estar social. Esta finalidade, no entanto, tem sido
bastante dificultada por uma série de problemas, entre eles a sonegação de impostos.
Diferente da elisão e da evasão fiscal, a sonegação é sempre um ato ilícito.
É sonegador todo aquele que não paga o imposto devido, ou paga menos
imposto do que o previsto por lei. É sonegador, também quem vende mercadorias de
modo ilegal, sem pagar imposto.
Quem pactua com o sonegador também está cometendo um crime. Os dois
estão lesando a coletividade. O sonegador se apropriando do dinheiro público e o que
pactua com o sonegador, ajudando-o a fazer uma apropriação indébita.
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Várias causas podem ser apontadas para que a sonegação aconteça:
 Causas psicológicas - a pessoa sente-se “roubada” por ter que retirar,
obrigatoriamente, uma parte do dinheiro que ganha para pagar ao Poder Público e cria
uma série de justificativas convenientes para fugir dessa obrigação.
 Causas histórico-políticas - por uma série de razões históricas e políticas,
o contribuinte sonega os tributos devidos com a desculpa de que os governantes não
administram bem os recursos arrecadados.
 Causas econômico-sociais - as crises econômicas, a inflação, a recessão e
outros problemas tendem a aumentar a sonegação. O contribuinte prefere usar seu
dinheiro para fins individuais, justificando: se a situação está ruim é porque o governo
foi ineficiente e, por isso, que arque com as conseqüências.
 Causas jurídico-legislativas - o Sistema Tributário Nacional é constituído
por muitos impostos e há divergências de interpretação dos textos legais, gerando uma
série de situações adversas e de impunidade dos que não cumprem com suas obrigações
legais.
 Causas administrativas - devido às causas jurídico-legislativas, o Poder
Público fica desacreditado, e a situação piora quando faltam recursos humanos e
materiais para manter uma máquina administrativa eficiente, motivo para os
sonegadores “justificarem” seus atos.
O sonegador esquece que o não-pagamento das obrigações tributárias contribui
para a falta de recursos necessários a uma boa administração pública e, o que é pior,
para aumentar as injustiças e desigualdades sociais.
A consciência dessas situações comprova a importância e a necessidade da
Educação Tributária, que é um processo de inserção de valores fundamentais no
exercício de uma cidadania consciente, à medida que contribui para:



despertar a consciência crítica da sociedade;
aumentar a participação popular na busca de soluções para os problemas

sociais;
 estimular os cidadãos a compartilhar o conhecimento sobre a gestão
pública, interagindo com os governantes, através do controle social;
 aumentar a responsabilidade fiscal, possibilitando a diminuição das
desigualdades e assegurando o desejado bem-estar social;
 ajudar a melhorar o perfil do homem público, através da conscientização
da importância do voto na escolha dos representantes políticos.

62

A Educação Tributária contribui, portanto, para o desenvolvimento
da cidadania e para a formação da consciência tributária do cidadão,
constituindo um valioso mecanismo de ajuda no combate à sonegação fiscal.

É preciso lembrar, no entanto, que o combate à sonegação é feito não só por
ações preventivas, como a educação, mas também por ações repressivas que se
caracterizam pela atuação fiscal de encarregados de realizar auditorias (exames das
operações contábeis), nas empresas, mesmo que não estejam inscritas no Cadastro de
Contribuintes da União, dos Estados e dos Municípios.

***
LEITURA COMPLEMENTAR

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF
Além das formas de repartição das receitas tributárias por meio de
transferências obrigatórias ou voluntárias, a Emenda Constitucional 14/96 instituiu
o FUNDEF.
O Fundo é um mecanismo de redistribuição das receitas tributárias federais
e estaduais para Estados e Municípios. A EC 14/96 estabeleceu a subvinculação à
educação e criou o FUNDEF com o objetivo de garantir eqüidade na capacidade
financeira dos Estados e Municípios de atendimento ao ensino fundamental
obrigatório.
O FUNDEF foi regulado pela Lei nº 9.424 de 24 de dezembro do mesmo
ano, e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 1997. Sua implantação deu-se em 1º
de janeiro de 1998, quando passou a vigorar em todo o País, exceto no Pará, onde a
implantação ocorreu em julho de 1997, por força da lei estadual.
O Fundo é composto por recursos dos próprios Estados e Municípios,
originários de fontes já existentes, sendo constituído de 15% do:
- Fundo de Participação dos Estados- FPP
- Fundo de Participação dos Municípios- FPM
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- Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS- incluindo
os recursos relativos à desoneração de exportações, de que trata a Lei
Complementar nº 87/96; e
- Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações
(Iplexp).
Outro recurso que entra na composição do FUNDEF é a complementação
do Governo Federal, que assegura aos governos estaduais e municipais parcela de
recurso federal onde o valor mínimo por aluno/ano não seja alcançado.
O FUNDEF possibilita significativa distribuição de recursos vinculados à
educação, de forma a contemplar os municípios mais carentes, avançando-se na
direção da redução das desigualdades regionais (CF, art.3º, III) e da
universalização do atendimento do ensino fundamental.
Os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF devem
ser criados tendo a participação das entidades de classe na indicação de seus
membros, de modo a dar legitimidade e transparência ao colegiado. O Conselho
nos municípios deve ser composto pelo mínimo de quatro membros representativos
dos seguintes segmentos:
- Secretaria Municipal de Educação
- Professores e diretores das escolas públicas do ensino fundamental
- Pais de alunos
- Servidores das escolas públicas do ensino fundamental.
Se houver no Município um Conselho Municipal de Educação, um de seus
membros também deverá integrar o Conselho do FUNDEF. A escolha dos
representantes deve ser realizada pelos próprios segmentos que representam.
São 3 as atribuições básicas do Conselho:
1- acompanhar e controlar a repartição, transparência e aplicação dos
recursos do FUNDEF;
2- supervisionar o censo escolar anual; e
3- acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do programa
RECOMEÇO-PROGRAMA SUPLETIVO (Educação de Jovens e Adultos)
Para o bom exercício de suas atribuições o Conselho deve:
- informar-se sobre todas as transações de natureza financeira envolvendo
recursos do FUNDEF;
- acompanhar a elaboração e o fiel cumprimento do Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério;
- reunir-se periodicamente para examinar os relatórios e demonstrativos
elaborados pelo Poder Executivo;
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- ter acesso e/ou manifestar-se sobre os quadros e demonstrativos a serem
encaminhados ao Tribunal de Contas;
- exigir dos dirigentes das escolas e da Secretaria de Educação o
cumprimento das normas e critérios de uso dos recursos e dos prazos de
atendimento das exigências relacionadas ao censo escolar.
No momento encontra-se em fase de conclusão a proposta de transformar o
Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental em Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB (1) .
O acesso às informações sobre recursos do FUNDEF pode ser feito por
meio do Banco do Brasil (conta específica do FUNDEF), nas agências dos
correios (cartazes com os valores repassados mensalmente), na Internet
(www.mec.gov.br/seif/fundef). no Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal/Siafi ou no MEC, pelo telefone 0800-616161/ Coordenação
Geral de Acompanhamento do FUNDEF (61)21048648 e 21049270.
(ESAF- Módulo 3- pagina 71 a 73).

(1)

Em 11 de julho de 2005 o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o
projeto do Fundeb – Fundo da Educação Básica. Ele vai aumentar o número de vagas
nas escolas públicas e colocar muito mais crianças e jovens na sala de aula.
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MÓDULO 3

Capítulo 5 - Orçamento Público
Capítulo 6 – A Lei de Responsabilidade Fiscal
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OBJETIVOS DO MÓDULO 3

Após concluir o estudo deste módulo, o participante do Curso será
capaz de:
 Compreender o conceito de Orçamento Público e os princípios que

regem as leis orçamentárias para o exercício eficiente do controle
social sobre a gestão pública.
 Reconhecer que o exercício da cidadania exige a participação e a

co-responsabilidade de cada um na gestão dos recursos públicos.
 Identificar as normas gerais das finanças públicas que devem ser

observadas pelos três níveis de governo: federal, estadual e
municipal, evidenciando a Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Capítulo 5
ORÇAMENTO PÚBLICO

A principal finalidade do Estado (Nação), nas suas diferenças esferas (União,
Estados, Municípios e Distrito Federal), é promover o bem público, proporcionando
os meios necessários para que a sociedade possa realizar suas aspirações e ter uma
vida digna.
Para cumprir essa finalidade, o Estado desenvolve atividades políticas,
administrativas e financeiras.
A Atividade Política consiste na fixação de metas e objetivos de interesse
público, definidos num plano de Governo, para uma determinada época. Tais metas e
objetivos não dependem apenas da boa vontade dos administradores públicos mas,
sobretudo, do que rege a Constituição.
A Atividade Administrativa se constitui no cumprimento das diretrizes
contidas na Constituição Federal, concretizadas em ações administrativas, legislativas
e jurídicas da Administração Pública, para a realização do bem comum.
Em seu sentido mais amplo, a Administração Pública é constituída pelos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A Atividade Financeira consiste:
 na captação dos recursos necessários ao Estado, ou seja, na aquisição do
dinheiro que ele necessita para custear as atividades, as obras e os serviços públicos e
para a manutenção da máquina administrativa. Esses gastos constituem a despesa
pública;
 na gestão dos recursos arrecadados;
 na aplicação desses recursos na realização de obras e serviços que
proporcionam o bem-estar social.

O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
O atendimento das necessidades sociais é realizado pelo Estado, através da
prestação de serviços públicos que compreendem: os serviços gerais e os serviços
particulares.
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Os serviços gerais ou serviços universais são os que o Estado presta
obrigatoriamente à sociedade como: educação, segurança, moradia, saneamento
básico.
Por beneficiarem toda a sociedade, os serviços gerais são financiados pelos
impostos.

Imposto é o tributo cobrado em forma de dinheiro, obrigatório para o
cidadão, arrecadado pelo Poder Público, para atender as necessidades da
coletividade. Exemplo: IR (Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza), ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Os serviços particulares ou serviços especiais são os que o Poder Público
coloca á disposição dos cidadãos, ou os que os cidadãos solicitam ao Poder Público.
Por beneficiarem apenas algumas pessoas esses serviços são oferecidos mediante o
pagamento de um outro tipo de tributo: as taxas.

Taxa é o tributo cobrado pelo Poder Público, para responsabilizar-se
pelos serviços postos à disposição do contribuinte. Exemplo: taxa para retirada
de documentos como: carteira de motorista, carteira de identidade.

Além dos impostos e das taxas, existem ainda outros tipos de tributos, dentre
eles:
 Contribuição Social - tributo pago à União pelas empresas e
trabalhadores para realização das despesas com assistência e previdência social
(assistência médica, aposentadoria);
 Empréstimo Compulsório - tributo cobrado pela União em situações
especiais, como em caso de guerra, por exemplo;
 Contribuição de Melhoria - (pouco usada ultimamente) tributo previsto
para proprietários que tiveram o seu imóvel (casa, apartamento, terreno) valorizado
em conseqüência de alguma obra pública. Exemplo: calçamento, asfaltamento,
saneamento, iluminação etc.
Portanto, tributo é uma prestação monetária que o cidadão paga ao
Poder Público para financiamento dos gastos públicos.
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ORÇAMENTO PÚBLICO

Para ter o controle das atividades financeiras ( todas as receitas e todas as
despesas públicas) o Poder Público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, elabora o Orçamento Público.

No dia 17 de março de 1964, foi aprovada a Lei nº 4.320, que estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos
Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

O Orçamento Público é considerado um programa de trabalho do Poder
Público, contendo os planos de custeio dos serviços públicos e os planos de
investimentos e de obtenção de recursos. É considerado também uma lei, surgindo
deste conceito expressões como lei orçamentária, lei anual etc.
Há ainda os que consideram o orçamento um ato administrativo.
Quer seja aceito como programa de trabalho, lei ou ato administrativo, o
importante é que o Poder Executivo dos três níveis de governo (federal, estadual e
municipal), tem que elaborar o planejamento dos recursos financeiros, no qual
deverão constar:
 os programas de custeio - despesas destinadas à manutenção do
patrimônio público e aos serviços essenciais;
 os investimentos - gastos relacionados com bens já incorporados ou a
serem incorporados ao patrimônio público como: a execução de obras, a aquisição
de instalações ou de equipamentos, que não sejam de caráter comercial ou financeiro;
 as inversões - despesas com aquisição de imóveis, de bens de capital já
em utilização;
 as transferências - contribuições sociais destinadas a cobrir despesas de
custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem
finalidade lucrativa;


as receitas - as que são previstas para um determinado período financeiro.

71

A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios possuem o seu
próprio orçamento que, depois de elaborado pelo Executivo (Proposta Orçamentária)
é enviado ao Legislativo, cabendo aos parlamentares (senadores, deputados federais,
deputados estaduais e vereadores) a sua aprovação.
Depois de aprovada, a Proposta Orçamentária transforma-se em lei e, então,
o Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos) poderá iniciar a execução
orçamentária, ou seja, as atividades correspondentes à realização da receita e da
despesa.
No orçamento, as despesas são fixadas. O governante determina os gastos
públicos que pretende fazer. Esses gastos são cobertos por diferentes fontes, entre as
quais: os impostos arrecadados, os empréstimos, as operações de crédito, alienação
de bens, prestação de serviços e outras.
As receitas, no entanto, são sempre estimadas, pois elas dependem da
situação da economia do país. Por isso mesmo podem vir a ser maiores ou menores
do que a estimativa inicial. Se a economia crescer, aumenta a arrecadação dos
impostos e, conseqüentemente, aumenta a receita.
“A estimativa da receita não é uma ciência, nem pode ser tratada como
profecia. Muitos são os fatores que envolvem a análise e a mensuração da receita
futura. A tarefa é árida e os resultados são considerados sempre em nível de
aproximação. O problema agrava-se nos países de moeda instável. A oscilação dos
preços, o crescimento vegetativo, o aumento demográfico, o incremento dos centros
de produção, a política tributária, a eficiência na cobrança dos contribuintes faltosos e
a intensificação da fiscalização são, entre outros, alguns fatores de influência direta na
estimativa da receita.” (João Angélico, Contabilidade Pública, p 25).
Se durante o ano houver aumento de arrecadação, logicamente a receita será
maior do que a estimativa inicial e o Executivo precisará solicitar autorização ao
Legislativo, através de um projeto de lei, para poder usar o excedente.
Se a receita for menor do que a estimativa inicial (decorrência de queda da
arrecadação), o governo vai precisar fazer alguns cortes nas despesas programadas
inicialmente.

PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS
A elaboração e a execução do orçamento estão submetidos aos seguintes
princípios estabelecidos na Lei 4.320/64:
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a) Princípio da Unidade – o orçamento de todos os órgãos públicos se
fundamenta em uma única política orçamentária, deve ser estruturado uniformemente
e ajustar-se a um método único. Compreende todas as receitas e despesas do exercício,
de forma a demonstrar, numa visão de conjunto, se há equilíbrio, saldo ou déficit;
b) Princípio da Universalidade – nenhuma instituição pública deve ficar
fora do orçamento e a lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e todas as
despesas;
Princípio do Equilíbrio – as receitas e as despesas de um período devem ser
equivalentes;
Princípio da Publicidade – o Poder Executivo tem obrigação de tornar
público o orçamento, possibilitando uma maior participação da sociedade nas decisões
tomadas pelos governantes;
Princípio da Clareza – o orçamento precisa ser suficientemente claro para
que todos possam compreendê-lo;
Princípio da Anualidade ou Periodicidade – o orçamento deve ser
elaborado e autorizado para determinado período de tempo. Em geral, considera-se
um ano para o período orçamentário.

“Nos países desenvolvidos, a elaboração do Orçamento Público envolve
toda a sociedade e constitui um dos pontos mais marcantes da atuação dos
parlamentares.
No Brasil, a democracia e a estabilidade de preços ainda não foram
suficientes para despertar a sociedade para a importância do orçamento. Há
apenas ações isoladas, como a do orçamento participativo em algumas
Prefeituras e em alguns Estados.” (Sefaz/Esaf – Brasília, Gestão Democrática dos Recursos
Públicos – Módulo IV, p. 8).

LEIS ORÇAMENTÁRIAS
A Constituição Federal, no Capítulo II – Das Finanças Públicas – artigo 165,
destina uma seção sobre orçamento, estabelecendo que a estrutura orçamentária
brasileira é formada por três leis:
1- Plano Plurianual (PPA);
2- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
3- Lei Orçamentária Anual (LOA).
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1- Plano Plurianual (PPA) – é o planejamento das atividades do Governo
por um período equivalente ao mandato do Chefe do Executivo e estabelece as
diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública.
2- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – deve ser elaborada anualmente
e orienta a elaboração do orçamento.
3- Lei Orçamentária Anual (LOA) – compreende:
a) o orçamento fiscal (receita e despesas relativas aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, às fundações, aos órgãos e entidades da Administração
Pública;
b) o orçamento da seguridade social (saúde, assistência e previdência social);
c) o orçamento de investimentos das empresas estatais.
É importante lembrar que para o Estado (Nação) cumprir a sua função social,
ou seja, para que possa atender as necessidades coletivas (escolas, hospitais, postos de
saúde, saneamento, estradas, segurança, habitação etc.), ele necessita de recursos
materiais (máquinas, equipamentos, imóveis, instalações) e de recursos humanos
(pesquisadores, profissionais liberais, trabalhadores, enfim, técnicos com diferentes
graus de qualificação). Todos esses recursos são pagos, o que significa que a
manutenção da máquina estatal exige uma quantidade enorme de um outro tipo de
recurso, o financeiro.
A conscientização desses fatos é essencial para que a população possa exercer
plenamente a cidadania, sem esquecer que cada cidadão tem o direito garantido por
lei, de usufruir dos serviços públicos e o dever de contribuir com uma cota, de acordo
com a sua renda, para a efetivação das despesas públicas. Tem, também, o direito e o
dever do exercício do controle social sobre a gestão dos recursos arrecadados,
procurando saber como estão sendo arrecadados os tributos e se estão sendo aplicados
em benefício da coletividade.

“O Orçamento Público é muito mais que um plano de contas
organizadas segundo certas normas, sem maior interesse para sociedade. Deve
ser compreendido como o registro de controle, realizado anualmente entre
governo e sociedade, sobre o que deverá ser feito em benefício da cidade e dos
cidadãos; uma lei, portanto, que deve ser especialmente valorizada na sua
transparência e na sua legitimação.”
(Orçamento Público: Entendendo Tudo. Fundação João Pinheiro, Governo de Minas Gerais/ Fundo das
Nações Unidas para a Infância - Unicef).

* * *
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Capítulo 6
A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Um dos princípios básicos da Lei Orçamentária é o Princípio do Equilíbrio.
Este princípio recomenda que os gastos públicos, num determinado período, não
podem ser superiores à receita daquele período. Isso porque a falta de equilíbrio no
orçamento tem conseqüências bastante negativas para a vida econômica e social do
País como: inflação descontrolada, aumento do endividamento público, elevação das
taxas de juro, aumento da carga tributária e ausência de investimentos sociais. Esses
fatos contribuem para limitar o atendimento das necessidades fundamentais da
coletividade, ocasionando sacrifícios para toda a sociedade e muito sofrimento para as
camadas mais carentes, o que pode provocar relações conflituosas entre o Estado e a
sociedade.
Vale lembrar que o desequilíbrio entre as receitas e as despesas públicas são
motivadas, muitas vezes, por falta de responsabilidade e de zelo de gestores dos
recursos públicos, em todas as esferas do governo, principalmente quando não
planejam com isenção e descuidam da necessária transparência fiscal.
Para coibir esse tipo de procedimento e auxiliar os governantes a gerir os
recursos públicos com eficiência, obrigando-os a uma postura responsável com o
dinheiro da sociedade, foi promulgada no Brasil, no dia 4 de maio de 2000, uma lei
que regulamenta os artigos 163 a 169 da Constituição Federal, relativos à Tributação e
ao Orçamento. Essa lei foi denominada LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
(LRF).
A LRF é, portanto, um código de conduta para os administradores públicos,
visando melhorar a administração das contas nos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal, e nas
Administrações Indiretas, excluídas apenas aquelas que não dependem do Tesouro
Nacional, estadual ou municipal.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) – é a norma legal
que fixa os princípios que devem nortear as finanças públicas, visando eliminar
o déficit público (despesa maior que a receita) nos três níveis de governo
(União, Estados e Municípios) através de uma gestão fiscal responsável, com
ênfase no controle do gasto e do endividamento público.
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Elaborada num momento extremamente oportuno, quando a sociedade
brasileira, consciente da sua cidadania, não aceita mais conviver com gestores
incompetentes e sem escrúpulos, a LRF traz implicações profundas para a vida
político-administrativa do Brasil.
Fixando limites para as despesas com pessoal e para a dívida pública, a nova
lei exige mais compromisso dos governantes com o orçamento e com as metas
apresentadas ao Poder Legislativo para a devida aprovação.

DESPESAS COM PESSOAL
Constituem despesas com pessoal o somatório de todos os gastos do Estado
com empregos, cargos e funções (civis e militares), com qualquer espécie de
remuneração: vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de
aposentadorias e pensões, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como com encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Estado às
entidades de previdência.
Fazem parte também das despesas com pessoal os gastos referentes a
terceirização de mão-de-obra em substituição de servidores e empregados públicos.
Esses gastos são contabilizados como “outras despesas de pessoal”.
O Executivo, o Legislativo e o Judiciário da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios têm limites de gasto com pessoal.
Para a União, esse limite é de 50% da Receita Corrente Líquida (*), ou seja,
das receitas tributária, patrimonial, industrial e outras. Dessas receitas são retirados:
a) 2,5% para o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas;
b) 6% para o Poder Judiciário;
c) 0,6% para o Ministério Público da União;
d) 3% para custeio de despesas do Distrito Federal e dos antigos territórios;
e) 37,9% para outras despesas do Poder Público.
___________________
(*) Receita Corrente Líquida (RCL) é a soma das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais,
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, depois
de feitas as devidas deduções.
Na União, são deduzidos: os valores transferidos para os Estados e Municípios, as contribuições
patrimoniais dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social para o Regime Geral da
Previdência Social, para o PIS / Pasep.
Nos Estados, são deduzidas as parcelas entregues aos municípios por determinação da
Constituição Federal.
São ainda deduzidas na União, nos Estados e nos Municípios: a contribuição dos servidores
públicos para o custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social para contagem recíproca de tempo
de contribuição, para efeito de aposentadoria.
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Para os Estados, o limite para gastos é de 60% da Receitas Corrente Líquida
sendo:
a)
b)
c)
d)

3% para o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas;
6% para o Poder Judiciário;
2% para o Ministério Público;
49% para outras despesas do Executivo.

Para os Municípios, o limite máximo permito é de 60% da Receita Corrente
Líquida, distribuídos da seguinte forma:
a) 6% para o Poder Legislativo
b) 54% para outras despesas do Executivo.

PRINCÍPIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Para fixar os limites das despesas e as metas para o controle das receitas e das
despesas, a LRF estabeleceu um conjunto de normas e princípios, destacando-se:


Definição de metas fiscais anuais para os três exercícios seguintes;

 Limites para gastos com pessoal. A lei limita esses gastos para os três
Poderes em cada nível de governo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Se
o governante exceder o limite permitido para as despesas, deverá tomar providências
para a correção no prazo de oito meses, sendo penalizado caso continue a praticar
excessos. As penalidades, ou sanções, variam de acordo com a gravidade da situação,
havendo casos de multas, de proibição do exercício de emprego público, de prisão e
até de perda do mandato.
 Limite para o endividamento público. Cabe ao presidente da
República fazer proposta e ao Senado Federal estabelecer os limites. (Ver adiante o
item sobre a dívida pública).
 Mecanismo de compensação para despesas de caráter permanente.
Os governantes não podem criar uma despesa continuada (por prazo superior a dois
anos) sem indicar uma fonte de receita, ou a redução de outras despesas. Atendendo
a essa exigência, os administradores públicos efetuam as despesas necessárias sem
comprometer o orçamento anual e os orçamentos futuros.
 Mecanismo de controle das finanças públicas em anos de eleição. A
Lei impede o aumento de despesas nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
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nos 180 dias que antecedem o fim do mandato dos respectivos gestores, para evitar
despesas que não podem ser pagas no mesmo ano.
A publicação de relatórios e demonstrativos da execução orçamentária é
também uma norma exigida pela LRF, objetivando a transparência da gestão como
mecanismo de controle social.
Esses documentos, divulgados obrigatoriamente pelos gestores públicos,
contêm informações relativas ao orçamento, permitindo assim que a população tenha
acesso às contas públicas e tome conhecimento dos recursos arrecadados.
A cada quatro meses, os gestores devem entregar o Relatório de Gestão
Fiscal, contendo o demonstrativo das receitas e despesas, o valor das dívidas dos
empréstimos feitos e das medidas que estão sendo adotadas, para evitar que as
despesas ultrapassem as receitas. E a cada dois meses, o Relatório Resumido de
Execução Orçamentária, para que a população fique informada sobre a estimativa
das arrecadações, assim como sobre as despesas fixadas para o período. Esses
relatórios deverão ser entregues ao Tribunal de Contas, órgão bastante fortalecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo a ele analisar as contas públicas, avaliar os
resultados da gestão e, se for o caso, alertar os órgãos e poderes administrativos que
não cumpriram o que foi estipulado pela Lei.
Além dos relatórios obrigatórios, os governos estadual e municipal têm que
realizar também as audiências públicas, nas quais avaliam as metas fiscais cumpridas,
contidas no Relatório de Gestão Fiscal, e discutem o Orçamento.
As audiências públicas dos Estados são realizadas nas assembléias legislativas
e as das prefeituras nas câmaras municipais.

DÍVIDA PÚBLICA

Dívida pública, também denominada dívida passiva, é o total dos compromissos
assumidos pelo Estado com terceiros. São exemplos da dívida pública: os empréstimos
internos (no próprio país) e externos (no exterior).
“Pela LRF, o Senado Federal estabelecerá limites para a dívida pública, que
serão definidos como percentuais das receitas da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. Dessa forma, o governante deverá respeitar a relação entre a dívida e
sua capacidade de pagamento, ou seja, não poderá aumentar a dívida para o pagamento
de despesas do dia-a-dia” (Esaf-Brasília, Gestão Democrática dos Recursos Públicos, Módulo IV, p.31).
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Qualquer mudança na proposta inicial, em razão de instabilidade econômica ou
alteração nas políticas monetárias ou cambial, exigirá que o presidente da República
solicite ao Senado Federal uma revisão dos limites fixados.

A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS

Alguns dispositivos legais estruturados pela Constituição Federal de 88,
visam inibir a prática de atos lesivos à Administração Pública.
Pela Constituição, o controle externo das contas públicas é da competência do
Poder Legislativo, auxiliado pelos Tribunais de Contas.
 Na União essa função é exercida pelo Congresso Nacional ( Câmara
dos Deputados e Senado Federal) com o auxílio do Tribunal de Contas da União
(TCU);
 Nos Estados, pela Assembléia Legislativa com o auxílio do Tribunal de
Contas do Estado (TCE);
 Nos Municípios, pela Câmara dos Vereadores com o auxílio dos
Tribunais e/ou Conselho de Contas.

COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Compete aos Tribunais de Contas analisar as contas prestadas pelo chefe do
Executivo, assim como pelos demais administradores e responsáveis pelo dinheiro,
bens e valores públicos, realizando, se preciso, auditorias ou inspeções nos órgãos ou
entidades gerenciadores de recursos públicos.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)

Segundo a Constituição Federal, a fiscalização das contas públicas da União é
competência do Poder Legislativo, mediante controle externo exercido pelo Tribunal
de Contas da União.
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
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exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da União a quem compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República;
II- julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que
derem causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
público;
III- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de
pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo poder público federal, excetuando as nomeações para
cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões;
IV- realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções, auditoria de natureza contábil
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos
Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso
“II”;
V- fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital
social a União participe de forma direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;
VI- fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União,
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao
Distrito Federal ou a Município;
VII- prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII- aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irresponsabilidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
IX- assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
XI- representar ao Poder competente sobre irregularidade ou abusos apurados.
Integrado por nove ministros e um quadro próprio de pessoal, o Tribunal de
Contas da União tem a sua sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território
nacional.
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Vale lembrar que a fiscalização das contas públicas, mesmo sendo uma
atribuição legal do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas, não exclui outros
segmentos da sociedade de também poder exercer essa atividade. Ao contrário, a
Constituição, no art. 74, determina que: “qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima para, na forma de lei, denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”.
Na apuração da denúncia, o TCU efetuará as diligências e inspeções que achar
necessárias. Até a decisão definitiva, o sigilo sobre o assunto será mantido.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE)

Tendo competências semelhantes ao TCU, no que diz respeito aos recursos
públicos, o TCE tem sob a sua responsabilidade a análise das contas públicas de todos
os órgãos estaduais da administração direta e indireta, assim como das fundações e
sociedades instituídas e mantidas por recursos públicos do Estado.
Nos Estado, é também um direito constitucional de qualquer cidadão,
sindicato, associação ou partido político que tenha conhecimento de atos de
improbidade na administração pública, denunciá-los ao Tribunal de Contas do Estado.
São requisitos para a denúncia:
a) Referir-se a administrador ou responsável sujeito à jurisdição do Tribunal
de Contas. A jurisdição do TCE abrange os gestores das unidades da Administração
Pública e demais responsáveis por bens ou valores públicos, no âmbito estadual.
b) Ser redigida em linguagem clara e objetiva, visando a facilitar a
compreensão do texto por parte dos analistas do Tribunal.
c) Estar acompanhada de indícios de prova convincentes: fotografias, cópias
de documentos fiscais, contratos, atas, recibos e outros.
d) Conter o nome legível, assinatura, qualificação e endereço do(s)
denunciante(s).
Ao ser recebida pelo TCE, a denúncia será formalizada em processo do qual
constará a identificação do interessado.
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TRIBUNAL DE CONTAS ou CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Da mesma forma que na União e nos Estados, nos Municípios também a
fiscalização das contas públicas é atribuição do Poder Legislativo (Câmara dos
Vereadores) auxiliado pelo Tribunal de Contas dos Municípios ou pelo Conselho de
Contas dos Municípios, onde houver.
No Ceará, o órgão que auxilia a Câmara dos Vereadores na fiscalização das
contas municipais é o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
Compete ao Tribunal de Contas dos Municípios ou ao Conselho de Contas a
análise das contas públicas de todos os órgãos municipais da administração direta e
indireta, assim como das fundações e sociedades instituídas e mantidas por recursos
públicos da prefeitura.

TRIBUNAL DE CONTAS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal, como vimos, tem por objetivo fixar os
princípios que devem nortear as finanças públicas, visando eliminar o déficit público,
através de uma gestão fiscal responsável, com ênfase no controle do gasto e do
endividamento público.
O objetivo desta lei está, portanto, em consonância com os objetivos dos
Tribunais de Contas, estabelecidos pela Constituição Federal, que são: fiscalizar,
julgar, prestar informações, apreciar, aplicar sanções previstas em lei e julgar as
contas e operações orçamentárias , financeiras, contábeis e patrimoniais da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Os Tribunais de Contas foram bastante fortalecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), tendo suas competências acrescidas de uma série de
atribuições.
“Fundamentalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga a adoção de
modelo de controle que privilegie o exame preventivo e concomitante, devendo avaliar
o resultado da gestão. A ênfase deste controle deverá ser na verificação de:

(LDO);
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atingimento das metas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias

 limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição
em Restos a Pagar;
 medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao
respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23;
 providenciais tomadas, conforme o disposto no artigo 31, para redução dos
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
 destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista
as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
 cumprimento do limite de gastos totais dos Legislativos municipais,
quando houver.
Ressalte-se que compete aos Tribunais de Contas alertar os Poderes e Órgãos
quando verificadas quaisquer situações previstas no parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). (Carlos Maurício Cabral Figueredo e Marcos Antonio Rios da
Nóbrega, Gestão Fiscal Responsável, p. 64, 65).

A SOCIEDADE E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

As exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal com a Administração Pública
dão ênfase a um dos princípios fundamentais de uma sociedade livre e democrática: a
obrigatoriedade de os administradores públicos prestarem contas, à sociedade, dos
recursos, valores e bens que lhes foram confiados.
“A busca de transparência na gestão fiscal é um dos elementos fundamentais
para a manutenção do equilíbrio das contas públicas, pois:






atesta o atendimento dos limites, condições, objetivos e metas;
firma responsabilidades;
justifica desvios e indica medidas corretivas;
define o prazo estimado para correção;
dá acesso público a dados concisos e substanciais das contas públicas.
A transparência na gestão fiscal é o principal instrumento para o controle

social.”

(Sefaz/Esaf-Ce., Formação de Capacitadores, p. 156).

O interesse e o zelo pelas coisas públicas não são, no entanto, prerrogativas
exclusiva dos administradores públicos. Qualquer cidadão, no interesse da coletividade,
tem o direito de usar meios legais contra os administradores que se mostrarem
irresponsáveis com o dinheiro, os bens e os valores públicos. Esse direito é garantido
pela Constituição, no Capítulo I, art. 5º, LXXIII: “qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
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entidade de que o estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência”.
Cada cidadão tem, portanto, a sua parcela de responsabilidade no controle
social sobre a Administração Pública, visto que o exercício da cidadania tem por
base:
 a conscientização dos direitos e dos deveres;
 o exercício do controle social sobre a ação dos representantes do Poder,
em geral, exigindo mais transparência nessas ações e acompanhando a execução físicofinanceira dos programas de governo, sem esquecer a função social dos tributos;
 a co-participação nos projetos e nas atividades a serem desenvolvidas
pelos gestores públicos, visando à construção de uma sociedade mais justa, igualitária e
democrática, onde todos possam exercer plenamente a cidadania;
 a contribuição financeira (pagamento de tributo), de acordo com a lei, para
viabilização dos serviços e bens oferecidos pelo Estado à sociedade: educação, saúde,
moradia, saneamento básico, segurança etc;
 a co-responsabilidade pelos bens públicos, o que exige consciência e
responsabilidade na escolha dos governantes e políticos em geral.

***

LEITURA COMPLEMENTAR

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DIVIDE OPINIÕES

Os resultados obtidos nos dois primeiros anos da Lei de
Responsabilidade Fiscal ainda são motivo de divergências. Os favoráveis à
legislação, sancionada em 4 de maio de 2000, exibem números para sustentar
a tese de que as finanças dos Estados e dos municípios de todo o País
melhoraram depois dos limites com gastos de pessoal e endividamento,
sanções pelo descumprimento das normas e transparências nas prestações de
contas.
Para um dos criadores da LRF, o superintendente da Área Fiscal e
Emprego do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), José Roberto Affonso, o fato de nenhum prefeito ter sido preso até
agora por ter infringido as regras significa que o objetivo de prevenir o mau
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uso dos recursos públicos foi atingido. Já o presidente da Associação dos
Tribunais de Contas Estaduais (TCE), Carlos Pinna, defende uma reforma na
legislação para tornar mais eficiente a cobrança de sanções administrativas,
ou multas, aplicadas até agora.
“Até agora, nenhum tostão foi cobrado porque, pelas regras atuais, a
tarefa de cobrar as multas cabe aos procuradores das fazendas dos próprios
Estados e municípios penalizados”, enfatizou. Ele admitiu, no entanto, que o
problema se estende a todas as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas.
Apesar de reconhecerem alguns pontos positivos, os críticos da lei
acham que o foco está concentrado nos governos estaduais e municipais,
aliviando a União de vários controles, especialmente do endividamento.
Recentemente, o Senado votou duas resoluções fixando os tetos para o
montante das dívidas dos estados e municípios, excluindo o governo federal.
(. . .)
O secretário-geral da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo,
acha que a Lei Fiscal ajuda pouco no combate à corrupção. As contas de um
político podem estar enquadradas nos requisitos do que é considerado bom
para as finanças públicas, mas isso não quer dizer lisura com o uso do
dinheiro da população. “A corrupção se dá na execução orçamentária,
mesmo que a contabilidade esteja correta”, afirmou Abramo.
Segundo Affonso, a lei já produziu resultados positivos. No fim de
2001, só em três Estados o Executivo gastava mais do que os 49% da receita
corrente líquida permitida na Lei Fiscal: Rio Grande do Sul, Alagoas e Minas
Gerais. Até o final deste ano, esses Estados devem zerar o excesso. Do
contrário, a União poderá reter verbas de transferências voluntárias.
Os dados também são animadores sobre o endividamento, ressaltou o
chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, Joaquim Levy,
ao abrir o seminário Gestão Pública, Responsabilidade Fiscal e Controle
Social, realizado em Recife (PE) pelo Instituto Pró-Cidadania para marcar o
segundo aniversário da Lei Fiscal.
Em dezembro de 2000, primeiro ano de vigor da nova legislação –
últimos dados disponíveis -, apenas seis Estados estão acima do limite fixado
pelo Senado no ano passado.
O estoque da dívida não poderá ultrapassar em duas vezes a receita
líquida dos Estados. Os que estão muito endividados, como o Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Alagoas terão
quinze anos para se ajustar.
(Jornal “O POVO”, 06 de maio de 2002).
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MÓDULO 4

Capítulo 7 - Educação Tributária como Tema
Transversal - Metodologia e Atividades
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OBJETIVOS DO MÓDULO 4

Este módulo capacitará o participante do Curso a:
 Integrar a temática da Educação Tributária às disciplinas do

currículo do Ensino Fundamental, visando à vivência da cidadania a
partir da compreensão dos conteúdos estudados.
 Adotar metodologias de ensino e atividades que contribuam para a

aplicação prática do conteúdo estudado e para o desenvolvimento da
reflexão, da criatividade, da criticidade, da cooperação, da
participação e da autonomia.
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Capítulo 7

EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO TEMA TRANSVERSAL

Por que Educação Tributária como tema transversal no currículo do
Ensino Fundamental?
Várias questões relativas aos tributos e à gestão do orçamento público
permeiam os conteúdos curriculares das áreas de conhecimento e também outros
temas transversais como: Ética, Trabalho e Consumo, Saúde e Meio Ambiente.
A consciência da função social dos tributos é, sem dúvida, elemento essencial
para o exercício da cidadania. Os temas transversais são propostos no currículo com o
objetivo de proporcionar ao aluno reflexão, vivência e reelaboração de conhecimentos
e experiências efetivamente vividos na sua realidade, bem como possibilitar uma
visão mais integrada dos saberes escolares com as práticas sociais.
As relações entre Estado e sociedade e entre cidadão e Estado, o acesso das
populações carentes aos serviços e bens público, a compreensão dos direitos e deveres
como reguladores da cidadania, o desenvolvimento de uma moral progressivamente
autônoma e de uma consciência ética, bem como a compreensão de que a história de
uma pessoa é construída coletivamente, são temas que podem fazer despertar um
posicionamento crítico, indicador de uma postura cidadã.
A Educação Tributária insere-se nesse conjunto de conhecimentos necessários
à formação do aluno para o exercício da cidadania, não constituindo conteúdo
exclusivo de uma área específica mais pertinente a diversas áreas de conhecimento.
Ao trabalhar com a temática da Educação Tributária, o professor poderá
organizar situações didáticas, a partir da realidade do aluno, que se relacionem com os
conteúdos de disciplinas específicas como matemática, história, geografia ou língua
portuguesa. Por exemplo: se na comunidade do aluno ocorreu uma enchente, esse fato
pode ser abordado em Ciências e Geografia, discutindo-se a questão da saúde na
comunidade, como se deu a ocupação daquela área. Através de leituras de notícias dos
jornais sobre o fato, o aluno poderá identificar os serviços da prefeitura que estão
disponíveis, como a comunidade tem acesso a esses serviços e de onde são
arrecadados os recursos financeiros necessários para que o Estado possa atender a
comunidade atingida.
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Os professores podem desenvolver pequenos projetos interdisciplinares que
envolvam toda a comunidade escolar. Para isso devem selecionar, nos marcos de
aprendizagem das áreas, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que
podem ser integrados à Educação Tributária e planejar de forma criativa a integração
desses conteúdos. Esta apostila de capacitação do professor, o material didático de 5ª à
8ª série, inclusive os vídeos, poderão servir de subsídios para esse trabalho.
É importante ressaltar que o aluno deve ser estimulado a desenvolver ações
concretas no próprio cotidiano da escola: relações mais respeitosas com os colegas,
prevenção à violência, preservação dos espaços e bens coletivos, acompanhamento da
aplicação dos recursos materiais e financeiros recebidos pela escola, participação no
grêmio e no conselho escolar, convite às famílias e à comunidade para cooperarem
com a escola, um bem valioso, que exige a co-gestão de toda a comunidade.
As atividades sugeridas não têm a pretensão de esgotar as possibilidades de
trabalho com a Educação Tributária. São apenas referências que podem ajudar o
professor a trabalhar as amplas possibilidades da Educação Tributária como conteúdo
importante para a formação do cidadão, numa abordagem crítica, interdisciplinar,
criativa e geradora de ações concretas na escola e na comunidade.
O exercício dos temas propostos possibilitará a construção de competências
para uma ação eficiente numa sociedade ainda marcada pela exclusão e poderá
contribuir para um posicionamento adequado na luta por uma sociedade mais justa e
democrática, objetivo da Educação Tributária.
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METODOLOGIA E ATIVIDADES

As sugestões de metodologia e atividades apresentadas relacionam-se, de
modo geral, com os diferentes conteúdos abordados nos seis capítulos dos três
primeiros módulos desta apostila. Cabe ao professor escolher as que achar mais
adequadas ao texto estudado, ao nível de aprendizagem e à realidade dos alunos.
Direcionadas aos alunos da 5ª à 8ª série, o objetivo das atividades propostas é
integrar os conteúdos da Educação Tributária: cidadania, ética, moral, direito e
deveres, orçamento, tributos, leis tributárias e outros, como temas transversais, às
disciplinas do currículo e a outros temas transversais como: Ética, Trabalho e
Consumo, Saúde e Meio Ambiente.

SUGESTÕES
1. Pedir aos alunos que pesquisem com os pais ou outros adultos sobre o
registro de seu nascimento e anotem os dados, se não for possível trabalhar na sala de
aula com uma cópia ou uma simulação do registro.
 Refletir e discutir com os alunos:
 Por que toda pessoa deve ser registrada?
 Como foi feito seu registro, que informações ele contém?
 Seus pais pagaram para obtê-lo?
 Você sabia que o registro de nascimento é um documento que o torna
legalmente um cidadão? O que isso significa na vida de uma pessoa?
Propor aos alunos que:
 escrevam o que entenderam sobre a discussão e depois façam um painel
com frases, cópias de documentos, simulação de certidões e outros materiais
trabalhados em sala de aula.
2. Trabalhar com a idade dos alunos a relação entre elementos e conjunto.
- Pedir que os alunos escrevam na reta numérica as idades dos colegas de sua
classe.
3. Registrar as opiniões dos alunos e avaliar o que eles compreenderam sobre
o conceito de cidadania, de cidadão e sobre a importância do pagamento de taxas para
obtenção de determinados serviços públicos.
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4. Selecionar alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
especial aqueles relacionados com o direito à educação, à saúde, ao lazer e outros que
dependem de recursos públicos, para comentar com os alunos, refletindo com eles
sobre a importância do Estatuto para as crianças e jovens.
- Propor aos alunos que:
 copiem alguns artigos do Estatuto para serem afixados na sala de aula;
 criem uma história em quadrinhos sobre os direitos da criança e do
adolescente e depois apresentem para a classe.
 pesquisem quais os direitos definidos no Estatuto que são observados pela
escola;
 relacionem outras leis que conhecem;
 apresentem painéis sobre as leis relacionadas e suas funções para a
vivência da cidadania;
 ressaltem os valores éticos expressos no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Refletir e discutir com os alunos:
 O que significa: as crianças e adolescentes são cidadãos de direito?
 Qual a importância das leis para o exercício da cidadania?
 O que são políticas públicas par a infância e a adolescência? Como são
financiadas?
 O que aconteceria se vivêssemos numa sociedade sem leis?
5. Definir com os alunos algumas regras que eles consideram importantes
para o convívio na sala de aula, nos jogos, e para a utilização dos bens de uso coletivo
da escola.
- Criar painéis com as regras escolhidas e, periodicamente, retoma-las e
discuti-las.
- Questionar:
 Como identificar se uma lei é ética?
 As antigas leis sobre o pagamento de tributos favoreciam todas as
pessoas?
 Por que aconteceu a Inconfidência Mineira?
 No Brasil atual todos pagam tributos? Por quê?
 As leis que atendem os interesses da coletividade são cumpridas?
6. Propor a simulação de um programa de televisão ao vivo no qual os alunos
representarão os seguintes papéis: um jornalista como coordenador do debate, um
professor de história e um representante sindical ou do grêmio como convidados que
falarão sobre a ética e as leis em diferentes épocas históricas. A platéia pode participar
fazendo perguntas aos convidados ou emitindo opiniões.
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7. Sugerir aos alunos que convidem o diretor da escola ou o coordenador para
uma entrevista coletiva na sala de aula.
Os alunos devem planejar com antecedência as perguntas a serem feitas.
(Orientá-los para que, antes de elaborar as perguntas, leiam o livro Educação
Tributária).
O professor poderá ajudar os alunos na elaboração das perguntas com a leitura
dos textos desta Apostila e/ou do livro Educação Tributária (Livro do Professor).
Sugestões de perguntas para a entrevista:
 A escola tem um regimento? Quem o elaborou? Qual o objetivo do
regimento escolar e de outros documentos como o PDE e o PPP, por exemplo?
Pedir que o entrevistador situe cada um desses documentos.
8. Pesquisar com os alunos sobre o orçamento da escola, tendo por base as
seguintes questões:
 O que é um orçamento?
 Quem faz o orçamento da escola?
 O orçamento da escola é participativo?
 Qual o orçamento da escola para o semestre? Quanto já foi gasto?
 Como são aplicados os recursos que a escola recebe?
 Como os alunos podem colaborar na gestão desses recursos?
 Qual o papel do Conselho Escolar no acompanhamento do orçamento da
escola?
Trabalhar situações-problema envolvendo a escola e os valores pesquisados.







Discutir com os alunos sobre:
as ações realizadas pela escola e os recursos para realiza-las;
a fonte desses recursos;
as ações que a escola deve realizar com prioridade;
como é feito o orçamento da escola;
a participação da comunidade escolar nas decisões orçamentárias ;
os benefícios que a comunidade escolar usufrui dos bens existentes na

escola.
9. Ler na sala de aula notícias de jornal sobre o orçamento da prefeitura e sobre
desvios de recursos do FUNDEF ou da merenda escolar, discutindo depois as
conseqüências desses fatos na vida da comunidade escolar.
- Debater com os alunos o conteúdo das notícias lidas.
As palavras desconhecidas deverão ser pesquisadas no dicionário. Esta
atividade terminará com a produção de um texto sobre o assunto.
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10. Pedir aos alunos para lerem, em equipe, o texto sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Educação Tributária, Aula 10 do Livro do Aluno) e depois debater com
a classe as questões levantadas por cada equipe.
Para esclarecer dúvidas, o professor deverá ler a Aula 10 do Livro do Professor
sobre o mesmo tema e/ou pedir esclarecimentos a alguém que entenda do assunto na
comunidade.
11. Pedir aos alunos que façam a relação entre tributos e atendimento às
necessidades da população.
12. Propor aos alunos que pesquisem os principais serviços públicos utilizados
pela família deles. Sugerir que desenhem, façam histórias em quadrinhos, cordéis e/ou
colagens sobre esses serviços.
13. Discutir com os alunos:
 Por que votar é um dever de cidadania?
 Por que é importante eleger governantes honestos?
 Por que é crime desviar recursos públicos?
 Como o desvio de recursos públicos pode prejudicar a comunidade, o
Municípios, o Estado e o País?
14. Explorar o vídeo de Educação Tributária (nº 9) que aborda a sonegação
fiscal e depois fazer questionamentos:
 Por que sonegar é um crime contra a cidadania?
 Quem é prejudicado com a sonegação?
 Por que depredar os bens coletivos pode ser considerado uma violação da
cidadania?
15. Propor aos alunos que:
 façam cartazes, charges ou slogans sobre tributos e apresentem suas
criações para a classe;
 criem campanhas publicitárias sobre a importância dos tributos para a
escola.
16. Pedir aos alunos para lerem textos que abordam os cuidados com a saúde e
hábitos saudáveis: alimentação adequada, repouso, lazer, disciplina nos estudos,
higiene, prevenção ao uso de drogas, vacinas etc. Depois deverão produzir textos,
relacionando o que leram com os serviços públicos existentes na comunidade.
– Trabalhar com vídeos, teatro de fantoches, sala de multimeios, biblioteca,
videoteca, explorar campanhas publicitárias da televisão ou levar os alunos ao posto de
saúde para entrevistarem um profissional sobre seu trabalho. Os alunos devem anotar as
respostas.
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17. Solicitar aos alunos que:
 pesquisem sobre os instrumentos usados pelos homens para a sua
sobrevivência, ao longo dos tempos (da Antiguidade aos dias atuais);
 integrem a pesquisa à história dos tributos;
 leiam o texto sobre a história dos tributos (Educação Tributária, Livro do
Aluno, Aula 3);
 Assistam ao vídeo (nº 3) sobre o mesmo assunto, fazendo depois a
percepção.
18. Discutir com os alunos sobre o conceito de tributo para que eles
identifiquem os principais tipos de tributos (impostos, taxas, contribuições) e os
principais tipos de impostos (IR, ICMS, ISS, etc).
- Propor aos alunos que façam, em equipe, painéis, colagens e desenhos,
indicando os serviços públicos (escola, hospitais, postos de saúde, obras de saneamento,
iluminação) que são custeados pelo governo com a arrecadação dos tributos. Depois
cada equipe deverá expor seu trabalho na sala de aula.
- Propor aos alunos atividades como palavras cruzadas, descobrir a palavra
oculta etc. para que identifiquem os principais tipos de tributos.
19. Propor aos alunos que pesquisem, em revistas, jornais, vídeos, propagandas, filmes, textos, novelas, situações que abordem o tabagismo e o alcoolismo, hábitos
nocivos aos seres humanos, e as ações governamentais que propiciam o combate desses
hábitos.
- Explorar o material pesquisado, discutindo com os alunos as conseqüências
desses hábitos e a necessidade da interferência do governo.
- Estimular os alunos a realizarem campanhas na escola sobre a prevenção ao
tabagismo e ao alcoolismo e sobre o desenvolvimento de hábitos saudáveis.
- Com base em dados, construir com os alunos gráficos indicando o percentual
de:
 pessoas que morrem no Brasil em decorrência do hábito do fumo e do
álcool;
 acidentes provocados por alcoolismo;
 incêndios;
 gastos do sistema de saúde pública.
20. Pedir aos alunos que leiam a Aula 7 do livro Educação Tributária e
escrevam sobre a importância do ICMS para o Estado.
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Discutir com os alunos sobre:
 o conceito do ICMS;
 o ICMS como imposto seletivo, mostrando por que incidem mais impostos
sobre alguns produtos, como cigarros e bebidas alcoólicas, e menos sobre
outros.
- Levar e pedir aos alunos que levem para a sala de aula Notas e Cupons
Fiscais, e conversar sobre a função desses documentos na arrecadação do ICMS e no
combate à sonegação.
21. Fazer com os alunos uma pesquisa sobre o acervo da biblioteca da escola,
entrevistando o diretor ou o responsável pela biblioteca, para saber se os recursos usados
na aquisição dos livros têm alguma relação com a arrecadação dos tributos.
22. Propor aos alunos que pesquisem sobre algum desses temas:
 a relação entre a concentração de renda e as condições de vida da população
brasileira;
 como o Estado através da atividade financeira, em especial da arrecadação de
tributos, pode desenvolver políticas sociais que possibilitem a melhoria da
qualidade de vida da população;
 instituições e/ou movimentos sociais que lutam por condições de vida mais
dignas para a população brasileira;
 o trabalho infantil, identificando no Estatuto da Criança e do Adolescente, no
capítulo 5, o que a lei determina sobre o assunto;
 dados atuais do Nordeste sobre o trabalho infantil e a exploração do trabalho
de adolescentes.
Os alunos podem elaborar textos, criar peças de teatro, fazer fotos, desenhos,
paródias, histórias em quadrinhos etc. sobre o tema pesquisado. Depois o professor
poderá criar espaços na escola para apresentar os trabalhos dos alunos e convidar os
pais.

***
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