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Resumo: O presente artigo tem como finalidade fazer com que 

as pessoas reflitam sobre como se dá a aplicabilidade do Sistema 

Tributário Nacional como instrumento efetivo para que o Estado 

cumpra a sua função social de promover os objetivos traçados 

na Constituição Federal. Demonstra as espécies existentes de tri-

buto dispostas no Sistema Tributário Nacional e qual função que 

cada uma exerce. Traça parâmetros de um sistema tributário 

ideal e pontua os problemas que fazem com que os contribuintes 

brasileiros soneguem os tributos. Desta forma, esse artigo traz 

consigo a possibilidade de que as pessoas se conscientizem so-

bre todos os tributos que são pagos e o porquê de serem pagos, 

causando uma “revolução” interna que nos ensinem que o pro-

blema não está na sociedade que paga de forma correta os im-

postos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria e 

empréstimos compulsórios, mas sim, no sistema que governa o 

País. Analisa a função social do tributo, passando pelo Estatuto 

do Contribuinte e da destinação adequada da arrecadação tribu-

tária. Ademais, vem evidenciar a importância de implantar estu-

dos sobre a cidadania fiscal e a Educação Fiscal nas escolas pú-

blicas e particulares, no intuito de as crianças já crescerem sa-

bendo com o que é que se dá e como se paga tributo, 
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evidenciando se o Estado dispõe de políticas públicas para al-

cançar tais finalidades.  

 

Palavras-Chave: Função Social. Tributo. Educação Fiscal. 

 

FISCAL EDUCATION AND SOCIAL FUNCTION OF TAX: 

A QUESTION OF CITIZENSHIP  

 

Abstract: The purpose of this article is to make people reflect on 

the applicability of the National Tax System as an effective in-

strument for the State to fulfill its social function of promoting 

the objectives outlined in the Federal Constitution. It shows the 

existing species of tribute arranged in the National Tax System 

and what function each one carries. It traces the parameters of 

an ideal tax system and points out the problems that cause Bra-

zilian taxpayers to avoid taxes. In this way, this article brings 

with it the possibility that people become aware of all the taxes 

that are paid and why they are paid, causing an internal "revolu-

tion" to teach us that the problem is not in the society that pays 

the right way taxes, social contributions, improvement contribu-

tions and compulsory loans, but rather in the system that governs 

the country. It analyzes the social function of the tax, passing 

through the Taxpayer Statute and the appropriate destination of 

the tax collection. It also highlights the importance of imple-

menting studies on fiscal citizenship and tax education in public 

and private schools, so that children can grow up knowing what 

is being done and how tribute is paid, showing if the State has to 

achieve these ends. 
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INTRODUÇÃO 

 

 partir do século passado, as transformações eco-

nômicas e tecnológicas têm provocado reflexões 

sobre o papel do Estado. Atualmente, o desafio é 

conseguir um novo desenvolvimento que traga à 

sociedade, perspectivas de relações Estado-cida-

dão mais equilibradas e a administração pública menos burocrá-

tica, tendo como escopo conceitos de descentralização e eficiên-

cia, voltada para o controle dos resultados e mais próxima do 

cidadão.  

Por compreender que os impostos no Brasil não são apli-

cados de forma correta e nenhum benefício é notado, a nossa 

sociedade vê os tributos como fontes de insatisfação e conflitos, 

não crer que o produto arrecadado está sendo revertido em me-

lhoria das condições de vida da população. Esse aspecto, aliado 

à vontade de obter maiores lucros pessoais, faz com que a men-

talidade de sonegação de impostos cresça a cada dia mais.  

Para o moderno formato do Estado, é fundamental a ar-

recadação de tributos. Um dos principais deveres inerentes à ci-

dadania está em pagar tributos e, com isso, o Estado assegura os 

recursos necessários para garantir a realização de programas e 

políticas direcionadas à obtenção do denominado bem comum. 

 

1 EDUCAÇÃO COMO FENÔMENO SOCIAL: 

 

A 
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Levando em conta que a educação é o suporte de cons-

trução de novos aprendizados, criando oportunidades de trans-

formações na sociedade e indivíduos, a formação do homem 

contemporâneo necessita ser muito mais vasta do que apenas 

propiciar a assimilação de saberes acadêmicos ou saberes fami-

liares. A partir do momento em que se preparam como cidadãos, 

os indivíduos dominam as mudanças sociais desejadas e neces-

sárias. 

O pensador Edgar Morin, uma das maiores personalida-

des da cultura francesa no século XX, recebeu da Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 

a responsabilidade de sistematizar ponderações para que sejam 

como um ponto de partida para refletir sobre a educação do sé-

culo XXI e os descreveu em sete eixos. Ele destaca temas im-

portantes que várias vezes foram ignorados pela política educa-

cional. Resumidamente, serão apresentados os sete saberes ne-

cessários à educação do futuro, propostos pelo autor em refe-

rência. Os dois primeiros são: 
I – Combater as cegueiras do conhecimento (o erro e a ilusão) 

A educação, que visa a transmitir conhecimentos, é cega ao que 

seja o conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, 

dificuldades, suas tendências ao erro e à ilusão. O conheci-

mento não pode ser considerado uma ferramenta "ready made", 

utilizável sem que sua natureza seja examinada. O conheci-

mento do modo como conhecemos serviria de preparação para 
enfrentar os riscos permanentes de erro e de ilusão, que não 

cessam de parasitar a mente humana. 

II – Identificar os princípios do conhecimento pertinente 

Há a necessidade de promover o conhecimento capaz de apren-

der problemas globais e fundamentais para neles inserir os co-

nhecimentos parciais e locais. A supremacia do conhecimento 

fragmentado de acordo com as disciplinas impede frequente-

mente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade. É ne-

cessário desenvolver a aptidão natural do espírito humano para 

situar todas essas informações em um contexto e um conjunto. 

É preciso ensinar os métodos que permitam estabelecer as re-

lações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o 
todo em um mundo complexo. É o problema universal de todo 
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cidadão do novo milênio seria: como ter acesso às informações 

e organizá-las? Como perceber e conceber o Contexto, o Glo-

bal (relação todo/partes) o Multidimensional, o Complexo?3 

Mostra o autor uma realidade que retrata a necessidade 

de melhorar constantemente o conhecimento, ou seja, sua demo-

cratização bem como localiza-lo no contexto global e sua com-

plexidade. 

Eduardo Morin4  apresenta o terceiro saber:  
III – Ensinar a condição humana 

O ser humano é a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cul-

tural, social, histórico. Esta unidade complexa na natureza hu-

mana é totalmente desintegrada na educação por meio das dis-

ciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o que significa 

ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, onde 

quer que se encontre, tome conhecimento e consciência, ao 

mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua identidade 

comum a todos os outros humanos. Desse modo, a condição 

humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino.  

Esclarecendo o que Morin ensina, todo conhecimento 

corre o risco da ilusão e do erro. O erro é a consequência da 

parcialidade, de como se vê o mundo. A protuberância das emo-

ções, medos e desejos aumentam os riscos da inexatidão. O 

avanço do conhecimento científico é capaz de constatar o com-

bate entre ilusões e erros. As referências que verificam a ciência 

conseguem aumentar a ilusão, de modo que nenhuma teoria ci-

entífica está liberta ao erro. 

O filósofo deixa claro que o novo milênio dará mais 

oportunidades de informações ao cidadão. O contexto discute de 

como se dá sentido as informações, dados e conhecimento.5 

 
3 MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3. ed. São 
Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001, apud Educação fiscal no contexto so-

cial. Programa Nacional de Educação Fiscal. 5. ed. Brasília: ESAF, 2014, p. 23. 
4 MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3. ed. São 
Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001, apud Educação fiscal no contexto so-
cial. Programa Nacional de Educação Fiscal. 5. ed. Brasília: ESAF, 2014, p. 23. 
5 MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3. ed. São 
Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001, apud Educação fiscal no contexto so-
cial. Programa Nacional de Educação Fiscal. 5. ed. Brasília: ESAF, 2014, p. 23. 
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É correto dizer que o ser humano é complicado, oscila 

muito do irracional para o racional, por conseguinte é fundamen-

tal que a educação se aperfeiçoe nesta obscuridade, identifi-

cando o destino do ser humano enquanto espécie humana. 

Na sequência o autor apresenta mais os demais saberes 

necessários à educação do futuro: 
IV – Ensinar a identidade terrena 

A história da era planetária inicia-se com o estabelecimento da 

comunicação entre todos os continentes no século XVI. Desta 

forma, todas as partes do mundo se tornaram solidárias, no en-

tanto isso não impediu as opressões e a dominação que devas-

taram a humanidade e ainda não desapareceram. Eis a crise do 

século XXI: todos os seres humanos, confrontados de agora em 

diante aos mesmos problemas de vida e de morte, partilham um 
destino comum. 

V – Enfrentar as incertezas 

A fórmula do poeta grego Eurípedes, que data de vinte e cinco 

séculos, nunca foi tão atual: “O esperado não se cumpre, e ao 

inesperado um deus abre o caminho”. O abandono das concep-

ções deterministas da história humana que acreditavam poder 

predizer nosso futuro, o estudo dos grandes acontecimentos e 

desastres de nosso século, todos inesperados, o caráter desco-

nhecido da aventura humana deve-nos incitar a preparar as 

mentes para esperar o inesperado, para enfrentá-lo. 

VI – Ensinar a compreensão 
Há múltiplos obstáculos exteriores à compreensão intelectual: 

o “ruído” que interfere na transmissão da informação, criando 

o mal-entendido e ou não entendido; a polissemia de uma no-

ção que, enunciada em um sentido, é entendida de outra forma; 

há a ignorância dos ritos e costumes do outro, especialmente 

os ritos de cortesia, o que pode levar a se ofender inconscien-

temente ou desqualificar a si mesmo perante o outro (diversi-

dade cultural); existe a incompreensão dos valores imperativos 

propagados no seio de outra cultura – respeito aos idosos, cren-

ças religiosas, obediência incondicional das crianças, ou, ao 

contrário, nossa sociedade, o culto ao indivíduo e o respeito às 

liberdades; há a incompreensão dos imperativos éticos próprios 
a uma cultura, o imperativo da vingança nas sociedades tribais, 

o imperativo da lei nas sociedades evoluídas; existe a impossi-

bilidade, enquanto visão de mundo, de compreender as ideias 
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e os argumentos de outra visão de mundo, assim como uma 

ideologia/filosofia compreender outra ideologia/filosofia; 

existe, enfim, a impossibilidade de compreensão de uma estru-

tura mental em relação a outra. É a arte de viver nos demanda, 

em primeiro lugar, compreender de modo desinteressado. A 

ética da compreensão pede que compreendamos a incompreen-

são. 

Confrontar incertezas em um tempo cheio de modifica-

ções é um grande desafio a educação, pois o conhecimento é in-

definido, por isso, devemos estar preparados para tudo que ve-

nha a surgir para que saibamos enfrentá-los da melhor forma 

possível.  

A compreensão muitas das vezes não é recíproca, pois de 

certo modo o ser humano é extremamente complexo e para ser 

entendido é preciso de muita ponderação, pois tem que se anali-

sar seus sofrimentos e lições já vividas em seu trajeto de vida. 

E por último, um dos mais importantes saberes: 
VII – Propagar a ética do gênero humano 
Há duas grandes finalidades ético-políticas do novo milênio: 

estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e 

os indivíduos pela democracia e conceber a Humanidade como 

comunidade planetária. A educação deve contribuir não so-

mente para a tomada de consciência de nossa “Terra-Pátria”, 

mas também permitir que esta consciência se traduza em von-

tade de realizar a cidadania terrena.  
Como se vê, para Edgar Morin a entrada de um melhor 

futuro passa pela educação eficiente de propiciar a “hominização 

na humanização” 6. Tais saberes podem ser direcionados para os 

programas de educação fiscal e de cidadania fiscal nos diversos 

níveis de governo no Brasil. 

Ao falar sobre a questão educacional merece destaque o 

seguinte poema: 
[...] "Quanto vale um professor e a formação das gerações fu-

turas em nosso quadro social? 

 
6 MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3. ed. São 
Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001, apud Educação fiscal no contexto so-
cial. Programa Nacional de Educação Fiscal. 5. ed. Brasília: ESAF, 2014, p. 24. 
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Oxalá fossem os salários, proporcionais ao impacto e relevân-

cia social da atividade exercida.  

Afinal, não apenas através da medicina é possível se salvar 

uma vida. 

Mas, a sociedade vendida ao camarote, assiste imóvel ao cú-

mulo da desvalorização 

Dos mestres nas salas de aula; dos ‘valores’ a inversão. 

Um verme de paletó e gravata, valendo-se dos privilégios de 
ser político, 

Desviando rios de dinheiro e fazendo o eleitor de otário; 

Enquanto um professor dedicado, socialmente indispensável e 

devidamente formado, 7 

Faz malabarismos intermináveis com as migalhas que lhe en-

sinaram a chamar de salário.  

Elites políticas aprenderam há séculos, a fazer papel de para-

sita. 

E o fazem muito bem, infelizmente. Sugam tudo o que podem, 

até de quem mais necessita. 

Pensam: “Pra quê investir em Educação se o que nos mantêm 

é a doce alienação?” 
“A essa gente, já lhes basta circo e pão!” [...] 

Ao ler o trecho do poema citado acima, podemos refletir 

sobre a importância de uma educação de boa qualidade para a 

formação do indivíduo, não apenas uma escolarização, mas tam-

bém uma educação que lhe permita se conhecer como cidadão. 

Desta forma, a sociedade, o sujeito e a comunidade tornam-se os 

protagonistas de suas histórias, compreendendo em como inter-

vir apropriadamente para a edificação de seus projetos de vida. 

Toda escola se insere em uma comunidade, de modo que 

vivam em conjunto. A leitura do mundo que antecede a compre-

ensão da escrita, é a leitura do mundo onde se vive, onde se está. 

Tal leitura começa com o processo comunitário e particular de 

leitura do seu entorno, compreendo-o e debatendo o universo em 

que a escola está introduzida. Sendo assim, a escola (o ensino) é 

parte indispensável no caminhar dessas pessoas.  

 
7 ROCHA, Rosilene. Poema Educação, Ratos e Inversão in https://www.pensa-
dor.com/autor/rosilene_rocha_poema_educacao_ratos_e_inversao_registrado/, 
acesso em 22.09.18. 
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2. EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA FISCAL: 

 

A Educação Fiscal procura desenvolver um conheci-

mento no qual o cidadão participe mais do controle fiscal e so-

cial do tributo, ou seja, sua função social de modo que seja uti-

lizada para propiciar mudanças muito importantes em nosso sis-

tema tributário, estimulando o cidadão o dever de contribuir so-

lidariamente em benefício da sociedade como um todo.  

Uma das mais importantes funções da Educação Fiscal é 

de impulsionar crenças, valores e culturas dos indivíduos, fa-

zendo uma transformação social. De modo que não podemos 

deixar de evidenciar que a educação e cidadania andam de mãos 

dadas, fazendo com que cada cidadão cometa atos de bem co-

mum em comunidade. Quanto a isso, é importante que a educa-

ção não possua nenhum tipo de restrição, pois isso já é bem ci-

tado na nossa Constituição Federal da Republica:    
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. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 

que  o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição. 

Para esse estudo salienta-se as três bases do artigo 1º da 

Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana é um prin-

cípio que possui a função de assegurar que cada cidadão tenha 

os seus direitos respeitados. A Cidadania por sua vez, mostra que 

a prática de tais direitos e deveres de um cidadão devem andar 

sempre juntos, vez que cada indivíduo precisa um do outro. Os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa autenticam que a 
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atividade laboral faz com que o país cresça e certifica a existên-

cia do homem. 

 

2.1 EDUCAÇÃO FISCAL E O PROGRAMA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO FISCAL – PNEF:  

 

O Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF tem 

por objetivo dividir conhecimentos e relacionar-se com a socie-

dade sobre a aplicação e controle dos recursos públicos, pen-

sando em favorecer a sociedade com uma educação para que os 

cidadãos participem ativamente da execução desses recursos 

para o nosso país. 
O Programa Nacional de Educação Fiscal propõe-se a: 

- Ser um instrumento permanente de afirmação do Estado de-

mocrático; 

- Contribuir para fortalecer os mecanismos de transformação 

social por meio da educação; 

- Difundir informações que possibilitem a construção da cons-

ciência cidadã a respeito da função socioeconômica dos tribu-
tos e dos orçamentos públicos; 

- Ampliar a participação popular na gestão democrática do Es-

tado; 

- Contribuir para aperfeiçoar a ética na administração pública 

e na sociedade; 

- Harmonizar a relação Estado-cidadão; 

- Desenvolver a consciência crítica da sociedade para o exercí-

cio do controle social; 

- Aumentar a eficiência, a eficácia e a transparência do Estado; 

- Compartilhar o conhecimento sobre a gestão pública; 

- Reforçar o conceito de bem público como patrimônio da so-

ciedade; 
- Contribuir com o aprimoramento da qualidade do gasto pú-

blico; 

- Aumentar a responsabilidade fiscal; 

- Obter o equilíbrio fiscal; 

- Fortalecer a ética na administração pública; 

- Combater a corrupção; 

- Promover a reflexão sobre nossas práticas sociais; 
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- Propugnar pela construção democrática e participativa de po-

líticas públicas capazes de minimizar as desigualdades sociais8. 

No momento em que o Estado cria e opera o Programa 

Nacional de Educação Fiscal, acontece uma aliança entre ele e a 

comunidade. Desta forma há uma relação de compromisso rela-

cionada ao Programa, como o sujeito para melhor exercer a sua 

cidadania, uma vez que o Estado o ajudará com meios para 

acompanhar, de modo mais ativo, a gestão dos recursos públi-

cos. Isso devido ao princípio da transparência que o Estado em 

sua obrigação precisar zelar9.  

A Portaria 413/2002 da Receita Federal brasileira des-

taca que o Plano Nacional de Educação Fiscal tendo como obje-

tivo geral promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o 

pleno exercício da cidadania e como objetivos específicos: (1) 

sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; 

(2) levar conhecimento ao cidadão sobre administração pública 

e (3) criar condições para uma relação harmoniosa entre o Es-

tado e o cidadão. Embora a expressão “pleno exercício da cida-

dania” significa muito mais do que exercer o papel de contribu-

inte e de fiscalizador das ações do Estado é possível observar a 

relação com a educação fiscal.  

 
8 A Educação Fiscal no Brasil destaca-se pelo Programa Nacional de Educação Fis-

cal (PNEF) instituído pela Portaria RFB Nº 896/12 e Portaria MEC/MF Nº 413/2002: 
Grupo de Trabalho de Educação Fiscal (GEF); Grupo de Educação Fiscal dos Esta-
dos (GEFE) e pelo Grupo de Educação Fiscal dos Municípios (GEFM). O Núcleo de 
Apoio Contábil e Fiscal – (NAF) por intermédio de Convênios com Universidades 
desde 2011, auxilia as pessoas de baixa renda na elaboração da Declaração anual do 
Imposto sobre a Renda. Confiram outras ações no site da Receita Federal do Brasil: 
https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas  
9 O Brasil dispõe de diversos instrumentos legais para controlar o gasto público e o 

desvio de finalidades, destacando a Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complemen-
tar nº 101/2000, a Lei de Improbidade: Lei nº 8.429/1992, os Portais da Transparência: 
Lei Complementar nº 131/2009, a Lei do Acesso a Informação: Lei nº 12.527/2011, a 
Lei do Imposto na Nota: Lei nº 12.741/2012, a Lei anticorrupção: Lei nº 12.846/13 e 
Decreto nº 8.420/2015, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou es-
trangeira entre outros. 
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Sendo assim, o cidadão ficará mais consciente, sabendo 

de onde os tributos são provenientes, para onde são direcionados 

e para que servem, formando uma sociedade melhor e mais com-

petente, com o acompanhamento das ações dos governantes 

tanto no âmbito federal, estadual ou municipal.  

Nessa trilha podemos considerar que a educação fiscal se 

coloca como elemento de inclusão e conscientização a respeito 

das políticas públicas decorrentes da atividade financeira, agre-

gando novos controladores à cena. A transparência e clareza ali-

mentam as possibilidades de fiscalização e compreensão, e a 

participação ativa representa o elo que mantém viva a conexão 

entre esses pontos. Nesse sentido é a afirmativa pontual de 

ABRAHAM, ao afirma que o entendimento da trajetória e das 

potencialidades dessa concepção moderna de controle, no cami-

nho de ser mais democrática e efetiva, denota o seu papel na 

busca pelo equilíbrio, tão caro à consecução das finalidades pú-

blicas essenciais à efetivação de direitos fundamentais.10 

Assim, para garantir os efetivos direitos previstos na 

Constituição Federal é indispensável a participação do cidadão, 

para que o Estado possa garantir e atender os anseios sociais. 

Para alicerçar a participação ativa do cidadão o Estado criou o 

Programa Nacional de Educação Fiscal conforme mencionado 

com o desdobramento de ações junto aos Estados e Municípios. 

 

2.2 CIDADANIA FISCAL: 

 

Alice Mourzinho Barbosa escreveu que a: 
Cidadania Fiscal é a cidadania vista sob a ótica do contribuinte 
tributário. Assegurada constitucionalmente, a efetividade da 

cidadania tributária será alcançada no mesmo momento em que 

o Estado se sujeitar ao direito de respeitar a cidadania, e o 

 
10 ABRAHAM, Marcus; SANTOS, Carlos Alberto C.; FRANCO, Fernando Raposo.  
Controle das finanças públicas, direitos fundamentais e cidadania fiscal: dos tribu-
nais de contas à sociedade na Constituição de 1988. Revista Controle. Tribunal de 
Contas do Ceará. 2016, p. 22. 
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contribuinte puder se sentir como inserido na atividade tributá-

ria e como responsável pela viabilização do orçamento, sobre 

o qual também, deve exercer controle.11  

Entender o tema - cidadania fiscal - é discutir sobre a 

participação do contribuinte nas decisões tomadas pelos destina-

tários dos recursos aplicados. Conforme apontado por Alice Bar-

bosa, a cidadania vista sob a ótica do contribuinte fiscal aponta 

as possibilidades para que o cidadão participe da alocação dos 

recursos públicos, arrecadados pelos tributos12.  

Com a constante participação, o cidadão passa a exercer 

um papel fundamental na sociedade, que pode facilitar a reivin-

dicação da contraprestação estatal. A partir dessa participação, 

tem-se a materialização do conceito da cidadania fiscal. Uma das 

ações de atuação do cidadão com considerável êxito é contribuir 

com as discussões e aprovações dos assuntos municipais.  

Esse controle social pode ser exemplificado pela partici-

pação do cidadão no Orçamento Participativo, conforme desta-

cou Baltazar13: 
A participação popular na elaboração do orçamento municipal 

de inúmeras cidades vem demonstrando ser esta uma forma 

mais democrática de decidir sobre a aplicação dos recursos pú-

blicos. Informações são recolhidas, trocam-se experiências, re-

alizam-se pesquisas, congressos e eventos participativos para 

que se promova uma maior isonomia na distribuição de bens e 

serviços. 

O Orçamento Participativo é um importante instrumento 

de democracia direta ou participativa que possibilita à sociedade 

influenciar o processo de fixação de despesas, onde o cidadão 

torna-se responsável pelo acompanhamento da elaboração do or-

çamento público e da aplicação dos gastos públicos previstos no 

orçamento. Embora a metodologia utilizada seja diferente nos 

municípios que institucionalizaram o orçamento participativo, 

 
11 BARBOSA, Alice Mourzinho. Cidadania Fiscal. Curitiba: Juruá, 2005, p. 65. 
12 BARBOSA, Alice Mourzinho. Cidadania Fiscal. Curitiba: Juruá, 2005, p. 65. 
13 BALTAZAR, Antonio Henrique Lindemberg. Direito Tributário e Controle Social. 
DPU Nº 29 – Set-Out/2009 – ASSUNTO ESPECIAL, p. 13.  
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podemos apontar como atos comuns a realização de assembleias 

abertas em bairros ou distritos e periódicas etapas de negociação 

direta com o governo. Normalmente são eleitos delegados que 

representarão um tema ou território nas negociações com o go-

verno, os quais ficam responsáveis pelo diálogo com os repre-

sentantes da prefeitura sobre execução das obras e prioridades 

previstas no orçamento aprovado através da participação popu-

lar. 

Uma participação visando um controle eficaz da Admi-

nistração Pública é salientada por Schier14, que salienta que a 

participação dos indivíduos não se reduz à possibilidade de in-

fluenciar na tomada de decisões administrativas. Com efeito, 

para que o direito fundamental de participação seja efetivamente 

concretizado é preciso garantir aos indivíduos a possibilidade de 

exercer, diretamente, o controle da atividade administrativa. 

Neste sentido, o controle social surge como um conjunto de me-

canismos postos à disposição dos cidadãos de modo a permitir a 

sua atuação fiscalizadora da Administração Pública. 

 

3. TRIBUTO E SUAS ESPÉCIES: 

 

A Constituição Federal juntamente com o Código Tribu-

tário Nacional deixa evidente que há exatamente três tipos de 

tributos, quais sejam: Impostos, Taxas e Contribuição de Melho-

ria, conforme prevê o artigo 145 da Constituição. No entanto, 

também estão listados nos artigos 148 e 149 da referida Consti-

tuição tanto o empréstimo compulsório como espécies tributá-

rias. Para discutir o tema, começaremos com a pergunta: O que 

é tributo?  O artigo 3º do referido Código define: 
“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”.  

 
14 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A Participação Popular na Administração 
Pública: o Direito de Reclamação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 181. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DOS TRIBUTOS: 

 

Os tributos são devidos a um órgão público, quais sejam: 

União, Estado, Distrito Federal ou Município. Tem por finali-

dade servir de intermédio para o atendimento às necessidades 

financeiras do Estado deste modo realizando sua função social. 

Quando articulamos que tributo é uma prestação, quere-

mos deixar claro que é o objeto de uma relação jurídica, onde se 

coloca em lados opostos o devedor e o credor; Pecuniária, pois 

essa obrigação deve se satisfazer em dinheiro, que deve ser le-

vado aos cofres públicos; Compulsória, por essa prestação ser de 

cunho obrigatório e não facultativo; Em moeda ou cujo valor se 

possa exprimir, ou seja, o tributo é uma obrigação que deverá 

ser feita em moeda corrente nacional (real) e somente esta; Que 

não constitua sanção de ato ilícito, serve para diferenciar tributo 

de multa, deixando evidente que este não é uma penalidade e 

nem infração; Instituída em Lei, corresponde ao o Princípio da 

Legalidade; Cobrada mediante atividade administrativa plena-

mente vinculada, a autoridade administrativa fica vinculada à 

cobrança do tributo. Não há discricionariedade, ou seja, não es-

tabelece conveniência e oportunidade. 

 

3.2. ESPÉCIES DE TRIBUTO: 

 

A Constituição da República também cita quais são as 

espécies tributárias em seu artigo 145, evidenciando que são im-

postos, taxas e contribuição de melhoria: 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-

pios poderão instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específi-

cos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua dis-

posição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
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§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 

serão graduados segundo a capacidade econômica do contribu-

inte, facultado à administração tributária, especialmente para 

conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados 

os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os ren-

dimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de im-

postos. 

Há também outras espécies tributárias previstas na Cons-

tituição Federal, Empréstimo Compulsório art. 148 e Contribui-

ções art. 149 da CF, conforme já mencionado. 

 

3.2.1 IMPOSTOS:  

 

Impostos representam uma obrigação que não corres-

ponde à uma atividade particular do Poder Público, direcionada 

diretamente ao contribuinte, conforme define o CTN, no artigo 

16:  
“Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, 

relativa ao contribuinte.” 

Tal tributo pode estar relacionado diretamente com a ri-

queza do contribuinte. O fato gerador não se dá através do Es-

tado e sim do próprio pagante.  

Além do mais, para configurar imposto, necessita ser um 

fato econômico e lícito. 

 

3.2.2 TAXA:  

 

O CTN, por sua vez, não define taxa. Por essa razão, 

trago o conceito desta contemplada pelo professor Paulo de Bar-

ros Carvalho:  
Taxas são tributos que se caracterizam por apresentarem, na 

hipótese da norma, a descrição de um fato revelador de uma 
atividade estatal, direta e especificamente dirigida ao contribu-

inte. Nisso diferem dos impostos, e a análise de suas bases de 

cálculo deverá exibir, forçosamente, a medida da intensidade 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________973_ 

 

 

da participação do Estado. Acaso o legislador mencione a exis-

tência de taxa, mas eleja base de cálculo mensuradora de fato 

estranho a qualquer atividade do Poder Público, então a espécie 

tributária será outra, naturalmente um imposto.  

O direito positivo vigente prevê duas espécies de taxas: a) taxas 

cobradas pela prestação de serviços públicos; e b) taxas cobra-

das em razão do exercício do poder de polícia.15 

Taxas cobradas pela prestação de serviço público são 

aquelas que têm como fato gerador a aplicação de determinado 

serviço público, por exemplo a taxa de emissão de passaporte. 

Já as taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia 

decorrem de tal poder sendo exercido pelo Estado, por exemplo 

uma taxa de licença para construção de um imóvel. 

 

3.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: 

 

Contribuição de Melhoria sua cobrança se autentica em 

consequência de valorização imobiliária.  

Paulo Barros de Carvalho a conceitua:  
“Convém esclarecer que, se as taxas pressupõem serviços pú-

blicos ou o exercício do poder de polícia, as contribuições de 

melhoria levam em conta a realização de obra pública que, uma 

vez concretizada, determine a valorização dos imóveis circun-

vizinhos. A efetivação da obra pública por si só não é sufici-

ente. Impõe-se um fator exógeno que, acrescentando à atuação 

do Estado, complemente a descrição factual. E a valorização 

imobiliária nem sempre é corolário da realização de obras pú-

blicas. Muita há que, sobre não acarretarem incremento de va-

lor nos imóveis adjacentes, até colaboram para a diminuição de 

seu preço de mercado. Por isso, do crescimento valorativo que 

o imóvel experiente, em razão da obra efetuada pelo estado, 
quer o direito positivo brasileiro que seu proprietário colabore 

com o Erário, pagando a chamada contribuição de melhoria.” 
16 

 
15 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 18ª ed., Saraiva, São 
Paulo, 2007, p. 38/9. 
16 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 18ª ed., Saraiva, São 
Paulo, 2007, p. 41/42. 
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3.2.4 EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: 

 

Determina o artigo 148 da Constituição Federal que: 
A União, mediante lei complementar, poderá instituir emprés-

timos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de ca-

lamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, 

III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de em-
préstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamen-

tou sua instituição. 

Como visto, os empréstimos compulsórios têm compe-

tência exclusiva da União, sendo exercida mediante lei comple-

mentar e nas hipóteses dos incisos acima citados. É um tributo 

que será restituído, vez que a entidade arrecadadora tem o dever 

de ressarcir o valor pago ao contribuinte.  

 

3.2.5 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  

 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribui-

ções sociais, de intervenção no domínio econômico e de inte-

resse das categorias profissionais ou econômicas, como instru-

mento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o dis-

posto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto 

no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o 

dispositivo. 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 

40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servi-

dores titulares de cargos efetivos da União.   

As contribuições sociais têm natureza arrecadatória vin-

culada a uma finalidade específica de sua instituição. Apenas a 

União pode estabelecer as contribuições sociais, como visto no 

caput deste artigo. O que importa dizer é que a Constituição 
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Federal caracteriza essas contribuições pela sua destinação que 

tem como sua função financiar o desempenho da União na esfera 

da ordem social.  

A Emenda Constitucional nº 39/2002 incluiu na Consti-

tuição Federal o artigo 149-A, concedendo aos municípios e ao 

Distrito Federal competência para instituir a contribuição desti-

nada ao custeio da iluminação pública. 

Todos os tributos do Sistema Tributário Nacional devem 

ser estabelecidos atendendo os princípios constitucionais, desta-

cando-se entre eles os princípios da legalidade, da capacidade 

contributiva e da vedação de confisco. 

 

4 FUNÇÃO SOCIAL DO TRIBUTO:  

 

Como os tributos são fontes de recursos para o Estado, é 

de grande importância observar o que a nossa Constituição Fe-

deral institui em seu preâmbulo: “Nós, representantes do povo 

brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exer-

cício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das con-

trovérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus”.  

Ao fazer uma análise do que diz nossa Constituição, ob-

servamos que os tributos não devem se resumir a apenas serem 

pagos, mas também para mostrar a sociedade como é revertido 

em melhoria para a população, pois, este é um dos maiores mo-

tivos para a sonegação dos tributos.  

O tributo não deve ser entendido como uma mera obri-

gação do cidadão, mas como o preço da cidadania. A receita pú-

blica, principalmente a derivada proveniente da arrecadação dos 

tributos, é fundamental para o desenvolvimento, econômico, 
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social e cultural do país. Por isso, tal receita deverá ser aplicada 

para atender a função social do tributo. Além do que, o Estado 

tem a responsabilidade de destinar a aplicação adequada, os tri-

butos vinculados e dar conta disso à sociedade na aplicação dos 

recursos. 

A carga tributária não distribuída corretamente proíbe 

que se assegure recursos próprios aos entes federados responsá-

veis de prover direitos básicos aos cidadãos, além de atrapalhar 

o desenvolvimento equilibrado de um país marcado por diferen-

ças sociais e econômicas.  

A Educação Fiscal se impõe como elemento da reforma 

tributária, na qual os dois lados devem conscientizar-se da pre-

cisão imperiosa de progredir no diálogo construtivo e coerente 

entre governantes e governados. 

Luiz Ricardo Gomes Aranha aponta que a noção da fun-

ção social do tributo, em substituição aos conceitos ortodoxos 

antigos, foi corretamente desenvolvida, com atenção ao dever 

social do Estado, que compreende obrigatoriamente a justiça fis-

cal, num autêntico Estado de Direito. No exame que procedeu 

de variados aspectos do Direito Financeiro, o autor conseguiu 

demonstrar que nele não é lícito ao Estado alhear-se de proble-

mas relacionados com as necessidades maiores da sociedade.17 

 

5 PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O DE-

VER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS: 

 

O sistema tributário é regido pelos princípios constituci-

onais gerais e específicos, quais sejam, princípio da legalidade; 

irretroatividade da lei; anterioridade; isonomia, uniformidade da 

tributação; proibição de confisco; não cumulatividade; imuni-

dade recíproca e por último e mais importante, ao qual daremos 

 
17 ARANHA, Luiz Ricardo Gomes. Direito Tributário: Apreendendo. Del Rey: Belo 
Horizonte, 2001, p. 7. 

http://www.apamagis.com.br/livraria/index.php?prod=2&sub_cat=descrição&id_autor=2054
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ênfase, pela importância do tal estudo: o princípio da capacidade 

contributiva. 

Entre os princípios constitucionais tributários, destaca-se 

o princípio da capacidade contributiva, conforme mencionado. 

Referido princípio tem por finalidade regular a capacidade eco-

nômica do contribuinte, de forma pessoal ao pagamento de im-

postos, conforme aponta o artigo 145 da Constituição Federal. 

Sendo assim, assegurando o princípio tributário conferido ao 

contribuinte, de que não será cobrado a mais de sua cota devida. 

Embora o artigo seja direcionado para a aplicabilidade do prin-

cípio com referência aos impostos, a doutrina e a jurisprudência 

tem demonstrado que também deverá alcançar outros tributos 

tais como as taxas e contribuições. 

Afinal, em face de o Estado ser especialmente susten-

tado, em grande parte pelo cidadão, ou seja, por aquele que paga 

tributo, é de sua finalidade que a ligação com a sociedade seja 

mais adequada possível, agindo pela seguinte conduta: facilitar 

o acesso às informações tributárias para que as informações se-

jam compreendidas de melhor forma; ser mais eficiente no co-

mando dos gastos públicos e buscar a cobrança mais evoluída 

dos tributos, pois, assim, a discrepância social, será minorada. 

Diante da necessidade do cumprimento do dever funda-

mental de pagar tributos, é possível afirmar que receita (arreca-

dação) é a base para que o cidadão exija a efetivação dos direitos 

sociais.  

Ricardo Torres ensina que: 
O dever de pagar tributos surge com a própria noção moderna 

de cidadania e é coextensivo à ideia de Estado de Direito. Tri-

buto é dever fundamental estabelecido pela Constituição no es-

paço aberto pela reserva da liberdade e pela declaração dos di-

reitos fundamentais. Transcende o conceito de mera obrigação 

prevista em lei, posto que assume dimensão constitucional. O 

dever de pagar tributos é correspectivo à liberdade e aos direi-
tos fundamentais.18 

 
18 TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
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O dever de pagar tributo tem suas limitações estabeleci-

das pela Constituição federal tendo o princípio da capacidade 

contributiva a relevância conforme mencionado. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Ao realizar este artigo, verificou-se que é de grande no-

toriedade a Educação Fiscal para a formação do cidadão e que o 

Programa Nacional de Educação Fiscal é o instrumento semea-

dor desse conhecimento à sociedade.  

De início falamos da Educação, pois sem a formação do 

ser humano pouco se consegue. Deste modo, vê-se a importância 

da educação e que ela vai além dos conhecimentos escolares. A 

Educação Fiscal é muito mais do que apenas a importância de 

pagar tributos. Ela vai além, ensinando como pensar de forma 

autônoma, saber fazer críticas e como se comportar na socie-

dade. Verificou-se que a relação do Estado com o cidadão deve 

ser transparente em face da política tributária empregada e da 

aplicação dos recursos públicos. 

O cidadão consciente dos deveres de pagar tributos e de 

fiscalizar a aplicabilidade dos recursos financeiros arrecadado 

mostra o verdadeiro objetivo da cidadania fiscal.   

No tocante ao Programa Nacional de Educação Fiscal 

(PNEF), e busca minimizar os conflitos existentes entre socie-

dade e Estado em relação ao pagamento de tributos  e a aplicação 

dos recursos da arrecadação, atendendo os interesses da socie-

dade.  

Quanto aos tributos, teve como objetivo apresentar a sua 

definição e algumas de suas características. Assim, foi exposto 

neste artigo, a relevância de se empregar, na política tributária 

do Estado, o princípio da capacidade contributiva, que visa mos-

trar que devemos sim pagar os tributos já que queremos uma 

 
Renovar, 2001, p. 318. 
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sociedade mais justa, desde que tributados de acordo com os di-

tames do referido princípio. 

O tema educação fiscal e função social do tributo visa a 

conscientização da sociedade quanto à necessidade da arrecada-

ção de tributos, o dever do cidadão de pagá-los e o direito de 

acompanhar como acontece sua aplicação correta.  

Ao realizar esse estudo, os resultados apontam um dis-

tanciamento nas relações Estado-cidadão, o qual pode ser redu-

zido por programas de educação fiscal aplicados em escolas, car-

tilhas e palestras entre outras formas de políticas públicas. 
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