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RESUMO 
Objetivo  – O objetivo geral deste trabalho foi investigar as causas da percepção negativa de 

pagamento de tributos no Brasil e como os programas de educação fiscal podem colaborar para 

gerar uma maior consciência fiscal, promovendo um maior compliance tributário, sob o aspecto 

comportamental.  

Metodologia - A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira, solicitamos à União e aos 

entes federativos estaduais que nos informassem quanto à existência de programas de educação 

fiscal e de que forma esses programas eram avaliados. A segunda fase da pesquisa consistiu 

num estudo qualitativo, por meio de entrevistas, com servidores que possuem larga experiência 

na realização de programas de educação fiscal. Para a análise dos dados, optamos pela 

metodologia de Análise de Conteúdo.  

Resultados – Há evidências capazes de demonstrar que existe uma correlação entre uma maior 

consciência fiscal, promovida por programas de educação fiscal, e uma atitude mais escorreita 

do cidadão ou estudante no cumprimento de suas obrigações, notadamente na solicitação da 

Nota Fiscal, que é uma das formas de se evitar a sonegação. Além disso, identificamos que o 

baixo compliance sob o aspecto comportamental está atrelado a diversos fatores que se 

correlacionam em cadeia, numa relação de causa e efeito. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa é que se baseia precipuamente na percepção de 

experientes servidores que atuam, atuaram ou são responsáveis por programas de educação 

fiscal. Adicionalmente, a pesquisa poderia ser estendida para outros setores como os 

observatórios sociais.  

Contribuições práticas – Visão geral das políticas de educação fiscal implantadas no âmbito 

federal e estadual e constatação que, de uma forma geral, não possuem mensuração do impacto, 

cuja implantação poderia trazer mais confiabilidade na eficiência destes programas. 

Contribuições sociais – Reflexão e discussão acerca dos fatores que envolvem a educação 

fiscal e o compliance tributário, sob o aspecto comportamental, indicando a necessidade de se 

trabalhar as diversas mazelas que influenciam a consciência fiscal no Brasil. 

Originalidade – A pesquisa sobre a correlação entre a educação fiscal e o compliance 

tributário, sob o aspecto comportamental, por meio da metodologia de análise de conteúdo, 

trouxe novos componentes para a compreensão do tema. 

Palavras-Chaves: 1. Educação Fiscal; 2. Compliance tributário; 3. Programas de Educação 

Fiscal no Brasil; 4. Avaliação de políticas públicas. 

Categoria: Dissertação de Mestrado 
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ABSTRACT 

Purpose – The general purpose of this paper was to investigate the causes of the negative 

perception of the payment of taxes in Brazil and how tax education programs can collaborate 

to generate major fiscal awareness, promoting greater tax regularity, under the behavioral 

approach.  

Design/Methodoly - The research was carried out in two steps. In the first one, we asked the 

Federal and States Governments to inform us about the existence of tax education programs 

and how these programs were evaluated. The second phase of the research consisted in a 

qualitative study, conducted through interviews, with civil servants who have extensive 

experience in carrying out tax education programs. The “Content Analysis” was selected as a 

methodology for data examination.  

Findings – There is evidence capable of demonstrating that there is a correlation between 

greater fiscal awareness, promoted by tax education programs, and a more conscious attitude 

of citizens in general or student in fulfilling their obligations, notably in the request for receipts, 

which is one of the obligations ways to avoid tax evasion. In addition, it was identified that low 

compliance under the behavioral aspect is linked to several factors that correlate like a chain, 

in a cause and effect relationship.  

Research limitations - The main limitation of the research is that it is based primarily on the 

perception of experienced civil servants who work, have worked, or are responsible for tax 

education programs. Additionally, the research could be extended to other sectors such as 

"socials observatories".  

Pratical Implications – An overview of the fiscal education policies implemented at the federal 

and state levels and a finding that, in general, there is no impact measurement, whose 

implementation could bring more reliability to the efficiency of these programs.  

Social  Implications – Reflection and discussion about the factors that involve tax education 

and tax compliance, under the behavioral approach, indicating the need to work on the various 

problems that influence fiscal awareness in Brazil.  

Originality - The research on the correlation between tax education and tax compliance, under 

the behavioral aspect, through the content analysis methodology, brought new components to 

the understand of the subject. 

Keywords - 1. Tax education; 2. Tax compliance; 3. Fiscal Education Programs in Brazil; 4. 

Evaluation of public policies 

Search Category – Master´s Degree 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é uma das economias mais importantes do mundo. De acordo com Grzybovski 

e Hahn (2006), no Brasil, prepondera a cultura do não pagamento de tributos e do 

desconhecimento do papel do Estado como regulador da vida em sociedade, sendo os tributos 

meio de manter o seu funcionamento. Isso é uma das causas que afasta o cidadão do pagamento 

espontâneo dos tributos, ficando a adimplência mais restrita ao medo de eventual penalidade, 

do que ao compromisso cívico de contribuir para o bem comum.  

Há que se ressaltar, também, que as empresas que deixam de cumprir suas obrigações 

acabam por gerar uma concorrência desleal em relação àquelas que recolhem regularmente seus 

tributos.  

Ademais, o tributo é um instrumento de desenvolvimento social e econômico para que 

o Estado possa cumprir sua missão constitucional. Estudos demonstram valores exorbitantes da 

sonegação fiscal no Brasil, como o divulgado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da 

Fazenda Nacional (SINPROFAZ, 2018): 
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Fonte: http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-

do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018#capitulo3. Acesso em 03/08/2020 

 

De acordo com esse mesmo estudo: 

Os resultados indicaram que, mantendo todos os demais parâmetros 
constantes, a arrecadação tributária brasileira poderia se expandir em 23,1%, 
caso fosse possível eliminar a evasão tributária, cujo indicador médio 
apontado para todos os tributos neste trabalho foi da ordem de 7,7% do PIB.  

 

Verifica-se, assim, que o percentual de tributos sonegados corresponde a valores muito 

expressivos causando sérios prejuízos à arrecadação. 

A necessidade de mudar esse paradigma de uma percepção negativa no pagamento de 

tributos para uma percepção positiva é fundamental para evolução da governança pública e para 

a democracia que cada vez mais se consolida, a partir da afirmação da cidadania, da 

ampliação do espaço de participação popular, do desenvolvimento da sociedade civil e da 

defesa intransigente dos direitos humanos. (FALCÃO, 2010, p. 13) 

Neste desiderato de democracia como valor (FALCÃO, 2010), uma das formas 

utilizadas por muitos entes públicos, em diversos países, concerne à utilização de programas de 

educação fiscal, e, no Brasil, essa também é uma política implantada e utilizada por diversos 

órgãos fazendários. 

Resta saber se tais programas resultam em efetivas mudanças no comportamento do 

contribuinte, promovendo um maior compliance sob o aspecto comportamental, que é o que 

nos propomos a estudar na presente pesquisa. 

Para tanto, precisamos entender os fatores que levam ao descumprimento das obrigações 

tributárias e de que forma a educação fiscal pode influenciar uma conduta mais assertiva do 

contribuinte no ato de pagar tributos e no acompanhamento do gasto público. 

A discussão permeia aspectos comportamentais que possam imbuir o cidadão de um 

espírito participativo e comprometido com a evolução da governança pública e realização de 

políticas públicas. 

O estudo também se presta a aprimorar a discussão acerca de políticas públicas voltadas 

a programas de educação fiscal e o retorno destes investimentos para a sociedade brasileira. 

Os programas de cidadania fiscal/educação fiscal, no Brasil, promovem resultados 

efetivos para um maior compliance tributário, sob o aspecto comportamental?  
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Para responder a esta indagação, o presente estudo primeiramente buscou em bases 

teóricas compreender melhor o que motiva o pagamento de tributos pelos cidadãos. A partir 

destas premissas, passamos às teorias sobre o conceito de educação fiscal, onde nos debruçamos 

sobre seu entendimento e abrangência. Aqui, nos utilizamos fundamentalmente dos conceitos 

de Bujanda (1966) e do conceito do Documento Base do Programa Nacional de Educação 

Fiscal, produzido pelo Grupo de Educação Fiscal (2015). 

De acordo com esta pesquisa inicial, pudemos constatar que o pagamento voluntário se 

dá com uma perspectiva de retorno ou reciprocidade – ganho social, de observância a um 

comportamento geral e como uma relação de justiça e confiança (MAUSS, 1925; LARSEN, 

2018). No Brasil a baixa percepção da importância do pagamento de tributos está atrelada a um 

ambiente de constante litigiosidade e animosidade (ROCHA, 2018), ao desconhecimento da 

função social do tributo (GRZYBOVSKI E HAHN, 2006; LINHARES, 2011), que perpassa 

tanto o desconhecimento da tributação indireta, como a importância do controle e fiscalização 

da aplicação dos recursos, além do sentimento de solidariedade e pertença (MAIA, 2015; 

ROCHA, 2018). 

Estes fatores precisam ser discutidos por meio da educação fiscal, entendida como uma 

prática pedagógica, voltada à consciência fiscal do cidadão e ao comportamento adequado da 

Administração tributária (BUJANDA, 1967; OLIVEIRA, 2012), buscando uma formação 

cidadã de que o tributo garante os recursos necessários ao financiamento das políticas públicas 

(AGUIAR, 2014), sendo um meio de densificação do princípio da dignidade da pessoa humana 

e um dever decorrente da cidadania (BUFFON, 2009). Espera-se que, com esta formação, os 

cidadãos possam agir de forma diferente em relação ao tributo, tendo uma conduta mais 

assertiva sob o aspecto comportamental – compliance tributário (NURKIN, NOVANTY, 

MUHSIN E SUMIADJI, 2018).  

Assim, com base nestas premissas, e na tentativa de obter dados que permitissem 

comprovar a influência dos programas de educação fiscal no compliance tributário, sob o 

aspecto comportamental, no Brasil, indagamos à União e aos Estados da Federação, via portal 

e-SIC, quanto à existência de programas de educação fiscal e de que  forma os referidos 

programas eram mensurados e avaliados. 
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Cabe ressaltar que, nesta fase, tivemos dificuldades em receber respostas de alguns 

entes estaduais, seja em razão de problemas técnicos na própria plataforma, seja em virtude da 

ausência de encaminhamento das informações propriamente ditas. 

Passamos então a um minucioso exame do material encaminhado, consistente em 

informações sobre diversos programas implementados no âmbito federal e estadual, com o 

objetivo de verificar se existiriam evidências, decorrentes de estudos de impacto ou outras 

mensurações, que pudessem demonstrar os resultados alcançados por estes programas, 

notadamente quanto a sua eficácia na promoção de um maior compliance tributário, sob o 

aspecto comportamental, ou seja, uma conduta mais assertiva decorrente de uma consciência 

cidadã.   

Para a análise dos programas, tomamos por base o manual de avaliação de políticas 

públicas lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018), buscando, 

dentro dos materiais, links e informações disponibilizados, a existência de estudos ou relatórios 

do impacto dos programas de educação fiscal informados pelos entes públicos respondentes. 

Também foram analisadas aqui as pesquisas de opinião colhidas nestes programas e 

encaminhadas pelos entes respondentes, ou disponibilizadas em seu site. 

Dado que esta análise não se mostrou suficiente para responder ao problema objeto da 

presente pesquisa, demos continuidade ao nosso estudo, com a realização de entrevistas 

semiestruturadas com operadores de programas de educação fiscal, com larga experiência na 

área, buscando colher suas percepções, numa metodologia de análise de conteúdo, com lógica 

indutiva (CRESWELL, 2002).  

Para tanto, elaboramos um questionário com base nas hipóteses apontadas pelo 

referencial teórico, em que foram delimitadas sete categorias, quais sejam: relação de 

reciprocidade; observância ao comportamento dos demais; baixa percepção da importância de 

se pagar tributos; desinformação social; relação de confiança entre Administração e 

administrados; participação política (cidadania); e resultado dos programas de educação fiscal, 

com base na experiência dos entrevistados.  

As respostas dos entrevistados foram divididas em três eixos temáticos: fatores 

determinantes para o baixo compliance tributário, sob o aspecto comportamental; atuação dos 

atores: Administração tributária x contribuinte; e educação fiscal como premissa para uma 
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melhor percepção tributária, os quais foram desdobrados em tantas subcategorias quantas foram 

apontadas pelos entrevistados. 

 Assim, o objetivo final do presente estudo é verificar de que forma os programas de 

educação fiscal influenciam o compliance tributário sob o aspecto comportamental, se são 

capazes de mudar a cultura e gerar conscientização da importância de se pagar tributos, 

diminuindo a resistência do contribuinte e proporcionando um aumento voluntário do 

cumprimento das obrigações fiscais. 

Este estudo está dividido em parte introdutória; referencial teórico, onde nos 

debruçamos sobre o contexto histórico e comportamental no pagamento de tributos, as teorias 

e abrangência do conceito de educação fiscal e compliance tributário, sob o aspecto 

comportamental, passando pela análise de políticas públicas segundo os critérios informados 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA;  a seguir, expusemos com maiores 

detalhes a metodologia utilizada no presente trabalho; passando para a análise propriamente 

dita das políticas de educação fiscal informadas pelos entes públicos, tanto da esfera federal, 

quanto dos Estados da federação, onde buscamos, com base no material encaminhado, verificar 

se existe avaliação das políticas de educação fiscal implementadas pelos entes, de acordo com 

os critérios recomendados pelo IPEA e os resultados eventualmente alcançados; na sequência, 

passamos à fase das entrevistas, utilizando-nos da metodologia de análise de conteúdo; ao final, 

apresentamos o resultados do estudo e a conclusão. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Partindo de um breve contexto histórico e comportamental, em que nos debruçamos sob 

os fundamentos do pagamento tributos, avançamos para a compreensão do conceito de 

educação fiscal e as bases teóricas que lhe estabelecem contorno e dimensão. Na sequência, 

delimitamos o conceito de compliance tributário utilizado no presente estudo, como uma 

conduta assertiva comportamental, para finalizarmos com a avaliação executiva de políticas 

públicas divulgada pelo IPEA, que foi utilizada como parâmetro avaliativo dos programas de 

educação fiscal informados pelos entes públicos via e-SIC. 

   

2.1. Um Breve Contexto Histórico e Comportamental do Pagamento de 

Tributos 
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Desde os primórdios da humanidade, começaram a ser estabelecidas relações de troca, 

onde os interesses eram negociados numa relação de contínuo benefício, como demonstrado no 

livro The Gift (MAUSS, 1925), que aborda a capacidade humana universal de dar, receber e 

dar novamente. 

Sobre o aspecto tributário, há um debate sobre esse mesmo contexto, pois os cidadãos 

também pagam seus impostos com a perspectiva de um retorno por parte do governo (LARSEN, 

2018). Estudos indicam que há fatores demográficos como a idade, gênero e educação 

correlacionados com a forma de ver o tributo, bem como que há grandes variações de acordo 

com o país (LARSEN, 2018). 

Existem diversos estudos e experiências realizadas para compreender melhor essa 

relação entre o cidadão contribuinte e o Estado arrecadador. Um destes estudos é retratado no 

livro A Fair Share of Tax - A Fiscal Anthropology of Contemporary Sweden (LARSEN, 2018), 

apresentando pela autora, com o seguinte propósito: 

In this book I argue that in order to understand why we pay tax—tax compliance—as 
well as why we avoid doing so, we have to look beyond legal changes, psychological 
experiments, economic results, the organization of revenue collection and all actors’ 
practices in society’s tax arena and study the type of relations, and expectations, that 
taxpaying is seen to create in society. In this quest, returning to Marcel Mauss and his 
analysis of the gift and its resulting relations will help us understand this. I want to 
direct our gaze onto the concept of reciprocity, which is often proposed as an 
explanation in tax compliance research, and explore its diverse meanings and 
implications. 

Há vários aspectos que podem ser analisados para justificar o pagamento de tributos. O 

livro A Fair Share of Tax se debruça sobre essa relação de reciprocidade esperada pelo cidadão 

quando ele paga tributos, sua predisposição em cooperar com os outros, notadamente quando 

imbuído do sentimento de concordância com as políticas públicas escolhidas pelo governo. De 

acordo com Larsen (2008) os contribuintes não devem temer a lei, mas respeitá-la como um 

benefício social de reciprocidade.  

Essa relação de reciprocidade, segundo Larsen (2018) tem quatro maneiras possíveis de 

abordagem: a de se esperar algo em troca (tit-for-tat); a de se comportar como os outros (copy-

cat); como um relação de justiça e confiança (fair share); e como uma questão de igualdade 

(equality). Estas abordagens não são estanques, mas se sobrepõem. Posso querer um benefício 

para a coletividade, como uma relação de justiça, voltada para o bem comum. No caso sueco, a 

tributação é percebida como equitativa e eficiente pelos contribuintes. 
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Conforme aponta Larsen (2018), economistas têm testado os contribuintes que 

apresentam uma conduta pró-social de comportamento e que tendem a fazer o que os outros 

fazem. A reciprocidade significa que há um compromisso maior de seguir individualmente o 

que o grupo faz. Assim, quando a maioria dos membros de uma sociedade sentem-se obrigados 

ao pagamento de tributos, a tendência é que esta seja uma conduta disseminada, sendo pouco 

aceitos comportamentos destoantes. Entretanto, o inverso também é verdadeiro, ou seja, numa 

sociedade em que existe aversão ao pagamento de tributos, ou uma percepção negativa, a 

tendência é que não seja dada importância ou valor à higidez tributária. Se a tributação é 

considerada uma conduta social, o comportamento individual dos contribuintes será fortemente 

influenciado pelo comportamento dos outros. 

Ainda de acordo com Larsen, a sociedade tende a observar a lei ainda que haja conflitos 

pessoais ou desvantagens. Contribuintes respeitam mais a lei à medida que entendem que o ato 

de pagar tributos é um ganho social. Observar isso é essencial na hora de criar tributos e 

comunicá-los à sociedade. Para finalizar, o Slogan da Agência Fiscal da Suécia é: Vår åsikt om 

skatter ska vi uttrycka med vår röstsedel-och inte genom felaktig deklaration, ou seja: Nossas 

opiniões fiscais devem ser expressas no voto (eleições), não por declarações fiscais defeituosas 

(tradução livre desta mestranda). Portanto, na Suécia, a questão de obedecer a ordem 

democrática e pagar tributos é independente de suas opiniões políticas, já que estas são 

decididas no voto. 

No que se refere ao Brasil, estudos têm demonstrado uma baixa percepção da 

importância do pagamento de tributos, a qual, segundo pesquisadores, poderia ser minimizada 

com programas de educação fiscal. (GRZYBOVSKI E HAHN, 2006; LINHARES, 2011) 

Também não se pode deixar de lado a contribuição da pesquisa comportamental no 

presente estudo. Thaler (2019) aponta que “caso se proponha que as pessoas façam a coisa certa 

uma vez que tenha a informação adequada, então a única receita para uma política apropriada 

é tornar tal informação acessível a todos”. Todavia há fatores supostamente irrelevantes, mas 

determinantes para adoção de um ou outro comportamento. Assim, a análise desta economia 

comportamental serve de norte para compreensão dos comportamentos humanos e da forma 

pela qual se pode criar ou modificar uma cultura comportamental para o alcance de um 

determinado resultado, no caso, uma percepção mais positiva no pagamento de tributos. 
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Ainda nos utilizando das palavras de Thaler (2019): “as grandes questões de política 

monetária e financeira têm importância vital para o bem-estar de qualquer país, e uma 

compreensão de Humanos é essencial para escolher sabiamente essas políticas.”  

Como já apontou Furtado (2002) ''o Brasil não se desenvolveu; modernizou-se. O 

desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto é beneficiada'' 

(FURTADO, 2002, p.21). E como bem pontua Rocha (2018): 

Solidariedade social não é algo que se possa criar por meio de um texto 
normativo. É uma questão cultural. 
A questão que se percebe é que, considerando a situação brevemente exposta 
acima, a arrecadação tributária se realiza em um ambiente de constante 
litigiosidade e animosidade. Há anos Ives Gandra da Silva Martins insiste que 
as normas tributárias se incluem no conjunto das ditas “normas de rejeição 
social”. Essa análise, em uma primeira aproximação, parece refletir a situação 
brasileira atual – embora, como veremos adiante, não possa ser considerada 
uma característica ontológica da tributação. O ato de pagar tributo não é visto 
– como deveria ser – como um exercício de cidadania fiscal. É uma forma de 
evitar a ação repressiva do Estado, no mais das vezes vista como absurda, 
desproporcional e injusta. (ROCHA, 2018, p. 508) 
 

A Constituição de 1988 é entendida como uma constituição dirigente, com um programa 

de transformações políticas e sociais (MORAES, 2006). Todavia, para que haja uma 

participação maior do cidadão nos destinos da Nação, ele precisa estar consciente de seus 

direitos e deter informações mínimas que lhe possibilitem uma emancipação social. Assim,  

Educação Fiscal é projeto político-ético-pedagógico, destinado ao 
convencimento de que a democracia é uma prática pedagógica, continuada, 
visando a formação do sujeito capaz de transformar a sociedade, a partir de 
uma consciência que sopesa as suas ações, avalia livremente os seus atos 
(OLIVEIRA, 2012, p. 26) 
 

Entender melhor alguns programas de Educação Fiscal e a percepção de seus 

implementadores e participantes será a forma utilizada na presente dissertação para se 

compreender de que forma a educação fiscal influencia o compliance tributário sob o aspecto 

comportamental. 

 

2.2. Do Conceito de Educação Fiscal 

Um dos estudos mais relevantes sobre educação fiscal é atribuído a Fernando Sainz de 

Bujanda, professor de Finanças Públicas e Direito Fiscal na Faculdade de Direito de Madrid, 
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que em 22 de agosto de 1966, na Conferência na cidade do México, lança sua Teoría de la 

educación tributaria.  

O texto da conferência foi publicado pela Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Madrid em 1967 e dele se extraem referências que vieram a alicerçar o 

entendimento e o sentido de educação tributária. 

De acordo com o renomado professor catedrático, a Educação Tributária é uma parte do 

conceito geral de educação e ramo da ciência pedagógica – que es el único capaz de ofrecer 

una visión comprensible de la conducta del contribuyente (BUJANDA, 1967, p. 18). Ainda de 

acordo com Bujanda, a abordagem econômica é insuficiente para explicar a conduta do 

contribuinte que, pode sim, sofrer sua influência, mas não é um único fator que direciona seu 

comportamento: Factores étnicos, históricos, políticos, se combinan para dar un «estilo» a 

cada colectividad. Individualmente, cada contribuyente utiliza o sufre su experiencia personal 

para arreglar sus relaciones con el Fisco. (BUJANDA, 1967, p. 22) 

Dentro de uma ciência pedagógica, há que se perquirir sobre os ideais educacionais 

específicos e os métodos para alcançá-los, o que também deve ser buscado na sua vertente de 

educação fiscal, no seu desiderato de melhoria intencional do educando partícipe da relação 

fiscal. Educação Fiscal, portanto, não é apenas o cumprimento da obrigação legal por parte do 

contribuinte, mas a consciência e a exigência também do comportamento adequado por parte 

da Administração tributária. Nas palavras de Bujanda: 

Despertar y avivar la conciencia en vez de adormecerla es el gran método 
educativo. Tener conciencia tributaria supone, efectivamente, que las 
prestaciones tributarias no se producen con ayuda de engaños y de anestésicos 
dirigidos a hacerlas imperceptibles o poco dolorosas, sino, antes al contrario, 
como pagos que sean, en su oportunidad y en su sentido, plenamente 
inteligibles y libremente aceptados, y que generen, por tanto, sacrificios 
mensurables que el contribuyente realice con el apoyo moral de un 
sentimiento de solidaridad. (BUJANDA, 1967, p. 42) 
 

Em sua notável conferência Bujanda também pontuou sobre os benefícios que podem 

ser alcançados com a Educação fiscal, quais sejam: justiça e racionalidade do sistema tributário; 

simplificação da administração financeira e um novo senso do processo tributário que se tornará 

muito mais simplificado e coeso.  

 No Brasil, algumas dissertações e teses também vieram a abordar o tema: 

Educação Fiscal é política promotora de Estado social. Deve ir além, e ser 
gestora, se cumprir, realmente, com seu papel de formadora da cidadania, nos 
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valores e princípios daquele Estado. Se com uma mão tira da economia a 
matéria prima, o tributo, para sua usinagem; com a outra mão devolve, à 
política, o seu produto acabado, o orçamento público.(...)  Educação Fiscal, 
seja em que país for, existirá onde haja políticas públicas garantidoras da 
democracia e da dignidade humana, mas, sobretudo, investimento em 
consciência individual e cultura educativa do processo tributário-
orçamentário. Bem público, que é, de interesse de todos. Jamais de alguns. 
(OLIVEIRA, 2012, p. 22, 23 e 24) 
 
A educação fiscal busca mostrar a outra vertente dessa questão. Cuida-se de 
desenvolver, no educando, a consciência de que o pagamento de tributos, num 
Estado fiscal, garante os recursos necessários ao financiamento das políticas 
públicas de efetivação dos direitos fundamentais. (AGUIAR, 2014, p. 101) 
 

A educação fiscal, como exercício para a cidadania, “passa pela conscientização 

individual dos valores ético-culturais do Estado social, tendo como substrato a aberta realidade 

material do mundo tributário e orçamentário, ou seja, o mundo fiscal." (OLIVEIRA, 2012, p. 

24) 

Assim, de acordo com Oliveira, podemos conceituar Educação fiscal  

como política pública de Estado social voltada para à formação integral do 
cidadão, apto a relacionar, criticamente, tributo, orçamento público, ética e 
cidadania, como condição ao pleno desenvolvimento individual e social, 
sustentáveis. (OLIVEIRA, 2012, p. 25) 
 

A tributação passa a ser, assim, um meio de densificação do princípio da dignidade da 

pessoa humana e um dever decorrente da cidadania (BUFFON, 2007), pois: 

Não há como exigir-se a concretização dos direitos fundamentais sem que 
haja, em contrapartida, a contribuição dos cidadãos para que tal intento seja 
alcançado. Ou seja, não há como concretizar direitos fundamentais sem que 
haja o cumprimento, por parte dos cidadãos, de um dos principais deveres de 
cidadania: pagar tributos. Isso verifica-se, por óbvio, porque a realização dos 
direitos fundamentais, especialmente aqueles de cunho prestacional, implica 
a assunção de um significativo ônus financeiro. Ocorre que tal encargo social 
vem sendo “esquecido”, pois uma parcela expressiva da sociedade restringe a 
concepção de cidadania apenas à esfera dos direitos, descurando da faceta 
obrigacional daquela. (BUFFON, 2014, p. 166) 
 

Portanto, “discutir tributação é discutir a realização de um projeto social de Estado, na 

delimitação dos espaços público e privado, bem como o desenho de uma esfera social pronta 

para enfrentar políticas de redistribuição.” (OLIVEIRA, 2018, p. 13) 

Dentre os problemas levantados para o alcance de um maior envolvimento da sociedade 

nesta discussão, está a falta de informação e a tributação indireta, havendo “correlação entre o 
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caráter velado dos tributos indiretos e a falta de consciência por parte dos cidadãos-

contribuintes, a qual impede a realização de uma efetiva cidadania fiscal.” (MAIA, 2015, p. 13) 

Ainda, no escólio de Maia (2015), o conceito de cidadania fiscal engloba duas vertentes: 

uma, referente ao conhecimento da função social do tributo, e a outra, sobre a importância do 

controle e fiscalização da aplicação dos recursos arrecadados pelo Estado.  

Prosseguindo, Maia arremata: 

O exercício da cidadania fiscal, pois, em que a tributação seja acompanhada 
de um controle da destinação dos recursos públicos, pode proporcionar uma 
sociedade de cidadãos prósperos. O sentimento de pertença a uma coletividade 
e a noção de solidariedade despertam ainda a consciência de outro dever 
eminentemente relacionado àquele, qual seja, o dever de contribuir para o bem 
comum através da tributação, o qual deve ser acompanhado pela fiscalização 
da aplicação desses recursos.  
Para a contínua evolução da concepção de cidadania, notadamente nos 
seus aspectos de cidadania solidária e a consequente cidadania fiscal, 
imprescindíveis são os projetos de educação, de incentivo à 
participação democrática e ao controle social, para que se assegure, 
através da fiscalização, o retorno para a sociedade do montante por ela 
destinado à tributação. (MAIA, 2015, p. 42) 

 

 Por fim, tem-se também o conceito extraído do Documento Base do Programa Nacional 

de Educação Fiscal, produzido pelo Grupo de Educação Fiscal (2015): 

A Educação Fiscal visa à construção de uma consciência voltada ao exercício 
da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no 
funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal 
do Estado. Outros temas importantes para a Educação Fiscal são: tributo e sua 
função social como instrumento que pode e deve ser utilizado para promover 
as mudanças e reduzir as desigualdades sociais; a qualidade da gestão dos 
gastos públicos; orçamento público; o combate à sonegação, ao contrabando, 
ao descaminho, e à pirataria; participação e controle social, entre outros temas. 
(PNEF, 2015, p. 6) 

 

2.3.Do Compliance Tributário – Delimitação no Presente Estudo 

 

Compliance tributário pode ser entendido de diversas formas. De acordo com Devos 

(2008) pode ser entendido como a capacidade e intencionalidade dos contribuintes de cumprir 

as leis e regulamentos tributários. Esse comportamento é influenciado por diversos favores 

legais, morais e comportamentais. No presente estudo, nos ateremos a aspectos morais e 

comportamentais relacionados a consciência fiscal dos cidadãos. 
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Com esse mesmo entendimento Hassan e Salin (2016), sustentam que compliance 

tributário pode ser entendido sob vários significados voltados para a capacidade intencional de 

seguir as leis fiscais, o que pode ser influenciado por diversos fatores como atitude jurídica, 

moral e fatores ambientais. 

A correlação entre educação fiscal e o compliance tributário, com a compreensão de 

impostos, conscientização dos contribuintes provou ter um efeito positivo e significativo sobre 

conformidade dos contribuintes na Indonésia (NURKIN, NOVANTY, MUHSIN E 

SUMIADJI, 2018). 

Esse estudo, dentre outros citados pela citada pesquisa, demonstra que a autoconsciência 

dos contribuintes é um fator relevante e necessário porque o sistema de cobrança, na Indonésia, 

é predominante fundado numa auto-avaliação que oferece plena oportunidade para 

contribuintes cumprirem suas obrigações fiscais. 

No Brasil, a maior parte dos tributos também decorre da iniciativa do contribuinte que 

deve cumprir suas obrigações fiscais independente da exigência estatal prévia. 

Nosso estudo, portanto, será delimitado por fatores psicológicos comportamentais do 

compliance tributário e a de que modo a educação fiscal exerce influência sobre eles.  

Assim, é justamente neste aspecto de consciência individual do papel do tributo que se 

debruça o presente trabalho, ou seja, buscar-se-á verificar de que forma a educação fiscal 

contribui para a consciência individual na manutenção do status de compliance tributário, sob 

o aspecto comportamental. 

 

2.4. Da Avaliação de Políticas Públicas  

De acordo com o guia ex post, desenvolvido em parceria com vários órgãos federais e 

publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2018), as políticas públicas 

podem ser avaliadas por meio de abordagem de avaliação executiva, assim disposta: 



22 
 

 

Fonte Guia Ex post IPEA 
 

A avaliação de uma política pública parte, de acordo com o Guia Ex Post do IPEA, de 

uma análise de diagnóstico do problema, ou seja, a relação e os indicadores mais gerais do 

problema para o qual a política se dirige, as suas causas e consequências. Busca-se verificar se 

o diagnóstico realizado quando da formulação da política pública estava correto, e a política 

está realmente em sintonia com o seu propósito. Neste aspecto, também é de suma importância 

a análise de seu desenho, verificando se o desenho planejado inicialmente está de acordo com 

a experiência prática verificada na implementação da política. 

Na sequência, parte-se para avaliação de implementação, ou avaliação de processos, 

buscando identificar se a execução das políticas públicas vem ocorrendo conforme os 

normativos estabelecidos e o desenho proposto, observando as forças e fraquezas na entrega 

dos produtos e bens à sociedade. Essa avaliação caminha em paralelo a avaliação de 

governança, que diz respeito à análise das estruturas, funções, processos e tradições 

organizacionais, para se atestar se as ações planejadas estão sendo executadas de forma 

adequada ao atingimento de seus objetivos (efetividade). Aqui, é salutar que haja o 

envolvimento dos diversos atores que atuam no processo. 

Passo seguinte é a avaliação de resultados, onde se verifica, com base nos indicadores 

escolhidos, os resultados e impactos da política ao longo do tempo, e se a meta definida foi 

atingida, colhendo-se, aqui, também a percepção da população atingida pelo programa. A 
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avaliação de impacto, que faz parte da avaliação de resultados, busca demarcar a mudança 

gerada na vida dos beneficiários com a implementação da política pública. 

A seguir, se faz necessário verificar se este impacto foi relevante ou suficiente para 

justificar os gastos realizados, atestados pela avaliação econômica, ou seja, diante da escassez 

de recursos públicos, verificar se os benefícios alcançados justificam sua execução e/ou 

expansão. 

Por fim, a análise de eficiência busca verificar se há uma combinação ótima de insumos 

e produtos, ou se os resultados alcançados poderiam ser obtidos a um custo menor. 

Partindo destes pressupostos, analisaremos as políticas públicas concernentes aos 

programas de educação fiscal instituídos no âmbito da Administração Federal e Estados da 

federação, com base nas respostas encaminhadas pelos entes públicos, após serem indagados 

por esta mestranda por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-

SIC). 

 
 

3. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada na presente pesquisa foi de análise de conteúdo, inicialmente, 

de cunho bibliográfico, consistindo na leitura e no exame das obras referenciadas, documentos 

e legislação para, na sequência, passarmos à pesquisa de campo, conforme a seguir detalhado. 

A pesquisa se valeu de um processo investigativo e de coleta de dados realizado em 

quatro etapas: 

a) dados secundários: pesquisa documental em sites de órgãos públicos, tais como a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, Tesouro Nacional e Governos 

estaduais, pesquisa em artigos acadêmicos, dissertações e teses acerca do tema em estudo, 

buscando um apanhado teórico, acadêmico e prático da correlação entre a educação fiscal e o 

compliance tributário, sob o aspecto comportamental; 

b) pesquisa em dados primários provenientes de solicitação efetuada via portal e-

SIC, no âmbito da Administração federal e Fazendas públicas estaduais, indagando quanto aos 

programas de educação fiscal e os meios utilizados para suas avaliações (ex ante e/ou ex post). 

Aqui buscamos verificar quais programas implementados possuíam análise de resultados 

alcançados, na tentativa de obter dados que permitissem comprovar a influência dos programas 

de educação fiscal no compliance tributário, sob o aspecto comportamental. 
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c) dados secundários com base em pesquisas aplicadas no âmbito dos programas de 

educação fiscal investigados. Nesta fase, e a partir das informações obtidas na Etapa 2, 

buscoumos analisar os dados das avaliações e pesquisas de opinião feitos no âmbito de alguns 

programas de educação fiscal, sempre visando a resposta ao problema de pesquisa desta 

dissertação. 

d) dados primários obtidos por meio de entrevistas com servidores responsáveis por 

programas de educação fiscal na esfera federal e estadual, objetivando colher suas impressões 

acerca do tema, a partir de questionário semiestruturado elaborado com base nos eixos 

temáticos delimitados pelo referencial teórico.  

Da primeira etapa, pudemos compreender que o pagamento voluntário dos tributos se 

dá com uma perspectiva de retorno ou reciprocidade – ganho social, de observância a um 

comportamento geral e como uma relação de justiça e confiança (MAUSS, 1925; LARSEN, 

2018) e que, no Brasil, a baixa percepção da importância do pagamento de tributos está atrelada 

a um ambiente de constante litigiosidade e animosidade (ROCHA, 2018), ao desconhecimento 

da função social do tributo (GRZYBOVSKI E HAHN, 2006; LINHARES, 2011), que perpassa 

tanto o desconhecimento da tributação indireta, como da importância do controle e fiscalização 

da aplicação dos recursos, além da ausência de um sentimento de solidariedade e pertença 

(MAIA, 2015; ROCHA, 2018). 

Os programas de educação fiscal deveriam abordar estas questões, buscando uma 

formação cidadã e uma consciência de que o tributo garante os recursos necessários ao 

financiamento das políticas públicas (AGUIAR, 2014), sendo um meio de densificação do 

princípio da dignidade da pessoa humana e um dever decorrente da cidadania (BUFFON, 2007), 

a partir da qual espera-se que os cidadãos tenham uma conduta mais assertiva sob o aspecto 

comportamental - compliance tributário (NURKIN, NOVANTY, MUHSIN E SUMIADJI, 

2018).  

Com base nestas premissas, passamos a analisar os programas de educação implantados 

no âmbito federal e pelas fazendas públicas estaduais, sempre com o objetivo de aferir os 

resultados alcançados pelos programas, no sentido de promover uma maior consciência 

tributária que reverbere numa mudança comportamental do contribuinte frente à obrigação de 

pagar tributos – compliance tributário. 
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Aqui foram analisados alguns dados secundários dos programas investigados (pesquisas 

realizadas no âmbito dos próprios programas), sempre com o viés de verificar demonstrações 

da mudança no comportamento das pessoas afetadas por estes programas, de forma a agirem 

com maior regularidade (compliance tributário, sob o aspecto comportamental). 

Considerando que a análise dos dados e informações prestados pelos entes públicos não 

se mostrou suficiente a responder o problema pesquisa objeto de análise na presente dissertação, 

partimos para uma pesquisa de campo, por meio de entrevistas com servidores com larga 

experiência em programas de educação fiscal, buscando auferir a percepção dos mesmos sobre 

os motivos do baixo compliance tributário, sob o aspecto comportamental e sobre a influência 

dos programas de educação fiscal na mudança desse cenário. 

Portanto, com base no referencial teórico pesquisado, foram delimitadas sete categorias 

de análise iniciais para se entender melhor a motivação do pagamento de tributos, e sua 

correlação com o compliance, sob o aspecto comportamental, quais sejam: relação de 

reciprocidade; observância ao comportamento dos demais; baixa percepção da importância de 

se pagar tributos; desinformação social; relação de confiança entre Administração e 

administrados; participação política (cidadania); e resultado dos programas de educação fiscal, 

com base na experiência dos entrevistados.  

Com base nestas categorias foi elaborado o questionário semiestruturado (Anexo 1) para 

as entrevistas realizadas com agentes com larga experiência em programas de educação fiscal 

no âmbito federal e estadual. Para cada questão foi estabelecido o objetivo geral para cuja 

análise nos propusemos, conforme acima especificado, dentro do que Bardim (2001) denomina 

formulação das hipóteses e objetivos: 

Uma hipótese é uma afirmação provisória, que nos propomos a verificar 
(confirmar ou infirmar), recorrendo aos procedimentos de análise. Trata-se de 
uma suposição cuja origem é a intuição e que permanece em suspenso 
enquanto não for submetida à prova de dados seguros. (BARDIM, 2001, p. 
98) 

O questionário foi estruturado com base nas teorias apontadas pelo referencial teórico, 

a partir das quais formulamos as perguntas e o objetivo geral da hipótese que se pretendia 

verificar, conforme quadro abaixo: 

Pergunta aberta formulada ao 

entrevistado 

Objetivo geral com base nas hipóteses do 

referencial teórico 
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O que motiva, no seu entender, o pagamento 
voluntário dos tributos? Há uma relação de 
reciprocidade, ou seja, se espera algo em 
troca, seja em políticas sociais ou outros 
benefícios? 
 

Segundo alguns estudos, os cidadãos pagam 

tributos numa relação de reciprocidade, ou 

seja, esperando algo em troca, seja em 

políticas sociais ou outros benefícios 

No Brasil, as pessoas se sentem obrigadas ao 
pagamento de tributos, por observância do 
comportamento dos demais? 

De acordo com estudos comportamentais, 

quando a maioria dos membros de uma 

sociedade sente-se obrigados ao pagamento 

de tributos, a tendência é que esta seja uma 

conduta disseminada, sendo pouco aceitos 

comportamentos destoantes 

Como você enxerga a percepção da 
sociedade sobre a importância de se pagar 
tributos?  
De que forma, a seu ver, essa percepção 
poderia ser modificada? (Caso a resposta 
anterior seja de uma percepção baixa) 
 

Estudos no Brasil têm demonstrado uma 

baixa percepção da importância do 

pagamento de tributos pela sociedade 

brasileira 

Os cidadãos são devidamente informados 
quanto à função social do tributo e sua 
destinação? 
 

Alguns estudos atribuem a falta de 

informação como um dos fatores 

responsáveis pela baixa percepção da 

importância do pagamento de tributos 

Existe correlação entre o comportamento da 
Administração tributária e uma atuação mais 
escorreita do contribuinte? Se sim, teria 
algum exemplo prático? 
 

A Educação fiscal não é apenas o 

cumprimento da obrigação legal por parte do 

contribuinte, mas a consciência e exigência 

também do comportamento adequado por 

parte da Administração tributária 

Há correlação entre o conhecimento da 
função social do tributo e a participação 
política do cidadão (cidadania fiscal)? Se 
sim, teria algum exemplo prático para 
relatar? 
 

A correlação entre o conhecimento da função 

social do tributo e uma participação maior no 

controle e fiscalização dos recursos 

arrecadados pelo Estado. 

Você percebeu ou presenciou alguma 
mudança sobre o comportamento do 
contribuinte após ter participado de 
programas de educação fiscal? Poderia 
relatar essa experiência? 

Experiência pessoal de programas de 

educação fiscal sobre o comportamento do 

contribuinte sob aspecto de consciência 
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 cidadã e intencionalidade no pagamento de 

tributos 

 

A escolha dos entrevistados tomou por base a busca de pessoas com bastante expertise 

na área de educação fiscal. Inicialmente, utilizamos os e-mails contidos em dados dos 

programas de educação fiscal encaminhados via plataforma e-SIC. A partir daí, os próprios 

entrevistados passaram a indicar outros servidores, por todo o Brasil, que atuavam na área de 

educação fiscal e que também contavam com bastante experiência no assunto. 

Para essa pesquisa, foram entrevistados treze servidores que atuam na área de educação 

fiscal. Cada entrevista durou, em média, 50 minutos. O roteiro semiestruturado não seguiu 

necessariamente a ordem estabelecida, dependendo da fluência do assunto promovida pelo 

próprio entrevistado, que, ao final, era indagado a complementar livremente suas considerações.  

Dos treze entrevistados, 6(seis) homens e 7(sete) mulheres, 4(quatro) contam com mais 

de 20(vinte) anos de experiência na área de educação fiscal, 5(cinco) com mais de 10(dez) anos 

de experiência, 3(três) possuem mais de 5 (cinco) anos de experiência e apenas 1(um) tinha 

menos de cinco anos de experiência na área de educação fiscal. 

Foi solicitado via formulário que os entrevistados apresentassem dados referentes a sua 

escolaridade e experiência profissional pública e privada, sintetizadas nos gráficos abaixo: 

 

 

1

3

2

11 1

2 2

M E S T R A D O P Ó S - G R A D U A Ç Ã O G R A D U A Ç Ã O

ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL DOS ENTREVISTADOS NO 

SETOR PÚBLICO

 Mais de 35 anos De 26 a 35 anos De 16 a 25 anos De 6 a 15 anos
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Importante ressaltar que a escolha de entrevistados experientes no assunto se deu a partir 

da constatação, já apontada no referencial teórico, de que há, em geral, uma percepção negativa 

do pagamento de tributos no Brasil. Então, a busca estava voltada à compreensão dos fatores 

relacionados a essa percepção negativa e da influência dos programas de educação fiscal nesse 

cenário, sendo fundamental o conhecimento e prática nessa área. 

Nesta última fase, o presente trabalho tomou uma orientação teórica de abordagem 

indutiva, conforme quadro abaixo: 

1 1

2

3

1 1

2

1 1

M E S T R A D O P Ó S - G R A D U A Ç Ã O G R A D U A Ç Ã O

ESCOLARIDADE E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL DOS ENTREVISTADOS NO 

SETOR PRIVADO

De 26 a 35 anos De 16 a 25 anos De 6 a 15 anos Até 5 anos Sem experiência
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Figura 3.5. A lógica indutiva da pesquisa em um estudo qualitativo. (Creswell, 

2010, p. 92) 

A evolução epistemológica ao longo dos anos vem admitido uma interação entre o 

investigador e o objeto, dado que todo processo investigativo sofre influência das limitações 

humanas sensórias e intelectuais (COUTINHO, 2014). Assim, sob o paradigma qualitativo ou 

interpretativo, “(...) investigador e investigado interagem e cada um por si molda e interpreta 

os comportamentos de acordo com os seus esquemas socioculturais, num processo de dupla 

busca de sentido a que se costuma chamar ´dupla hermenêutica´.” (COUTINHO, 2014, P. 18) 

Já sob o aspecto do paradigma sociocrítico/emancipatório, agrega-se um componente 

da ideologia no processo de produção do conhecimento científico (COUTINHO, 2014). 

A partir destes paradigmas, de cunho qualitativo e também sociocrítico, optamos por 

formular um questionário semiestruturado de entrevistas, com base no referencial teórico e 

dados secundários de outras pesquisas realizadas sobre o tema. 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, 
crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 
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mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 
estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas 
permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 
coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 
significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe 
permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 
estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter 
com outros instrumentos de coleta de dados. (DUARTE, 2004, p. 215) 
 

Com as informações obtidas nas entrevistas buscamos identificar os padrões e 

generalizações em categorias previamente delimitadas e outras que surgiram como decorrência 

das entrevistas, as quais foram agrupadas em eixos temáticos e analisadas na presente pesquisa. 

Enfatizamos que a elaboração das questões tomou por base eixos temáticos extraídos do 

referencial teórico, indagando-se, ao final, se o entrevistado teria algo a acrescentar para além 

das perguntas que lhe foram feitas, possibilitando-lhe, assim, uma exposição livre do 

pensamento e a formulação de novas hipóteses e/ou categorias para o estudo. 

Para análise das informações colhidas, utilizamo-nos da metodologia da análise de 

conteúdo – AC, que pode ser compreendida como: 

(...) uma técnica de análise das comunicações, que irá analisar o que foi dito 
nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na análise do material, busca-
se classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que 
está por trás dos discursos. O caminho percorrido pela análise de conteúdo, ao 
longo dos anos, perpassa diversas fontes de dados, como: notícias de jornais, 
discursos políticos, cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, 
entrevistas, vídeos, filmes, fotografias, revistas, relatos autobiográficos, entre 
outros. (SILVA E FOSSÁ, 2015, p.2) 

Ou, na compreensão de Bauer (2004): 

 (...) uma técnica para produzir inferências de um texto focal para seu contexto 
social de maneira objetiva. (...) A validade da AC deve ser julgada não contra 
uma ‘leitura verdadeira’ do texto, mas em termos de sua fundamentação nos 
materiais pesquisados e sua congruência com a teoria do pesquisador, e à luz 
de seu objetivo de pesquisa.” (...) Um corpus de texto é a representação e a 
expressão de uma comunidade que escreve. Sob esta luz, o resultado de uma 
AC é a variável dependente, a coisa a ser explicada. (BAUER, 2004, P. 191 E 
192) 

A representação e o tamanho da amostra dependem do problema de pesquisa (Bauer, 

2004). Como estamos delimitando o estudo a programas de educação, entendemos por bem 

contatar referências nacionais dos principais órgãos federais e estaduais que atuam nesta área, 

em razão de suas expertises. 
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Assim, foram selecionados 13 (treze) responsáveis por programas de educação fiscal no 

âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional e Receita 

Federal do Brasil, Escolas e Fazendas Públicas Estaduais, os quais lidam em seu dia a dia com 

assuntos correlacionados à educação fiscal, e que puderam demostrar, como adiante será 

exposto, suas percepções quanto ao assunto. 

A seleção dos entrevistados se deu mediante prévia pesquisa de quais servidores 

estavam à frente dos programas de educação fiscal instituídos em âmbito federal e estadual. 

Foram escolhidos expoentes nestes programas, com larga experiência no assunto, a fim de se 

obter uma opinião experta do tema.   

A análise de conteúdo, tomando por base o referencial teórico e as respostas dadas nas 

entrevistas, foi categorizada em três eixos temáticos: 

a) fatores determinantes para o baixo compliance tributário, sob o aspecto 

comportamental: 

b) atuação dos atores: Administração tributária x contribuinte; 

c) educação fiscal como premissa para uma melhor percepção tributária;  

 

A partir de eixos temáticos desdobramos a pesquisa em categorias, tomando por base o 

referencial teórico, bem como as informações e dados colhidos por meio das entrevistas 

semiestruturadas aplicadas com especialistas em programas de educação fiscal. 

Consideramos suficiente o número de treze entrevistados, uma vez que, em entrevistas 

qualitativas, o mais importante é a representatividade sobre o assunto e não a quantidade de 

entrevistados, bem como a saturação das opiniões acerca do assunto. (BAUER e GASKELL, 

2004).  

Segundo Godoi e Mattos (2016): 

A definição dos participantes durante o processo de estudo, sem a 
preocupação da representatividade estatística, atribui ao pesquisador a 
flexibilidade de, tomando como base o desenvolvimento teórico do 
trabalho, voltar ao campo e aplicar o número ou aprofundar a 
conversação com os participantes. A evolução da compreensão analítica 
que dá consistência ao tema de investigação é, em última análise, o 
critério que orienta o trabalho de campo. (GODOI e MATTOS, 2016, 
p. 308) 
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Ressaltamos que todos os entrevistados foram devidamente esclarecidos sobre a 

natureza da entrevista e como os dados seriam tratados, bem como foi colhida suas autorizações 

quanto à divulgação da autoria. 

Para a análise de conteúdo, seguimos os passos propostos por Bardin (2001), 

consistentes a saber:   

a) pré-análise, em que organizamos todo o material coletado, desde os obtidos na 

pesquisa exploratória dos programas de educação à seleção dos entrevistados e construção das 

hipóteses que nortearam o questionário semiestruturado aplicado; 

b) exploração do material, em que codificamos as informações em eixos temáticos 

e categorias; 

c) tratamento dos resultados, inferência e a interpretação, com base nos achados e 

referencial teórico; 

Enfatizamos ainda que, das entrevistas, emergiram novos fatores, além dos 

mencionados pelo referencial teórico, os quais sugerem uma correlação indutiva entre eles, 

conforme adiante será demonstrado, quando formos tratar das inferências do estudo. 

A diversidade dos conceitos de educação fiscal e compliance apresentou-se como uma 

dificuldade inicial. Todavia, ao longo do trabalho, os conceitos abertos se mostraram mais 

assertivos para a análise que se buscou efetuar. 

Embora a análise de conteúdo com viés qualitativo tenha se mostrado a mais adequada 

para o objetivo proposto no presente estudo, já que os dados objetivos disponíveis não eram 

suficientes para responder à indagação proposta, tem-se que, como qualquer metodologia, há 

uma exposição a riscos, notadamente pela subjetividade que cerca as análises qualitativas, os 

quais buscamos contornar com um maior rigor na categorização e análise dos eixos temáticos. 

 

4. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FISCAL NO BRASIL 

 

4.1. Breve Histórico e encaminhamento formulado via e-SIC 

 

Do Documento Base do Programa Nacional de Educação Fiscal, produzido pelo Grupo 

de Educação Fiscal (PNEF, 2015), se pode extrair a evolução histórica da educação fiscal no 

Brasil que iniciou suas primeiras ações em 1969, com a chamada “Operação Bandeirante”. 
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Depois vieram outros programas, como “Operação Brasil do Futuro” (1970) e “Contribuinte do 

Futuro” (1977). Em maio de 1996, o Confaz – Conselho de Política Fazendária que reúne os 

Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal – cria um Grupo de Trabalho para 

discutir o tema, que foi oficializado pela Portaria nº 35/1998, do Ministério da Fazenda. O grupo 

foi sendo ampliado e, em 2002, através da Portaria Interministerial nº 413 - MF/MEC, foi 

instituído o Grupo de Trabalho de Educação Fiscal – GEF com os seguintes representantes: o 

Ministério da Educação; o Ministério da Fazenda; e algumas de suas Secretarias (Secretaria da 

Receita Federal – SRB, Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN e a Escola de Administração Fazendária – ESAF, atualmente incorporada à 

Escola Nacional de Administração Pública – Enap, conforme o artigo 65 da MP 870/2019. 

O Grupo teria sido extinto em razão do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que 

extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional. 

Todavia, através do Protocolo ICMS 44/19, de 29 de julho de 2019, que dispõe sobre a 

manutenção e fortalecimento do Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF no âmbito 

Estadual, publicado pelo Despacho nº 56, de 29 de julho de 2019, seus signatários se 

comprometeram a manter o Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF nos seus 

respectivos Estados, por meio de ato normativo específico, dando continuidade as ações e 

programas desenvolvidos. 

Visando a colher maiores informações sobre os programas no âmbito federal e estadual 

solicitamos, via e-SIC, informações sobre políticas/programas de educação fiscal, bem como 

se eles possuem alguma avaliação quanto aos resultados alcançados (impacto), com o seguinte 

questionamento: 

Políticas públicas de educação fiscal - dados a serem utilizados em dissertação 
de mestrado em elaboração pela solicitante.   
A fim de coletar dados para dissertação de mestrado, indago: 
1) O ente público possui políticas de educação fiscal? Quais? 
2) As políticas de educação fiscal, se existentes, possuem avaliação dos 
resultados alcançados? De que forma os resultados são medidos?  
Desde já agradeço a atenção e colaboração. 
Cordialmente, 
Jersilene Moura 
 

A definição do corpus de análise foi delimitada, em razão do tempo, a órgãos federais e 

estaduais para os quais foi encaminhada a mesma indagação via e-SIC. 
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Nosso objetivo inicial era encaminhar para a União e os 26 Estados da federação e o 

Distrito Federal. Entretanto, por problemas técnicos relacionados à própria plataforma e-SIC, 

somente foi possível encaminhar para 21 Estados da federação. 

 

4.2. Dos programas de educação fiscal no âmbito federal 

Iniciando pelo governo federal, verificamos que sua resposta, encaminhada pela 

Ouvidoria, limitou-se a se pronunciar nos seguintes termos: 

Informações sobre o tema podem ser encontradas na página da Receita Federal do Brasil 

nos links: -http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal - 

http://receita.economia.gov.br/dados  

No primeiro link, consultado no dia 19/11/2019, extrai-se notícia sobre o Prêmio 

Nacional de Educação Fiscal 2019, e outras Programas, como o Núcleo de Apoio Contábil 

Fiscal – NAF, Conheça a nossa Aduana; Projeto Destinação; e Autoatendimento Orientado. 

Os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal – NAF é um projeto desenvolvido pela Receita 

em parceria com Instituições de Ensino Superior – IES, visando a oferecer serviços contáveis 

de assistência tributária e fiscal gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder 

aquisitivo. 

O programa procura desenvolver um comportamento de conformidade prestando um 

auxílio para que cidadãos e empresas possam ter mais segurança no cumprimento de suas 

obrigações fiscais.  

De acordo com a página do programa, o NAF possui os seguintes objetivos: 

•  Proporcionar aos estudantes formação sobre a função social dos 
tributos, direitos e deveres associados à tributação; 
•  Qualificar o futuro profissional por meio da vivência prática, 
proporcionando a aplicação do seu aprendizado acadêmico, assim como a 
geração de conhecimento acerca das obrigações tributárias em discussões, 
palestras, grupos de estudo, treinamentos e visitas guiadas à Receita Federal; 
•  Disponibilizar orientação contábil e fiscal a pessoas físicas de baixa 
renda, microempresas, MEIs e entidades sem fins lucrativos. 
(http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-
fiscal/naf/conheca, acesso: 20/11/2019) 

De uma leitura do referido referencial, obtêm-se um número de informações 

disponíveis, e dados numéricos da expansão do programa, questionários de acompanhamento, 
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visando a mensuração de resultados alcançados pela política pública, cujo objetivo é “promover 

uma melhor qualificação dos futuros profissionais contábeis, disponibilizar a prestação de 

serviços fiscais a contribuintes hipossuficientes e desenvolver a moral tributária e a cidadania 

na sociedade” (Referencial NAF, p. 7).  

Convém, ressaltar, também, que o programa tem sido reconhecido como de grande 

sucesso, tendo sido exportado para outros países, como México, Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, El Salvador, etc. E, de acordo ainda com o citado referencial, existem hoje 360 

núcleos formalizados no Brasil e mais de 250 em 11 países da América Latina, que podem ser 

acompanhados por um site próprio na rede mundial de computadores: 

http://rednaf.educacionfiscal.org/  

Sobre o questionário disponibilizado para preenchimento online 

(http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/naf/naf-

questionarios/questionario-estudante), observamos que na Seção 3, os estudantes avaliam o 

programa, e na Seção 4, denominada Cultura tributária, os alunos participantes apresentam suas 

percepções sobre este tema. Em que pese o avanço dessa política, que foi estruturada com uma 

forma de avaliação, não há um tópico sobre o impacto do programa para a promoção de uma 

maior consciência fiscal ou compliance tributário, que é o objeto desta pesquisa, além do 

programa ser direcionado a estudantes universitários de contabilidade que, por sua 

especificidade, não poderíamos deduzir que os resultados pudessem ser generalizados para a 

sociedade brasileira. 

Ademais, analisando o questionário verificamos que ele aborda questões relacionadas 

aos conhecimentos sobre obrigações contábeis e tributárias, além de procedimentos, ou seja, 

sob um prisma de melhoria no cumprimento das obrigações fiscais, mas não sob o aspecto 

comportamental  abordado no presente estudo, razão pela qual, não iremos nos aprofundar nos 

dados ali contidos, que nos foram gentilmente enviados pela equipe do NAF. 

Além do NAF, também consta do link o “Notícias do Prêmio Nacional de Educação 

Fiscal” que é promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos 

Estaduais (Febrafite), cuja edição 2020 está sendo realizada em parceria com a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Controladoria-

Geral da União (CGU), o GT-66 de Educação Fiscal (Confaz) e a Escola Nacional de 

Administração Pública (Enap). 



36 
 

O prêmio, de acordo com seu site (https://www.premioeducacaofiscal.org.br/), vem 

sendo editado desde 2012 para “reconhecer, valorizar e divulgar ações empreendedoras as quais 

atuam com as temáticas da função social dos tributos, da qualidade do gasto público e do 

acompanhamento do retorno dos recursos à sociedade.” Sendo voltado para escolas, 

instituições, profissionais de imprensa e tecnologia. 

Também constam do site livros e informativos sobre o tema de educação fiscal. 

Avançando além da Receita Federal, verificamos que o Tesouro Nacional também 

desenvolve programas voltadas à educação fiscal. O Tesouro Educacional é um programa que 

consta em sua página e que, de acordo com informações ali contidas, é composto por ações 

educacionais voltadas ao público externo com o objetivo de: 

• contribuir para o pleno exercício da cidadania por meio da educação 
fiscal, financeira e contábil. 
• conscientizar a sociedade sobre como o Estado brasileiro administra as 
finanças públicas. 
• sensibilizar a sociedade a respeito da sustentabilidade fiscal e da 
responsabilização socioeconômica. 
• estimular um ambiente profícuo para a educação e pesquisa acadêmicas 
em finanças públicas. 
• desenvolver competências técnicas relacionadas às atribuições do 
Tesouro Nacional, de agentes públicos não pertencentes aos seus quadros. 
• promover, consolidar e fortalecer, subsidiariamente, a imagem 
institucional do Tesouro Nacional 

Do site também é possível se extrair programas voltadas ao público infantil e adulto, 

cursos e outras informações sobre o órgão. Porém, não encontramos nenhuma informação 

quanto aos resultados alçados por esses programas, concernentes a estudos de impacto, 

baseados em índices previamente estabelecidos (IPEA, 2018). 

No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, recentemente foi criado o 

aplicativo Dívida Aberta, com dados dos devedores, ferramentas de geolocalização e outras 

funcionalidades, como consulta de regularidade por QR-Code. Por meio dele qualquer pessoa 

pode consultar qualquer devedor inscrito em dívida ativa, cujo débito não esteja regularizado.  

O aplicativo já está disponível para download nas lojas App Store e Play Store.   

Em entrevista realizada com o idealizador do programa, o Procurador da Fazenda 

Nacional Everaldo Souza Passos Filho, este informou que o aplicativo tem tido um aumento 

crescente de usuários, contando atualmente com cerca de 55 mil, e registra aproximadamente 
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30 mil consultas por semana e 120 mil consultas/mês, com avaliações muito positivas dos 

usuários. 

Foram inseridos banners de educação fiscal e dados informativos de devedores, na 

tentativa de estimular a educação fiscal e buscar conscientizar o cidadão da necessidade do 

pagamento de tributos. 

O aplicativo busca desmistificar algumas informações irreais, como por exemplo de que 

empresas regulares não se mantém no mercado, uma vez que apenas uma pequena parcela é 

devedora, menos de 8% (oito por cento), conforme estudo divulgado pela Nota SEI nº 

40/2019/PGDAU-CDA-COAGED/PGDAU-CDA/PGDAU/PGFN-ME e disponibilizado na 

aplicativo e na internet da instituição. Vide imagem: 
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 Fonte: Site PGFN 
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O aplicativo é totalmente aberto, ou seja, sem login e prévio cadastramento, e  possibilita 

consultar por QR-Code da nota fiscal se a empresa está regular, buscando, com isso, que o 

consumidor valorize as empresas idôneas junto ao fisco. 

Trata-se de uma ferramenta educacional inovadora e totalmente digital e que talvez seja 

um marco na transparência de informações, já que a dívida ativa é pública, e são atualizados os 

dados de forma online. 

Todavia, por ser ainda uma ferramenta muito nova ainda não há estudos sobre seu 

impacto no comportamento do consumidor.   

Portanto, no âmbito federal, em que pese a existência de diversos programas, apenas o 

NAF possui uma mensuração de resultados por meio da percepção de seus participantes por 

meio de questionários. 

 

4.3. Dos Programas de Educação Fiscal no âmbito dos Estados e do 

Distrito Federal 

Dando continuidade ao exame dos programas de educação fiscal, passaremos a 

examinar os programas instituídos no âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Analisaremos 

as respostas enviadas por cada um dos entes estaduais provocados e correspondente 

documentação, informação e/ou links de acesso e, ao final, apresentaremos um quadro resumo.  

Inicialmente, ressaltamos que para os Estados da Bahia, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, 

Mato Grosso e Sergipe não foi possível cadastrar a solicitação por erros operacionais e/ou 

sistêmicos da página do e-SIC dos referidos entes públicos, em que pese esta mestranda tenha 

tentado diversas vezes em vários sistemas operacionais. 

Também buscamos obter essas informações diretamente das páginas oficiais dos 

referidos entes federativos, onde pudemos observar que alguns tinham programas instituídos, 

com alguns dados, e outros sequer possuíam informações sobre este assunto. Seguiremos a 

ordem cronológica de encaminhamento das respostas. 

O Estado do Rio de Janeiro respondeu em 29 de julho de 2019 informando que possui 

Programa de Educação Fiscal desde fevereiro/2000, desenvolvendo projetos voltados a 

diferentes públicos da sociedade (alunos de ensino médio, superior, professores), tais como 
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SEFAZ de portas abertas, educação fiscal nas escolas, ciclo de palestras e cidade constitucional. 

No tocante à avaliação de resultados, informou que publica anualmente um relatório de 

atividades com informações a respeito das atividades realizadas, além de fazer uma avaliação 

de reação dos participantes. 

O Estado de São Paulo, em mensagem de email enviada no dia 13 de agosto de 2019, 

informou possuir várias ações de educação fiscal, divulgadas em uma página própria na rede 

mundial de computadores http://www.educacaofiscal.sp.gov.br/. 

Acessando a referida página, podemos constatar que, efetivamente, há um vasto material 

no portal, com cursos, legislação e calendário de ações. 

Sobre a avaliação dessas políticas públicas, o Estado de São Paulo informou que: 

Em relação ao controle e monitoramento, todas as ações de Educação Fiscal 
(previstas e novas demandas) são registradas e acompanhadas em ferramenta 
SharePoint – Espaço de Trabalho Corporativo, possibilitando a geração de 
relatórios gerenciais e apuração de indicadores. 
Trimestralmente, os resultados são inseridos no SIMPPA – Sistema de 
Monitoramento dos Programas e Ações do PPA – Plano Plurianual, visando o 
acompanhamento e evolução das metas nele estabelecidas. 
Atualmente, o indicador informado no SIMPPA é o Número de Cidadãos 
Conscientizados, apurado a partir do público efetivo participante em cursos 
(EaD e presencial ), feiras e exposições, seminários, 
debates e painéis. 

 

Em que pese esses monitoramentos não sejam capazes de nos fornecer o impacto dos 

programas, no que concerne aos resultados efetivamente alcançados pelas políticas públicas 

implementadas, são importantes para se compreender seu âmbito de alcance. 

Neste aspecto, vale mencionar também a Pesquisa sobre percepção da população em 

relação aos tributos e gastos públicos focada no nível de conhecimento e percepção da 

população frente ao tema, com indivíduos de 18 anos ou mais, realizada na Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP, sobre diferentes aspectos da arrecadação e gastos 

realizados pelo poder público. Essa pesquisa revelou que, dentre outros achados, que há uma 

lacuna sobre informações de aplicação dos recursos arrecadados, obrigações fiscais e direito do 

consumidor, conforme se extrai da tabela 10: 
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O Distrito Federal respondeu por e-mail, em 2 de setembro de 2019, informando que 

possui Programa de Educação Fiscal com várias ações, dentre elas formação de professores, 

atividades lúdicas com alunos, oficias, etc. Sobre medição, informou que havia um programa 

de monitoramento e avaliação executado pelo Serpro, mas que foi suspenso por contenção de 

despesas. 

O Estado de Minas Gerais respondeu em 28 de setembro de 2019 trazendo um histórico 

do seu programa de educação fiscal que  

tem como objetivos sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do 
tributo; oferecer aos cidadãos conhecimentos sobre administração pública; 
incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e criar 
condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão. 

Para tanto, informou que realizam diversas atividades, a exemplo de seminários, 

palestras e cursos, etc. 

Sobre a avaliação desta política, informou que os resultados são medidos em função do 

público alcançado, conforme mapa abaixo: 
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O Estado do Acre respondeu via plataforma e-SIC, em 4 de novembro de 2019, 

informando que não existem políticas de educação fiscal no Estado. 

O Estado de Rondônia respondeu por e-mail em 25 de novembro de 2019 que sua 

Secretaria de Finanças possui programa de Educação Fiscal, atualmente sendo reformulado por 

uma nova legislação, na qual estará prevista uma avaliação de resultados. Informou, também, 

que a nova legislação está em fase de finalização e será brevemente enviada à Assembleia 

Legislativa para votação. 

O Estado de Santa Catarina prestou suas informações por intermédio de e-mail 

encaminhado no dia 18 de março de 2020, aduzindo que,  

em que pese a SEF ter um grupo de Educação Fiscal constituído formalmente, 
nos últimos meses não foi desenvolvida nenhuma atividade. 
Em face do acima exposto, a SEF está reformulando totalmente o programa. 
A primeira reunião para tratar o assunto será no dia 25/03/2020. 

O Estado do Rio Grande do Norte respondeu à solicitação, também via e-mail, 

informando uma recente parceria entre a Controladoria-Geral do Estado - CONTROL e o 

movimento MARCCO (Movimento Articulado de Combate à Corrupção) com o objetivo de 

promover ações de educação fiscal e educação para o controle social. Todavia, em virtude da 

crise estabelecida pelo Corona vírus, todas as reuniões agendadas para essas ações foram 

suspensas. O Estado não trouxe nenhuma informação sobre a avaliação desta política pública. 

O Estado do Maranhão respondeu via portal do e-Sic no dia 23 de março de 2020, 

informando que instituiu o Programa de Educação Fiscal, por meio do Dec. 16.847/99, 
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objetivando ampliar o nível de consciência social para a importância sócio-econômica do 

tributo e abrindo-se para a participação popular, acompanhamento e fiscalização da aplicação 

dos recursos públicos. Informou também que, até o ano de 2018, Conselheiros sociais, líderes 

comunitários, sindicais e cidadãos interessados poderiam solicitar a capacitação gratuita, pela 

internet, no curso de disseminadores da Educação Fiscal, que trata de temas como orçamento, 

despesas, receita pública e controle social. Todavia, em razão da indisponibilidade de recursos, 

as atividades foram descontinuadas. No tocante à avaliação dessa política pública, afirmou que 

não houve instituição de um sistema de avaliação efetivo.  

O Estado de Pernambuco respondeu à solicitação em 23 de março de 2020, informando 

que institucionalizou o Programa Estadual de Educação Fiscal em julho de 1998, que tem como 

missão: compartilhar conhecimentos sobre a origem, aplicação e controle dos recursos públicos, 

favorecendo a participação social. Para que ocorra a atuação cidadã almejada, foram traçados 

os seguintes objetivos específicos: 

1.    Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; 
2.    Oferecer aos cidadãos conhecimentos sobre administração pública; e 
3.    Criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o 
cidadão. 

Informou, ainda, que as atividades de Educação Fiscal são abrangentes, voltadas para 

toda a sociedade, tendo como prioridade os estudantes e profissionais da educação e 

desenvolvidas por meio de palestras, utilizando cartilhas ilustrativas, CDs e DVDs, seminários, 

divulgação de vídeo institucional, jogo eletrônico e atividades lúdicas. 

Achamos interessante também citar a existência de um jingle criado pelo Estado de 

Pernambuco, que pode ser acessado no seguinte endereço:  

(https://www.sefaz.pe.gov.br/Institucional/Programas/EducacaoFiscal/Documents/Jingle%20Educa

%c3%a7%c3%a3o%20Fiscal.mp3) 

Em Pernambuco, a coordenação do Programa de Educação Fiscal cabe à Secretaria da 

Fazenda (através da Gerência do Programa de Educação Fiscal-GPEF) em parceria com a 

Secretaria de Educação, contando também com a colaboração da Controladoria-Geral da União, 

Tribunal de Contas do Estado, Secretaria da Controladoria Geral do Estado, Ministério Público 

e Receita Federal. 
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Mensalmente, a GPEF disponibiliza, no site da Sefaz, um relatório dos projetos e 

atividades desenvolvidas: 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Institucional/Programas/EducacaoFiscal/Paginas/default.aspx 

Analisando a página do programa informada, efetivamente se constatam diversas ações 

muito interessantes para diversos públicos, cartilhas, livros e outros materiais didáticos. 

Todavia, não se detecta avaliação dessas políticas públicas, mas apenas relatórios das atividades 

desenvolvidas. 

O Estado Ceará informou, em 1º de abril de 2020, que a Secretaria da Fazenda do Estado 

possui o Programa de Educação Fiscal do Ceará – PEF e realiza a avaliação dos resultados 

anualmente. Encontram-se disponíveis no Portal da Sefaz, no endereço www.sefaz.ce.gov.br, 

as propostas, ações e avaliação (transparência) do PEF. 

Após navegar pelo endereço eletrônico informado, foi possível constatar que existe um 

Programa de Educação Fiscal do Estado, com várias ações, cartilhas e e-books. Dentre eles se 

sobressai uma publicação dos 15 anos do Programa de Educação Fiscal do Ceará (TORRES, 

2014) e dos 21 anos do Programa de Educação Fiscal do Ceará: cidadania fiscal em uma era 

disruptiva. Nesses e-books são trazidos artigos e estudos com vários relatos de pessoas que 

participaram de alguns Programas de Educação Fiscal instituídos, dando seu testemunho 

pessoal da influência dos programas na percepção do pagamento de tributos. 

Um dos artigos (TOMAS NETO e BELCHIOR, 2014) traz um relato da educação fiscal 

itinerante realizada pela Secretaria da Fazenda do Ceará, cujo objetivo é despertar criticamente 

os funcionários daquela instituição acerca de temas da educação e como estes temas podem ser 

inseridos no cotidiano do órgão.  

Alguns servidores foram categóricos quanto à mudança na forma de enxergar o 

pagamento de tributos, conforme se extrai de alguns relatos abaixo transcritos: 

O Projeto Educação Fiscal Itinerante é um instrumento importante à sociedade 
criando condições para uma relação harmoniosa entre o Estado (fisco) e os 
cidadãos, sensibilizando-os para a função socioeconômica de arrecadação de 
tributos.  

Avalio de forma positiva este trabalho de esclarecimento da importância da 
Educação Fiscal e desejo que este projeto se estenda às escolas. O Projeto 
ampliou meu conhecimento sobre o assunto, pois tinha uma visão muito fiscal. 
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A iniciativa da Célula de Educação Fiscal é fundamental para que os 
servidores da Secretaria da Fazenda compreendam a necessidade das ações 
desenvolvidas no âmbito da Educação Fiscal, principalmente as externas. A 
atividade de arrecadar e fiscalizar é estigmatizada por alguns setores sociais. 
Desta forma, buscar o apoio da sociedade é de grande importância para a 
Administração Tributária. Para tanto, é preciso levar aos agentes sociais 
informações quanto aos benefícios gerados pelo uso dos valores arrecadados, 
bem como esclarecer que a evasão fiscal, além de privar o Estado dos seus 
recursos, resulta no enriquecimento indevido do sonegador 

O Projeto Educação Fiscal Itinerante foi muito elucidativo. Durante a 
apresentação, pudemos refletir melhor sobre a relação da cidadania com a 
tributação, os fundamentos da educação fiscal, a minha relação como servidor 
público com a educação fiscal, o que a sociedade espera de nós, servidores, e 
o que podemos oferecer para que esta sociedade cresça e se fortaleça através 
da cidadania  (TOMAS NETO e BELCHIOR,  p. 17, 2014) 

Outro artigo digno de nota avaliou a educação fiscal sob a ótica do aluno da escola 

pública estadual do Ceará (NASCIMENTO E ALMEIDA, 2014). Da pesquisa qualitativa 

realizada com uma população composta por duzentos e cinquenta alunos da rede pública 

estadual, que participam do projeto Bolsa Educação Fiscal e Cidadania no município de 

Fortaleza, constatou-se: 

Os relatos demonstraram que, depois do curso, os alunos passaram a olhar o 
tributo de forma diferente, ou seja, reconhecem a relevância do imposto para 
o desenvolvimento social. Dessa forma, os conceitos sobre ética, tributação, 
deveres e direitos, administração pública, repassados no Curso Monitor de 
Educação Fiscal são fundamentais para vida em sociedade que contribuem 
para o pleno exercício de cidadania. Percebe-se, ao longo das falas dos 
sujeitos, o impacto desses conceitos na formação da vida cidadã do aluno, que 
demonstraram motivados a repassar os conhecimentos adquiridos no curso. 

Os entrevistados afirmaram que os conhecimentos apreendidos durante o 
estágio influenciaram na mudança de comportamento e de atitude da maioria 
dos alunos desta pesquisa. Eles passaram a solicitar a nota fiscal, perceberam 
que os tributos estão incluídos em todos os produtos consumidos, e o Estado 
não administra com eficiência os recursos arrecadados, que deveria retornar 
em serviços para população. Mudar o comportamento traz consequências, será 
que o poder dominante quer essa mudança? Transparência no uso do dinheiro 
público? 

De outra banda, outra pesquisa realizada, agora sob o ângulo dos docentes (OLIVEIRA 

E SOUSA, 2014), também de cunho qualitativo, apontou: 

Para quase 80% dos pesquisados, o Curso de Formação sensibilizou para a 
compreensão socioeconômica do tributo e controle social, ou seja, atingiu os 
objetivos específicos do PNEF. Vale destacar que a maioria dos pesquisados 
apontou a necessidade de inclusão do tema como disciplina obrigatória no 
currículo escolar. Tal resultado confere ao tema um significado relevante. Os 
cursistas apontaram como principais condições para a construção de uma 
relação harmoniosa entre Estado e cidadão: gestão eficiente dos recursos 
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públicos com transparência e combate à corrupção; amplo conhecimento dos 
direitos e deveres dos cidadãos e retorno social dos tributos; políticas públicas 
voltadas ao interesse social; participação e controle social. Tal resultado 
reflete a consciência do grupo de participantes sobre as razões do conflito 
entre Estado e sociedade. Em síntese, as condições elencadas são essenciais 
para a vivência da cidadania, para o resgate da ética nas relações, para a 
instituição real do Estado Democrático de Direito. (OLIVEIRA E SOUSA, 
p. 374, 2014) 

Estes e outros artigos publicados por ocasião da comemoração aos 15 anos do Programa 

de Educação Fiscal no Estado de Fortaleza e também dos 21 anos do Programa de Educação 

Fiscal demonstram que existe um plano de educação fiscal com estratégias bem definidas, com 

monitoramento anual, embora as pesquisas tenham um espectro de abrangência limitado, se 

prestando mais a colher a opinião dos participantes, não trazendo dados que possam demonstrar 

o efetivo impacto destas políticas públicas, com base em indicadores previamente definidos. 

O Estado do Pará informou, em 6 de abril de 2020, que conta com Programa de 

Educação Fiscal, instituído pelo Decreto nº 14.404 de 24/04/2000, assim como possui o Grupo 

de Educação Fiscal, coordenado pela Secretaria da Fazenda e com representantes da SEDUC, 

Receita Federal do Brasil e vários parceiros, como TCM, TCE, SESI e outros. Informou ainda 

que são realizadas ações de capacitação, com cursos de formação, seminários e participações 

em premiações nacionais. No tocante à avaliação desses programas, respondeu que o maior 

desafio é buscar ferramentas que possam auxiliar na avaliação e aprimoramento. Ressaltou que 

no planejamento são definidas as ações por intermédio do plano de ação que são mensuradas 

com metas e indicadores definidos. Todavia, não informou quais seriam e nem os resultados 

alcançados.      

O Estado de Alagoas, em resposta enviada no dia 13 de abril de 2020, informou que o 

GRUPO NACIONAL DE EDUCACAO, compreendido pelos Estados da Federação Brasileira, 

respaldado juridicamente por meio do GT/66, da COTEPE, instituiu comissões de trabalho para 

esta finalidade e outras, em novembro de 2019, na última reunião presencial, mas que em 

virtude da pandemia, os grupos ainda não puderam começar as mensurações. 

O Estado do Piauí respondeu, via sistema, em 20 de abril de 2020, informando que  

as políticas de educação fiscal são desenvolvidas por meio de palestras, 
seminários e Curso de Formação em Disseminadores de Educação 
Fiscal e Cidadania (40h), ao público estudantil (ensino médio e aos 
universitários), bem como de professores e coordenadores pedagógicos 
das escolas públicas. 



47 
 

Quanto aos resultados, informaram que não possuem ferramenta de evidenciação e 

medição. 

 O Estado de Mato Grosso do Sul encaminhou, em 30 de abril de 2020, um arquivo de 

texto prestando informações sobre seu Programa Estadual de Educação Fiscal e legislação 

correspondente, no qual afirma a realização de capacitações presenciais de mais de 9 mil 

professores da rede pública e particular de ensino. Todavia, não apresentou nenhum documento 

de avaliação dessa política pública e dos resultados alcançados. 

O Estado do Tocantins encaminhou em 6 de maio de 2020 sua resposta, anexando a ela 

cópia da legislação correspondente, da qual se extrai que apenas a partir do novo Programa 

Estadual de Educação Fiscal – PEEF, instituído pela Portaria Conjunta SEFAZ/SEDUC Nº 

358/2020/GABSEC, de 17/04/2020, foram estabelecidos parâmetros para a avaliação do 

Programa, conforme item 11, abaixo transcrito: 

A avaliação do Programa é realizada de forma qualitativa e quantitativa, com 
o devido monitoramento das ações, e medição dos resultados obtidos pelo 
PEEF.  
Para avaliar os resultados da implementação do PEEF será necessário 
estabelecer a relação entre os resultados atuais e mensuração após 
implementação do programa. 
Com o intuito de obter informações sobre o Programa nas unidades escolares, 
será solicitada à Seduc inserção do PEEF nos relatórios do respectivo 
supervisor. 
Na intenção de buscar informações sobre a percepção do cidadão tocantinense 
sobre a “cultura fiscal” será realizada avaliação qualitativa para identificação 
do nível de conhecimento dos cidadãos sobre os tributos e os gastos públicos, 
bem como captar a concepção quanto às responsabilidades dos órgãos do 
Estado. 
Serão pesquisadas, ainda, informações disponíveis nas avaliações externas 
referentes à temática, mediante questionário desenvolvido pela equipe do 
PNEF e instituições parceiras. 
Quanto à avaliação quantitativa, poderá ser realizada a partir do 
acompanhamento do número de instituições (incluindo as unidades escolares) 
e municípios aderentes ao Programa, bem como o número de pessoas 
capacitadas no curso DEF e ainda, os volumes de projetos executados nas 
escolas, alunos e professores participantes do processo. 
A coleta desses dados será realizada quadrimestralmente estabelecendo a 
comparação entre o universo existente, a meta proposta no PEEF e a meta 
realmente alcançada, com o intuito de propor o realinhamento do 
planejamento. 

 
Considerando que essas disposições são muito recentes, ainda não houve sua aplicação 

e demonstração dos resultados alcançados. 
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Os Estados do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Amapá deixaram transcorrer o 

prazo de resposta do e-SIC, sem apresentar qualquer manifestação. 

Assim, dos 77% (setenta e sete por cento) dos Estados que receberam a solicitação via 

e-SIC, o número de respondentes correspondeu a 55%, dos Estados da federação e Distrito 

Federal, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destes, apenas alguns tinham programas de educação fiscal, e poucos possuíam algum 

tipo de mensuração do alcance das ações realizadas e/ou avaliação destas, conforme se verifica 

Estado 
Problemas 

técnicos 
Não enviou 

resposta 
Enviou 

resposta 

Acre    X 

Alagoas     X 

Amapá   X   

Amazonas   X   

Bahia X     

Ceará     X 

Espírito Santo X     

Goiás X     

Maranhão     X 

Mato Grosso X     

Mato Grosso do 
Sul     X 

Minas Gerais     X 

Pará     X 

Paraíba X     

Paraná   X   

Pernambuco     X 

Piauí      X 

Rio de Janeiro     X 

Rio Grande do 
Norte     X 

Rio Grande do Sul   X   

Rondônia     X 

Roraima  X     

Santa Catarina     X 

São Paulo     X 

Sergipe X     

Tocantins     X 

Distrito Federal     X 
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do quadro resumo abaixo, que inclui dados da busca feita livremente por esta mestranda nas 

páginas da internet dos entes estaduais, independente do encaminhamento da resposta via e-

Sic: 

 

Ressaltamos que a avaliação e medição de que trata o gráfico acima concerne a algum 

tipo de análise dos programas feita pelos órgãos estaduais. Neste aspecto, não estamos nos 

referindo a avaliações dentro dos requisitos e etapas previstas pelo Guia ex post do IPEA (2018), 

mas a qualquer tipo de mensuração ou avaliação de resultados. 

Esclarecemos que embora alguns Estados não tenham respondido ou tenham tido algum 

tipo de problema técnico na plataforma do e-sic, foi possível verificar a existência de programas 

de educação fiscal com algum tipo de avaliação e/ou medição por meio de entrevistas realizadas 

com operadores destes programas ou por meio de pesquisa livre em suas páginas na internet, 

razão pela qual fizemos constar a existência de avaliação e/ou medição, nos casos em que foram 

detectados.  
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4.4. Da Análise do Material Coletado  

 

Uma avaliação de impacto pressupõe um modelo que estabeleça hipóteses de que 

determinadas atividades geram determinados produtos, e que, por sua vez, geram resultados 

dentro do que foi previamente definido na sua implantação. (IPEA, 2018) 

Utilizando-nos dos guias de avaliação de políticas públicas elaborados e divulgados pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018), se observa que os programas de 

educação fiscal no Brasil não costumam ser mensurados e avaliados com base nas etapas 

recomendadas. 

O que se verifica das respostas encaminhadas pelos órgãos fazendários, tanto federais 

quanto estaduais, é que os programas de educação fiscal, em sua maioria, possuem apenas 

relatórios da quantidade de ações que foram feitas (palestras, participantes etc), mas pouco ou 

nada se mede quanto à efetividade desses programas em promover uma real mudança 

comportamental nos cidadãos por eles alcançados, salvo pesquisa de opinião realizada por 

alguns poucos entes, conforme já relatado. 

Todavia, alguns órgãos estão se sobressaindo, notadamente dentro de uma avaliação 

qualitativa de percepção dos envolvidos, com destaque para a Receita Federal e a Fazenda 

Pública do Estado do Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. 

O Programa de Educação Fiscal do Ceará instituído há mais de 15 anos apresenta uma 

estruturação mais avançada com avaliações qualitativas que permitem deduzir mudança de 

percepção de seus participantes, apesar de não haver uma mensuração de impacto propriamente 

dita, com indicadores previamente definidos. O relato de servidores daquela Fazenda Pública 

estadual no programa de Educação Fiscal itinerante é categórico ao afirmar a mudança na 

percepção e na satisfação e orgulho dos participantes com relação a sua função de arrecadar 

tributos. 

Entretanto, essa constatação baseia-se numa opinião sobre o programa, não sendo 

suficiente para comprovar a efetiva relação de causalidade. 

Em suma, observamos que, no Brasil, não temos ainda a cultura de avaliar as políticas 

públicas em geral, o que não nos permite ter evidências suficientes quanto aos seus efetivos 

resultados. 
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5. DA PERCEPÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS DE 

EDUCAÇÃO FISCAL  

 
A partir da insuficiência das respostas enviadas pelos entes federativos provocados 

quanto à influência dos programas de educação fiscal no compliance tributário, sob o aspecto 

comportamental, buscamos complementar a compreensão dos Programas de Educação Fiscal 

numa segunda fase, por meio de pesquisa de campo realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, com perguntas abertas, as quais foram analisadas segundo a metodologia de 

análise de conteúdo. 

Alguns entrevistados preferiram manter suas informações anonimizadas, o que foi 

devidamente observado na nossa análise, com a substituição de seus nomes por outros nomes 

próprios comuns, mantendo-se apenas a identificação daqueles que autorizaram a divulgação 

da fonte. 

As respostas dos entrevistados trouxeram outros fatores, além dos achados das pesquisas 

bibliográficas e documental, de grande relevância para a compreensão do problema de pesquisa, 

as quais foram categorizadas dentro dos eixos temáticos gerais por um critério semântico -

categorias temáticas (BARDIM, 2001), a seguir descritas e detalhadas.  

Inicialmente, analisamos os fatores determinantes para o baixo compliance tributário 

sob o aspecto comportamental, com base nas percepções dos entrevistados, cotejando-as com 

discussões teóricas apresentadas no presente trabalho, bem como com os documentos 

levantados via pesquisa em sites dos entes públicos e respostas encaminhadas pelo sistema  e-

SIC. 

Na sequência, analisamos as figuras da Administração versus Contribuinte sob a ótica 

dos entrevistados e do referencial teórico. Aqui foram agrupadas como se dá a atuação destes 

atores, tanto no momento presente, quanto no que se considera o proceder ideal.  

Por fim, procuramos compreender a influência da educação fiscal no compliance 

tributário, sob o aspecto comportamental, na visão dos entrevistados e com base no relato de 

suas experiências, abordando os achados por eles percebidos e relatados. 

 

5.1.Fatores determinantes para o baixo compliance tributário sob o aspecto 

comportamental 



52 
 

No referencial teórico apresentamos alguns estudos que explicam a percepção negativa 

do pagamento de tributos no Brasil. Os entrevistados trouxeram suas percepções que 

corroboram o referencial teórico e acrescentam também novas perspectivas sobre o tema:  

O pagamento voluntário exige um conhecimento prévio sobre 
cidadania fiscal e de o cidadão se sentir parte dessa sociedade 
organizada para custear este Estado, para que todos tenhamos os 
direitos fundamentais garantidos na Constituição. (Luísa) 

 

Qualidade de gasto e importância de financiamento tem que seguir em 
paralelo. (Everaldo) 

 

A questão da tributação indireta como dificultador da visualização do pagamento 

(MAIA, 2015) foi também apontada por um dos entrevistados: 

No Brasil, culturalmente, não existe tributo no produto. O tributo é algo que 
o Estado vai tirar da empresa. Não há o entendimento de que o consumidor é 
o real pagador do tributo, pois o valor do tributo já está embutido no preço 
da mercadoria. De certa forma ele fica oculto para a maioria dessas pessoas. 
(...) A sociedade se acostumou a não perceber a incidência de tributos. Só os 
impostos diretos são percebidos; os demais precisam passar por um processo 
de criação de consciência. A sociedade só existe e só se forma como sociedade 
plena a partir desse entendimento, de que a contribuição de todos que cria a 
viabilidade das políticas públicas. (Zanon) 

No geral, se você olhar no consciente coletivo, as pessoas se sentem 
obrigadas. Às vezes não têm nem a percepção que pagam. A relação como um 
todo não é uma relação harmoniosa e de entendimento não. (Cecília) 

A falta de consciência fiscal do cidadão médio, apontada no referencial teórico 

(GRZYBOVSKI E HAHN, 2006; LINHARES, 2011), também foi um dos fatores registrados 

por vários entrevistados: 

A maioria das pessoas acha que o dinheiro vai para a corrupção. Se faz 
necessário que o Estado preste constas do gasto o público. Campanhas de 
pagamento de tributos são muito esporádicas. Teria que se intensificar esses 
programas de conscientização do pagamento de tributos e prestação de 
contas dos gastos efetuados. Tem que mostrar como isso retorna para o 
cidadão. (Everaldo) 

Tem uma lacuna muito grande da compreensão de que os tributos são as 
fontes de financiamento do Estado. (...) A tributação é um dos grandes 
instrumentos de coesão social, ou seja, a partir do momento que eu tenho 
coesão social, eu consigo compreender porque eu pago impostos. (...) As 
pessoas não fazem vinculação da tributação com a cidadania (João) 

A sonegação fiscal hoje é muito maior (sonegômetro) e nefasta para a 
sociedade do que a questão da corrupção. A sonegação muito vezes 
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inviabiliza e ao mesmo tempo é aplaudida pelas pessoas. (...) A carga 
tributária no país é muito alta, mas as pessoas desconhecem que, em outros 
países, as vezes admirados, a carga tributária é muito maior. As pessoas não 
conseguem enxergar que nós moramos em um grande condomínio, e se eu não 
contribuo para a despesa desse condomínio, outro vai ter que contribuir. Aqui 
no Brasil também temos serviços que em outros países não são oferecidos. 
Estas características geram custo que é dividido por toda a sociedade. A 
sociedade plena tem que olhar para isso. Não se vincula serviço público a 
tributo, no Brasil.  (Zanon) 

Apesar de as pessoas falarem que nós temos uma carga tributária muito alta, 
estão conseguindo entender que nós temos muitos serviços sustentados por 
este tributo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema 
de saúde público. O Estado nos devolve sim, mas muitas vezes as pessoas não 
fazem essa vinculação. Conscientização de que se eu recebo também tenho 
que contribuir. (Bernadete) 

Coesão e sentimento de pertencimento é muito baixo. Poucos pagam por 
sentimento de solidariedade e coesão social. O Estado brasileiro é pouco 
eficiente. (Tom) 

A percepção do cidadão é de que ele é obrigado a pagar o imposto e que esse 
imposto na maioria das vezes é desviado. (...) A sociedade não está à vontade 
para pedir a Nota e acompanhar a fiscalização do dinheiro público. 
(Francisco) 

A corrupção é bem menor que o desperdício. O olho do dono está fechado. E 
o dono é o povo. Ele está lavando as mãos, mas ele está sendo prejudicado. 
Isso envolve mudança de cultura, comportamento. (Humberto) 

 

5.2.Atuação dos atores: Administração X Contribuinte 

Conforme trouxemos no referencial teórico a educação tributária abrange também o 

comportamento adequado por parte da própria Administração (BUJANDA, 1967) que tem que 

se pautar por uma atitude que gere confiança de que pagar tributos é um ganho social (LARSEN, 

2018). 

Os entrevistados, à exceção de apenas um, entendem que a atuação da Administração é 

um fator relevante no compliance tributário. Também citaram a importância de uma presença 

fiscal, controle do gasto público e a da coibição a atitudes perniciosas de alguns contribuintes. 

Citamos: 

Um fisco que passa confiança, ganha o respeito. Quanto maior o grau de 
respeito que a população tem pela Administração tributária, é proporcional 
a arrecadação espontânea. (Ana) 

Temos que avançar nas melhorias, no controle dos gastos para que o cidadão 
tenha mais confiança. Retorno social mais adequado ao que paga. (Luísa) 
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Na média, as pessoas não querem pagar tributos. Nem pessoas com ensino 
superior tem essa noção. Associa-se muito à corrupção. Sonegação anda lado 
a lado com corrupção. (Luísa) 

Um dos entrevistados trouxe uma associação histórica sobre a percepção dos tributos, 

direitos e deveres: 

Como país tem alternâncias entre democracia e certo estado autoritário, com 
maneira muito frequente o que acontece que as nossas constituições 
apresentam em determinados momentos uma concepção muito exacerbada de 
deveres e uma outra concepção exacerbada de direitos. (...) Então isso é um 
pouco dissociado, você pega uma luta por direitos sem uma correspondente 
luta pelos deveres.” (João) 

Vale mencionar que programas como o NAF e o Dívida Aberta são de extrema 

relevância nessa aproximação do cidadão, colocando-o em parceria com o Estado na construção 

desse compliance, conforme abordados nos itens próprios desses programas. 

Boa parte dos entrevistados ressalta, entretanto, que o pagamento de tributos no Brasil 

ainda deriva da obrigatoriedade e da coerção: 

Eu não vejo que as pessoas pagam os impostos buscando uma reciprocidade. 
Me parece que é o contrário, elas pagam porque são obrigadas a pagar e se 
não tiver algo forte do Estado para que façam com que elas paguem, elas não 
irão pagar. (João)  

Na verdade, o cidadão paga por ser uma exigência legal, e não pela 
consciência de sua necessidade para o convívio social. (Bernadete) 

Pagam porque são obrigadas. É claro que o programa de educação fiscal tem 
contribuído bastante com o pagamento voluntário. Algumas categorias já têm 
essa noção. Mas, a grosso modo, ainda hoje, a sociedade paga com o pé a 
trás, desconfiada. Existe uma relação muito conflituosa entre o Estado e o 
cidadão. O cidadão ainda não tem essa confiabilidade no Estado. (Francisco) 

Relevante também citar o aspecto comportamental da Administração ao cobrar os 

tributos citados por alguns entrevistados, como inadequado e/ou pouco colaborativo: 

A Administração tributária não é bem vista pelo contribuinte. Ainda está 
muito baseado na repressão, ao invés de orientar o contribuinte. Aqui no 
Brasil a maioria dos tributos é apurada pelo próprio contribuinte, gerando 
uma insegurança muito grande diante da complexidade da legislação 
tributária. A Administração Tributária deveria ter um papel mais 
colaborativo. (Everaldo) 

O número de regras é muito excessivo. Há uma necessidade de uma grande 
força de trabalho voltada exclusivamente para cumprimento das obrigações 
fiscais. Há uma infinidade de normas, fazendo com que a Administração 
tributária não seja bem vista. Nós precisamos de uma reforma tributária que 
trate da regressividade, de simplificação. Simplificação devia ser um direito 
do cidadão. Racionalidade econômica. Hoje temos uma linguagem ruim e 
difícil. (Tom) 
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É muito difícil e muito complexa a legislação tributária. Então, o Estado tem 
que ser um parceiro no sentido de facilitar este entendimento. (...) A maioria 
dos contribuintes quer fazer direito. Quer cumprir as suas obrigações. 
(Zanon) 

Registremos que essa última observação foi apurada e divulgada, no âmbito federal, 

pelo aplicativo Dívida Aberta, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, anteriormente 

citado nesta pesquisa. 

Se a gente der um passo pra ter uma administração tributária voltada à 
prestação de serviços, a orientação, a tratar bem o contribuinte, sem impor-
lhe medo, se a gente fizer dessa maneira, a gente consegue evoluir 
significativamente. (João) 

A questão da tributação seja, pelos integrantes do poder público, elevada a 
essa questão da Cidadania, da importância dela, da compreensão de que isso 
é realmente um dever fundamental. Que isso passe a fazer parte do discurso 
do Estado, que é algo que não me parece que faz parte do discurso oficial. 
Até mesmo próprio Estado tem uma certa vergonha de colocar ou de 
correlacionar a tributação como algo fundamental para o próprio Estado. 
(João) 

Esta última fala vem ao encontro da teoria do dever fundamental de pagar tributos como 

atributo da própria cidadania (BUFFON, 2014) 

Outra questão pontuada foi a observância do comportamento dos demais, que pode tanto 

ter um viés positivo, como um viés negativo: 

Quando se observa que quem não paga não sofre penalidade, há um exemplo 
igualmente negativo. (Everaldo) 

No Brasil há um discurso de autodefesa. Pago muito e não tenho um retorno 
social adequado. Em termos de sociedade, o pagamento voluntário depende 
muito da consciência da função social do tributo. (Luísa) 

Há uma certa tolerância com evasão de tributos do país (...) Há uma certa 
tolerância do discurso de que isso é aceitável, é um pequeno ilícito, é algo 
menor (...) A contaminação do não pagamento ela é muito intensa. (João) 

As pessoas têm uma tendência de seguir o que as outras fazem. Mas, no Brasil, 
nós não temos isso como valor. Culpa moral. Se todos soubessem quem não 
paga e houvesse uma culpabilização moral, isso teria mais importância. 
(Tom) 

O cidadão começa a contribuir mais espontaneamente quando ele vê, 
primeiro, o exemplo daqueles que governam, e, segundo, esse mesmo exemplo 
colocado junto ao empresariado. O Estado cobrando daqueles que devem. 
Não criando leis que beneficiam determinadas atividades. (Francisco) 

O valor social que se dá a estas atitudes se reverbera. Como no Brasil, de 
forma geral, se escuta uma validação, tolerância à sonegação. É como se a 
sonegação não fosse algo tão ruim por causa da figura do Estado. As pessoas 
não enxergam o resultado da sonegação. As pessoas morrem nos hospitais 
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por isso, porque não chega recurso público. (...) Então, se nós tivéssemos uma 
imagem mais positiva do tributo isso reverbera. Essa coisa da imagem social. 
O exemplo pro bem, como também negativo, quando aquilo não é condenado. 
Como a gente não tem a condenação da sonegação de uma forma enfática, 
então deixa é perdoado.  (Imaculada) 

Para tanto, alguns entrevistados pontuaram a necessidade de enaltecer os bons 

servidores e contribuintes, bem como de se trabalhar a mídia social, além de se mudar o discurso 

do Estado na cobrança dos tributos: 

Nós não podemos mascarar a corrupção, lembrando que ela tem duas pontas. 
Mas temos que lembrar do servidor público probo e que respeita as normas. 
Temos que enaltecer os bons. (...) O torto tem que ser desentortado, mas o 
ético tem também que ser lembrado. O honesto não está sendo prestigiado, 
inclusive o contribuinte honesto. (Luísa) 

Eu acho que falta mais do que transparência, sabe, falta que isso faça parte 
realmente do discurso oficial do Estado (...). A questão do discurso oficial é: 
pra gente ter um estado forte, pra a gente ter um estado que se desenvolva, 
que consiga prestar o seu serviço, que consiga garantir os direitos 
fundamentais é importante que a gente trate isso de maneira coesa e a 
tributação é importante para que a gente faça isso. No Brasil eu não vejo esse 
discurso. Ele é um pouco alijado, se você pegar os próprios discursos, 
independente do governo, independente do ministério, independente do 
ministro, é sempre um discurso de: me desculpa, me desculpa. Lamento muito, 
mas você vai ter que pagar (João) 

Existe uma imagem muito negativa do Estado. Existe uma imagem muito 
negativa do tributo. São coisas que ficam no inconsciente coletivo. A minha 
percepção nestes longos anos de estrada é que existe um inconsciente coletivo 
em que o Estado é muito mal visto. Essa animosidade foi construída. A 
sociedade e o Estado têm pouco contato. A construção da relação é 
assistencialista. Não se construiu uma relação de igual para igual, onde 
Estado e sociedade andam de mãos dadas, ou ao menos, lado a lado. Há uma 
relação de animosidade. (...) Existe uma cultura, como falei, de 
assistencialismo, então aquela obra pública é fruto não de um planejamento, 
é fruto de um vereador que vende essa imagem, foi eu quem consegui o 
hospital, etc. As pessoas acabam tendo essa ideia. Não têm uma visão 
sistêmica de como o Estado funciona. É o desafio da educação fiscal. Falta 
essa compreensão. Acho até que não interessa à mídia. A nossa imprensa 
muitas vezes tem o interesse dela. A gente tem visto isso, como se nada que 
viesse do Estado prestasse. As pessoas nem sabem as coisas boas que o Estado 
oferta. O próprio SUS. É muito mais fácil dizer que não temos nada. Esse e 
um discurso padrão. As pessoas reproduzem e nem questionam. (Imaculada) 

Não se vincula o serviço público ao tributo. Há necessidade de explicitar o 
tributo como viabilizador de políticas públicas. O serviço público só existe 
porque existe o tributo. Os formadores de opinião deveriam dar o exemplo e 
entender a necessidade, não de se falar bem do tributo, mas de tê-lo como 
necessário. (Zanon) 

O que o Estado oferta, o que ele disponibiliza para a sociedade. Muitas vezes 
as pessoas não sabem. Essa coisa do gratuito, nada é grátis. Como a 
sociedade não percebe que ela é a financiadora do Estado, não valoriza. Acha 
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que não tem retorno. Tudo é muito fragmentado. De uma forma geral a 
sociedade não consegue fazer os links, eu pago e mereço ter o retorno do 
serviço público de qualidade. São vários elos, que precisam estar unidos. Esse 
é um processo educacional, de cidadania, que, em regra geral, nós não 
tivemos e não temos ainda. (...) Hoje, com essa pandemia, espero que as 
pessoas lembrem, como os serviços públicos são essenciais. Precisamos 
descontruir esses paradigmas que existem contra o serviço público, contra o 
Estado. (Imaculada) 

A informação, em tempos de mídias sociais, acaba sendo um círculo virtuoso 
ou vicioso, na medida que você procura apenas artigos que te interessam. Isto 
é bastante complicado. É muito difícil você ver o seu dinheiro indo para um 
lugar onde você não pode controlar. Você tende a procurar menos estes 
assuntos. Divulguei a sua life, vai lá e curte. Até entre a gente, entre as 
pessoas que trabalham a educação fiscal, há essa dificuldade. Esse 
mecanismo não é muito claro para a maioria das pessoas. Quando você curte 
a coisa se retroalimenta. (Cecília) 

Quando a gente faz o curso a gente observa que o professor, principalmente 
da rede pública ele está com aquele mesmo discurso que a grande mídia está 
falando todo o dia, que todo o dinheiro público é desviado e é roubado. Agora 
você imagina que aquele professor que está lá recebendo seu salário, do setor 
público, ter uma ideia dessa forma, o que é que ele está passando para o 
aluno, né? A gente trabalha nesse sentido que o professor se capacite no 
sentido de ter um senso mais crítico. Não fique repetindo o que a mídia 
propaga.(...) As pessoas acabam firmando no consciente coletivo aquilo que 
se propaga. Tudo no público é ruim e que pagar imposto não é bom porque o 
dinheiro não é bem gasto. (Maria) 

Neste aspecto de ausência de vinculação, um dos entrevistados ressalta a preocupação 

com prêmios e campanhas de Notas Fiscais: 

Mas, no meu entender, vincular uma ferramenta voluntária ao aumento da 
arrecadação, a campanha, é muito perigoso. O cidadão pede para ganhar o 
prêmio e não entende os verdadeiros motivos da Nota Fiscal. Porque ele está 
exercendo o seu direito, de saber como o orçamento público funciona. O 
cidadão não consegue entender. Pensam que o dinheiro é do governo, do 
Estado. Essa dicotomia é muito grande. A gente precisa ter as campanhas, 
mas aliado fortemente a um programa de conscientização na sala de aula. 
(...) Quanto às campanhas para pagar prêmio, eles oneram o Estado e as 
pessoas não entendem realmente o motivo de pedir NF. Porque estão 
recolhendo impostos. As pessoas não confiam no Estado. No meu entender, a 
campanha deseduca, quando ela acaba, o contribuinte deixa de pedir a nota 
fiscal porque não compreendeu sua importância.  (Francisco) 

Alguns também ressaltaram que houve um progresso ao longo dos anos, tanto no 

controle social, quanto na atitude da Administração: 

Não se falava de controle social dos gastos públicos, transparência e lei de 
acesso à informação há quinze anos. A gente percebe que ao longo do tempo 
houve avanços. (Luísa) 

Influência da impressa, órgãos de controle. As pessoas passaram a demandar 
mais informações. As pessoas sabem mais e se movimentam mais, mas que 
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está restrito a alguns ciclos apenas, de formadores de opinião, mas num país 
tão desigual ainda está longe de ser a maior parte da população. (Tom) 

A Administração tributária tem evoluído, se utilizado de ferramentas e 
estudos para se aproximar mais do contribuinte, para criar essa relação de 
confiança. (Cecília) 

Outros ressaltaram a necessidade de o cidadão promover mudanças com as suas 

atitudes, dentro do que Maia (2015) definiu como conceito de cidadania: 

Sem participação social não há mudança. E a mudança tem que começar por 
mim. Eu não posso esperar pelo outro. (Bernadete) 

A gente não consegue através de políticas públicas chegar efetivamente a esse 
cidadão essa informação. Não temos ainda uma política pública organizada 
neste sentido. E nesse jogo de força social entre a grande mídia e o processo 
educativo que tentamos fazer nós sempre perdemos. E também porque o 
cidadão brasileiro é um pouco acomodado no sentido de exigir os seus 
direitos. Então acaba ficando nesta questão de que o cidadão não é bem 
informado e nem bem conscientizado de que essa relação com o Estado é 
importante, de que ele precisa exercer sua cidadania, dos seus direitos e 
deveres. (Cecília) 

Veja que isso é uma atitude de viés oposto ao encontrado na Suécia, onde o tributo 

é tido como um ganho social e que insatisfações se decidem nas urnas. (Larsen, 2018) 

 

5.3.Educação fiscal como premissa para uma melhor percepção tributária 

(compliance tributário comportamental) 

 

Em que pese a ausência de uma mensuração científica do impacto dos programas de 

educação fiscal e os resultados alcançados, dentro do conceito de avaliação ex post de políticas 

públicas (IPEA, 2018), a importância desses programas é sentida e percebida à unanimidade 

por todos os entrevistados, de maneira enfática: 

 

Educação de crianças e jovens na importância da cidadania fiscal e na 
conscientização de sua importância para a sustentação do Estado. 
(Everaldo). 
 
Quando há uma percepção maior da política há um engajamento maior da 
população. Toda a máquina funciona em razão do pagamento de tributos. E 
está tudo interligado tributo e representatividade. (Everaldo) 
 
Existe uma caminhada para o amadurecimento no tocante à cidadania e 
república. A educação fiscal é uma matéria de natureza transversal que 
precisa ser trabalhada em várias disciplinas. Inserindo essa noção nas 
escolas de ensino fundamental e médio. (Luísa) 
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Quando você luta pelo seu país, se tem consciência de que o ato de pagar 
tributos contribui para o coletivo. Esse grau de consciência gera a 
consciência de fiscalizar a aplicação dos tributos para controle de gastos 
públicos. (Luísa) 
 
A educação é a mola propulsora para a mudança. A educação é tudo para 
uma nação. É fundamental. A cultura da paz é ter noção direitos e deveres 
cívicos. Noção de democracia e república. A educação é a chave. (Luísa) 
 
Sem tributo não há cidadania. (...)Duas vertentes são importantíssimas e que 
a educação fiscal combate: a sonegação e a corrupção. Não adianta político 
bom se o cidadão não faz a parte dele. Não adianta ficar só criticando, sem 
assumir o nosso poder que está assegurando na Constituição. A educação 
fiscal saiu de dentro da Constituição Federal. Quanto mais o cidadão 
aprofunda esse conhecimento, mas ele vai ser um grande contribuinte, não só 
em arrecadação, mas no controle destes gastos para evitar desperdícios, 
compras desnecessárias e sem planejamento. (Humberto) 
 
Todos os processos educacionais são complexos e longos. Ainda tem um 
caminho longo a ser percorrido. A educação financeira virou uma política 
pública com recursos. A educação não tem. É um processo de construção da 
cidadania mesmo. Ainda falta muito. (Imaculada) 
 

Neste aspecto alguns citaram, por relatórios ou depoimentos dos próprios participantes, 

o quão valiosa e revolucionária foi essa nova visão: 

A partir dos comentários feitos ao aplicativo Dívida Aberta, é possível 
perceber que está havendo um maior questionamento do cidadão quanto às 
empresas devedoras. (Everaldo) 

Encontrei pais que passaram a agir assim em decorrência de campanhas de 
conscientização. Isso realmente dá uma mudança de comportamento, quando 
você mostra a importância de se exigir a Nota fiscal. (Luísa) 

A gente tem relatos de escolas que começaram a trabalhar a temática, a 
preservação do patrimônio público, do material didático, de valorizar a 
cultura local, passou a desenvolver o sentimento de pertencimento, a escola 
é minha, a escola é nossa. Nós precisamos cuidar. O vandalismo acabou, no 
final de semana a escola parou de ser invadida. A Controladoria do município 
fez um trabalho com 8 escolas. E foi feita uma avaliação antes e depois e 
como esse sentimento de pertencimento muda. (Bernadete) 

Quando as pessoas se envolvem com educação fiscal dá resultado. Diminui a 
sonegação e mais importante você está criando pessoas que vão melhorar a 
aplicação do dinheiro público. O dinheiro não é do político, é da sociedade. 
(Humberto) 

Quando o aluno percebe que aquela escola foi construída e é mantida com o 
dinheiro do pai e da mãe, há uma mudança de comportamento. Já tivemos 
relatos de cessar pichação. Isso é um resultado que é bem visível. São 
informações que obtínhamos por meio da SEDUC. Nós não temos dúvida 
nenhuma do resultado. (...) Volume de documentos fiscais solicitados pelos 
alunos e aumento de participantes em prêmios de educação fiscal (Carol) 
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Temos o programa cidade constitucional para os estudantes universitários. O 
retorno destes professores é de que quando os alunos voltam eles têm uma 
maior consciência, como podem contribuir para melhorar, p.ex. a quadra, o 
governo, etc. Essa relação de que posso contribuir é muito relatada. No final 
do ano não é necessário manutenção da escola, por ter sido cuidada. Isso eu 
achei muito representativo. Passam a conhecer uma outra realidade. Abre um 
outro mundo. Há uma mudança de atitude. (Cecília) 

O aumento dos pedidos de Nota Fiscal, após a realização de ações de educação fiscal e 

campanhas de conscientização, foi mencionado também por outros entrevistados, que se 

mostraram convictos de que isso é fruto dos programas. 

Quando você observa a mudança no comportamento daquela comunidade, 
após participar de um programa (ex. conscientização do cupom fiscal) e as 
pessoas relatam que aquilo passou a ser uma prática. Um trabalho muito 
grande foi feito numa escola em Uberaba que fez um trabalho de 
conscientização e aumentou a emissão de documentos. O aluno e a família 
começaram a pedir o cupom fiscal. A escola muda a consciência. (Zanon) 

Fizemos um trabalho bem específico com alunos, professores, produtores 
rurais e autoridades municipais. Essa cidade de Jaguaré mudou bastante em 
2 anos com relação ao índice de participação dos municípios. Aumentou de 
forma considerável em relação a receita e aplicação dos recursos. 12 anos 
seguidos teve um aumento. E outros municípios do interior do Espírito Santo 
que também aumentaram sua arrecadação, porque os munícipes foram 
conscientizados sobre a importância de se emitir a nota de produtor rural. 
Tem gestores que preferem não levar a conscientização para a sociedade, 
porque uma vez a sociedade consciente irá cobrar dele. A corrupção, aliada 
a sonegação, são terríveis. Mas existem vários municípios que melhoram seus 
índices de participação após programas de educação fiscal, Conceição da 
Barra, Maringá, Santa Maria, por exemplo. (Francisco) 

Quando você leva o programa de educação fiscal para os municípios, as 
pessoas passam a entender todo o processo. Os alunos têm uma visão global 
e veem a grande dificuldade para, por exemplo, comprar uma carteira. E o 
dinheiro saiu do bolso da sociedade. O indivíduo começa a entrar na 
cidadania aí, a hora que ele enxerga, a hora que ele se compromete. O próprio 
Estado comete uma falha muito grande quando deixa o cidadão sem esse 
conhecimento. Não só na arrecadação, como também na aplicação. Porque 
ele não vai ter fiscais suficientes dentro da máquina pública para acompanhar 
de forma eficiente a aplicação destes recursos. Você tendo o cidadão atento 
a isso, ele passa a fiscalizar também. À medida que o cidadão entende essa 
lógica, ele passa a acompanhar e a que preço. Entra o meu lado da 
responsabilidade. Precisa da consciência da educação fiscal para que todos 
participem deste processo. O cidadão assume seu poder. E para ele assumir 
o seu poder, ele precisa ser educado. (Humberto) 

A gente tem vários depoimentos de pessoas de que não faziam ideia de como 
o Estado funcionava. A gente tem muito esse retorno. As pessoas passam a 
compreender como as coisas funcionam e do papel delas. (...) Construir essa 
mentalidade de educação fiscal é um trabalho de construção para as 
próximas gerações, porque é uma mudança de cultura mesmo. (Imaculada) 
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Na questão da sociedade eu observo que todo o esse trabalho que a gente faz 
nos programas de educação fiscal, a gente observa que o contribuinte também 
começa a ter uma confiança maior. Nesta questão de que o dinheiro tá sendo 
bem aplicado e tudo mais. Tem muito a ver também que o contribuinte confia 
no seu trabalho, mas não quer muito se envolver. A sociedade civil 
participando da gestão democrática do tributo e fiscalizando o dinheiro, por 
exemplo. A gente observa vários mantenedores dos observatórios sociais, e 
isso acontece porque eles confiam neste trabalho. Não é um processo fácil. 
Tem que ser constante e perene, porque a consciência só acontece a longo 
tempo. (Cecília) 

A questão da dificuldade de se mensurar estes resultados também foi citada pelos 

participantes: 

Leva tempo para mensurar o retorno da educação e a mudança de 
comportamento coletivo. Temos uma dimensão continental e uma sociedade 
populosa. E cada região tem sua realidade. Algumas cidades sequer têm esse 
programa implantado. (Luísa) 

Há uma premissa de que o processo educativo produz algum resultado, mas 
não há dados mensuráveis. Lamentavelmente, não houve medições dos 
programas de educação fiscal. (Tom) 

Exemplo da nota fiscal goiana e uma escola do município do interior. Tinha 
menos de mil inscritos. Depois de um trabalho dessa escola, em menos de 2 
meses, quase dobraram os inscritos. Os alunos foram aos shoppings, feiras 
trabalhar a conscientização. Infelizmente não está tendo uma medição, mas 
com certeza produz um grande efeito no número de nota fiscal e na 
arrecadação. (Humberto) 

Infelizmente a grande dificuldade que temos como política pública é de 
mensurar resultados, muitas vezes os nossos contatos são sazonais com as 
pessoas. O que a gente percebe, tempos depois, a partir do depoimento das 
pessoas, eu entendo como estado funciona, hoje eu peço as notas fiscais de 
tudo que eu consumo. Uma dificuldade que a gente tem é de tabular isso. 
(Imaculada) 

Um estudo de impacto não é fácil de fazer. É bastante complicado. Mas o que 
temos são relatórios. De maneira geral quem conhece, gosta. (Cecília) 

Dois dos entrevistados enfatizaram o trabalho com crianças e jovens, uma vez que os 

adultos têm maior dificuldade de mudar seu comportamento. 

A mudança vem com as crianças e jovens, porque é uma questão de 
assimilação de valores. Eu vejo um descrédito muito grande com o público 
adulto. (Luísa) 

Nós queremos levar isso para uma geração nova, com poucos vícios culturais. 
Vão receber um conhecimento que nós não tivemos oportunidade de receber. 
A educação fiscal falta muito da mudança da cultura. É uma evolução. Essa 
evolução passa pela construção da cidadania. O aluno tem que sair da escola 
com o nível de cidadão. (Humberto) 
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Ressaltemos que a maioria dos programas, tanto em âmbito federal, quanto no âmbito 

dos Estados, tem foco nos estudantes, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio e 

superior. 

Alguns entrevistados relataram ainda a falta de visibilidade dada aos programas de 

educação fiscal, ficando estes dependendo da boa vontade do gestor público que está à frente 

da direção do órgão: 

Não temos ainda um governo que abrace a causa da educação fiscal como foi 
feito com a Nota fiscal cidadã. (Carol) 

É o tipo de programa que sofre muita interferência política. Em que sentido? 
Tem gestor que entra e dá um apoio maior, tem gestor que entra e tem outras 
prioridades e não dá tanto apoio. Neste sentido que a gente sofre algumas 
interferências, daí aumenta ou não a dinâmica do projeto, sabe? (Maria) 

Essa relação precisa ter menos ingerência política e mais recursos. Preciso 
de tempo, perenidade, continuidade e da participação democrática do 
cidadão de uma forma mais efetiva. (Cecília) 

Percebemos, assim, que embora não haja um estudo de impacto nos moldes 

recomendados pelo Guia de avaliação de políticas públicas, é possível notar que os programas 

de educação fiscal são capazes de promover uma mudança de comportamento, estimulando 

uma maior cidadania, que, por sua vez, se reverbera em atitudes mais escorreitas no 

cumprimento de suas obrigações. 

 

5.4.Tabela dos eixos temáticos e categorias analisadas por meio das  entrevistas 

(Unidades de Análise – UA) 

Dentro da análise proposta no presente trabalho, a partir das respostas dos 

entrevistados que foram separadas em três eixos temáticos, procedemos à codificação do 

material nas categorias especificadas no gráfico abaixo, com a menção ao quantitativo de 

Unidades de Conteúdo citado por entrevistado individualmente: 

1. Fatores 

determinantes para 

o baixo compliance 

tributário  

UA 2. Atuação dos 

atores: 

Administração 

tributária x 

contribuinte 

UA 3. Educação 

fiscal como premissa 

para uma melhor 

percepção tributária 

UA 
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1.1 Corrupção 9 2.1. Expectativa de 

Reciprocidade 

2 

 

3.1. Percepção e link 

do tributo com os 

serviços públicos 

prestados 

6 

 

 

1.2 Falta de 

entendimento da 

função social do 

tributo. 

9 

 

 

2.2. Necessidade de 

presença fiscal 

1 

 

3.2. Justiça fiscal 1 

1.3 Insuficiência 

de campanhas e 

programas de 

conscientização 

4 

 

 

2.3. Imposição, 

sanção e repressão 

8 

 

3.3. Aumento e 

participação nos 

observatórios sociais 

7 

 

1.4 Complexida

de da legislação 

tributária 

2 

 

2.4. Necessidade de 

laço de confiança e 

respeito 

9 

 

3.4. Cumprimento 

de obrigações 

acessórias (NF)  

2 

1.5 Ausência de 

sentimento de 

pertencimento 

4 

 

 

2.5. Tolerância 

cultural à 

sonegação e 

ausência de culpa 

moral 

8 3.5. Entendimento 

da importância 

social do tributo 

8 

 

 

1.6 Desconheci

mento sobre 

cidadania, res 

publica e deveres 

 

 

8 

2.6. Legitimidade 

da exigência e 

representatividade 

4 3.6. Fiscalização 

do dinheiro público e 

controle social 

6 

 

1.7 Cultura 

social (jeitinho e 

levar vantagem) 

 

5 

 2.7. Qualidade e 

controle do gasto 

público 

4 

 

3.7. Engajamento 

social e ativismo 

8 

1.8 Falta de 

transparência do 

gasto público 

 

6 

 

2.8. Papel 

colaborativo e de 

orientação 

4 3.8. Depoimentos 

de alunos e 

participantes 

8 

 

1.9 Desconheci

mento da origem e 

10 2.9. Boa-fé 1 3.9. Transversalid

ade 

2 
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destino dos 

recursos públicos 

1.10 Baixa coesão 

social 

2 2.10. Necessidade de 

controle interno e 

ouvidorias 

1 3.10. Solidariedade 

e fraternidade 

2 

1.11 Tributação 

indireta 

2 2.11. Probidade 

administrativa  

1 3.11. Formação de 

professores e 

estruturação 

4 

1.12 Desconstruç

ão da imagem do 

Estado e do serviço 

público 

2 2.12. Concorrência 

desleal 

1 3.12. Protagonismo 

do cidadão e 

responsabilidade 

4 

1.13 Baixa 

qualidade dos 

serviços oferecidos 

pelo Estado 

 

3 

2.13. Formadores 

de opinião 

1 3.13. Mudança 

institucional e apoio 

4 

  2.14. Rejeição social 

e animosidade 

2 3.14. Tributo como 

Viabilizador das 

políticas públicas 

4 

  2.15. Clientelismo 2 3.15. Fortaleciment

o da democracia 

1 

  2.16. Egoísmo 2 3.16. Disponibilida

de e 

retroalimentação 

2 

  2.17. 

Assistencialismo 

1 3.17. Patriotismo e 

consciência cidadã 

2 

  2.18. Acomodação 1   

  2.19. Discurso de 

autodefesa 

2   

 

A codificação buscou representar todo o conteúdo das respostas (Bardin, 2001).  

A opção por mencionar o número de aparições não tem por objetivo tornar o estudo 

quantitativo, mas apenas registrar a presença das categorias nas falas dos entrevistados. 
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5.5. Resultados do Estudo - Inferência 

 
De acordo com o referencial teórico, notadamente pesquisas realizadas na Indonésia, 

existe uma correlação entre a educação fiscal e compliance tributário (NURKIN, NOVANTY, 

MUHSIN E SUMIADJI, 2018), entendido este como a capacidade intencional de seguir as leis 

fiscais (HASSAN E SALIN 2016) 

No Brasil, o baixo compliance sob o aspecto comportamental é atribuído a diversos 

fatores, em especial a um ambiente de constante litigiosidade e animosidade (Rocha, 2018), ao 

desconhecimento da função social do tributo (GRZYBOVSKI E HAHN, 2006; LINHARES, 

2011), que perpassa tanto o desconhecimento da tributação indireta, como a importância do 

controle e fiscalização da aplicação dos recursos, além da ausência de um sentimento de 

solidariedade e pertença (MAIA, 2015; ROCHA, 2018). 

Os entrevistados, para além de confirmarem estas premissas, lançaram outras com as 

quais deduzimos existir diversas questões imbricadas à educação fiscal e ao compliance 

tributário, que se constituem numa verdadeira teia, em que os motivos se correlacionam, 

conforme representamos no diagrama relacional abaixo: 
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Elaboração própria 

Do desenho, verifica-se que a educação fiscal precisa abranger diversos temas que são 

fundamentais para a compreensão da importância do pagamento de tributos. De outra banda, o 
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compliance tributário está atrelado também a mudanças cruciais do próprio Estado e da 

Administração Tributária. 

Forma-se uma espécie de teia, onde um fator está atrelado ao outro, como causa e efeito, 

cujos aspectos podem gerar externalidades positivas ou negativas, conforme passaremos a 

explicar. 

Sobre a importância da informação, temos depoimentos de alguns servidores alcançados 

por alguns programas da Receita Federal do Ceará, que relataram obter uma maior consciência 

e cidadania (TOMAS NETO E BELCHIOR, 2014), que, por sua vez, reverbera em uma 

mudança de comportamento e atitude e na valorização do imposto para o desenvolvimento 

social, conforme ressaltado por alunos naquela Unidade da Federação (NASCIMENTO E 

ALMEIDA, 2014). Também pesquisa com docentes, apontou que 80% deles, após o Curso de 

Formação compreenderam a importância socioeconômica do tributo e a necessidade de maior 

controle social, transparência e combate a corrupção, sendo estas as razões do conflito entre 

sociedade e Estado (OLIVEIRA E SOUSA, 2014).  

Essa correlação foi também apontada por Luísa, acrescentando o sentimento de 

pertencimento, também mencionado por Tom. Ao qual se agrega a correlação entre tributo e 

serviço público, apontada por Zanon e Bernadete e uma mudança cultural, citada por Humberto 

e Luísa. 

A importância e consciência da função social do tributo está atrelada à qualidade do 

gasto e ao dever de prestar contas (transparência), conforme apontou Everaldo. Transparência 

que também foi citada por João, como necessidade do discurso oficial. 

A educação fiscal e a informação agem contra o desconhecimento causado pela 

tributação indireta (MAIA, 2015), também mencionada por Zanon e Cecília. Essa falta de 

consciência fiscal e compreensão do cidadão médio (GRZYBOVSKI E HAHN, 2006; 

LINHARES, 2011) foi apontada por diversos entrevistados (Everaldo, João, Zanon, Bernadete, 

Tom, Francisco e Humberto), bem como pela pesquisa realizada no Estado de São Paulo. (São 

Paulo, 2016) 

O comportamento da Administração (BUJANDA, 1967) precisa gerar confiança 

(LARSEN, 2018), sendo para todos os entrevistados um fator muito relevante no compliance 

tributário. A confiança gera respeito, que, por sua vez, leva ao compliance, conforme sustenta 

Ana. 

O controle dos gastos também resulta em confiança proveniente de um retorno social 

mais adequado. (Luísa) 
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Atualmente, o compliance deriva mais da obrigatoriedade e da coerção, como exigência 

legal impositiva, pois prevalece a desconfiança e não uma consciência de sua necessidade para 

o convívio social (João, Bernadete, Everaldo e Francisco) Soma-se a isto uma legislação 

complexa que gera muita insegurança. (Everaldo, Tom e Zanon).  

Necessário se torna uma atitude da Administração voltada para orientação, colocando a 

tributação como dever fundamental (João) e atributo da própria cidadania (BUFFON, 2014)  

De outra banda, a impunidade e o discurso de autodefesa pela suposta ausência de 

retorno social, retira a culpa moral e dá o mau exemplo. A tolerância à sonegação passa a ser 

validada socialmente. (Everaldo, Luísa, Antonio, Tom, Francisco e Imaculada) 

Trabalhar a mídia social e mudar o discurso do Estado para, com isso, desfazer a 

animosidade que foi construída, construindo uma relação de igual para igual, pode render bons 

resultados para construção de uma nova consciência coletiva. (Luísa, Antonio, Imaculada, 

Zaon, Cecília e Maria) 

A presença fiscal gera uma maior fiscalização do adimplemento e combate à corrupção 

(Ana e Luísa) 

Portanto, das entrevistas e análise efetuada, é possível se atribuir o compliance tributário 

sob o aspecto comportamental a diversos fatores. No tocante aos programas de educação fiscal 

investigados pela presente pesquisa há evidências da sua  relação direta com consciência e 

cidadania fiscais, notadamente pelos relatos de mudança de comportamento dos participantes 

trazidos pelos entrevistados, os quais foram corroborados pelo aumento comprovado na 

emissão de documentos fiscais e pelo cuidado com o patrimônio público nas escolas (Luísa, 

Bernadete, Humberto, Carol, Cecília, Zanon, Francisco e Imaculada).  

Assim, em que pese a ausência de mensuração destas políticas públicas, é possível 

perceber uma mudança de comportamento de pessoas submetidas a estes programas, que 

reverbera no tocante ao adimplemento de suas obrigações fiscais e na consciência cidadã.  

Também é possível concluir que a falta de percepção da importância do pagamento de 

tributos vem atrelada ao inconformismo quanto a entregas efetuadas pelo Estado e ao baixo 

capital social (Luísa, Everaldo, João, Francisco e Tom), embora não se possa afirmar que 

melhores entregas possam mudar essa percepção, o que demandaria uma análise sob este 

aspecto. 

Em suma, há evidências de que os programas de educação fiscal podem ser ferramentas 

eficientes na promoção de um maior compliance, sob o aspecto comportamental, mas que uma 

cidadania mais participativa e coerente depende também de outros fatores que precisam ser 



69 
 

trabalhados, como uma espécie de teia, conforme representação gráfica anteriormente exposta 

e desenhada a partir do referencial teórico e outros fatores trazidos pelas respostas dos 

entrevistados. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve foco na análise dos programas de educação fiscal realizados 

pela Administração federal, bem como por alguns estados da federação, buscando evidências 

de sua influência na promoção de uma maior consciência fiscal que reverbere numa atitude 

mais escorreita dos cidadãos, resultando num maior compliance tributário. 

Para tanto, foi indagado aos entes públicos quanto a existência de programas de 

educação e se esta política pública era avaliada e de que forma. 

Foram também colhidas as impressões (percepções) de pessoas responsáveis por estes 

programas, a partir de entrevistas semiestruturadas, utilizando-nos da metodologia de análise 

de conteúdo, para verificarmos se programas de educação fiscal são capazes de gerar a mudança 

cultural quanto à importância de se pagar tributos, promovendo uma consciência fiscal e uma 

atuação mais participativa do cidadão, gerando, com isso, um maior compliance tributário, sob 

o aspecto comportamental. 

De toda a pesquisa, concluímos, em resposta ao problema formulado na presente 

pesquisa, que há indícios de que a educação fiscal gera um maior compliance tributário sob o 

aspecto comportamental, por promover uma maior consciência fiscal. Esta consciência tende a 

reverberar num comportamento mais escorreito do cumprimento do dever cívico de pagar 

tributos, e mais, no acompanhamento do gasto público, conforme relatado por diversos 

responsáveis pelos programas e atestado pelo número maior de notas fiscais emitidas, além da 

pesquisa de opinião colhida dos participantes em ações realizadas no âmbito de alguns estados. 

Acreditamos que as políticas públicas nessa área de educação fiscal deveriam ser mais 

estruturadas para que se tenha claro o que se objetiva alcançar e os meios para se mensurar estes 

resultados. O ideal seria que os programas de educação fiscal possuíssem indicadores que 

pudessem mensurar melhor os seus impactos, para que estas políticas fossem ajustadas às 

necessidades do cidadão, contemplando todos os aspectos necessários para uma melhor 

compreensão da importância de se pagar tributos e acompanhar o gasto público.  
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Todavia, percebemos que os estudos de impacto no Brasil, para as políticas públicas em 

geral, ainda são muito escassos, em que pese sua importância na geração de valor e 

aprimoramento das políticas públicas. 

A valorização da educação fiscal como forma de se promover a cidadania, seguida de 

um planejamento com metas e índices que possam ser mensurados, poderia gerar uma mudança 

cultural importante para o amadurecimento democrático da sociedade brasileira. 

O impacto da sonegação fiscal e o prejuízo causado à arrecadação possuem valores 

impressionantes. De outra banda, a quantidade de tributos que os contribuintes pagam e a 

insatisfação com os serviços públicos oferecidos são igualmente desconcertantes. 

A construção de uma sociedade mais justa e fraterna, que cumpra os propósitos fixados 

pela Constituição Federal, passa necessariamente pela existência de recursos públicos para 

subsidiar as correspondentes políticas. Todavia estas nem sempre estão alinhadas aos anseios 

sociais ou às prioridades da população. 

A educação fiscal, e mais que isso, a educação para a cidadania, nos parece ser um bom 

caminho na promoção de um maior compliance tributário, sob o aspecto comportamental, bem 

como para o amadurecimento democrático da sociedade brasileira, cujos fatores de coesão e 

desconformidade foram verificados no presente estudo, que longe de ser conclusivo, busca 

gerar inquietudes que nos permitam refletir cada vez mais sobre esta questão. 
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8. APÊNDICE  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA APLICADO AOS  
OPERADORES DOS PROGRAMAS 

 

1. Nome: 
2. Data de nascimento: 

3. Escolaridade 
4. Formação profissional:        

5. Função: 
6. Tempo de atividade                

7. Data e local da entrevista 

8. Duração da entrevista: 

A entrevista com alguns responsáveis por programas de educação fiscal no Brasil para entender 
melhor suas percepções acerca destes programas. Foram utilizadas perguntas explicativas e 
avaliativas com base no referencial teórico adotado, sobre as quais os entrevistados puderam 
externar suas opiniões. 

AGRADECIMENTOS INICIAIS – OBJETIVO DA ENTREVISTA - 
ESCLARECIMENTOS QUANTO A PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA E 
AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

A-) Há quanto tempo você trabalha com educação fiscal? E de quais programas participou ou 
vem participando? 

B-) O que motiva, no seu entender, o pagamento voluntário dos tributos? Há uma relação de 
reciprocidade, ou seja, se espera algo em troca, seja em políticas sociais ou outros benefícios? 

(Categoria de análise: Segundo alguns estudos, os cidadãos pagam tributos numa relação de 
reciprocidade, ou seja, esperando algo em troca, seja em políticas sociais ou outros benefícios) 

C-) No Brasil, as pessoas se sentem obrigadas ao pagamento de tributos, por observância do 
comportamento dos demais?  

(Categoria de análise: De acordo com estudos comportamentais, quando a maioria dos membros 
de uma sociedade sente-se obrigados ao pagamento de tributos, a tendência é que esta seja uma 
conduta disseminada, sendo pouco aceito comportamentos destoantes) 

D) Como você enxerga a percepção da sociedade sobre a importância de se pagar tributos?  

D.1) De que forma, a seu ver, essa percepção poderia ser modificada? (Caso a resposta seja de 
uma percepção baixa) 

(Categoria de análise: Estudos no Brasil têm demonstrado uma baixa percepção da importância 
do pagamento de tributos pela sociedade.) 
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E-) Os cidadãos são devidamente informados quanto a função social do tributo e sua 
destinação? 

(Categoria de análise: Alguns estudos atribuem a falta de informação, como um dos fatores 
responsáveis por esta baixa percepção da importância do pagamento de tributos) 

F-) Existe correlação entre o comportamento da Administração tributária e uma atuação mais 
escorreita (complaince) do contribuinte? Se sim, teria algum exemplo prático? 

(Categoria de análise: a EducaçãoRos fiscal não é apenas o cumprimento da obrigação legal 
por parte do contribuinte, mas a consciência e exigência também do comportamento adequado 
por parte da Administração tributária.) 

G-) Há correlação entre o conhecimento da função social do tributo e a participação política do 
cidadão (cidadania fiscal)? Se sim, teria algum exemplo prático para relatar? 

(Categoria de análise: correlação entre o conhecimento da função social do tributo e uma 
participação maior no controle e fiscalização dos recursos arrecadados pelo Estado) 

H-) Você percebeu ou presenciou alguma mudança sobre o comportamento do contribuinte 
após ter participado de programas de educação fiscal? Poderia relatar essa experiência? 

(Categoria de análise: experiência pessoal de programas de educação fiscal sobre o 
comportamento do contribuinte sob aspecto de consciência cidadã e intencionalidade no 
pagamento de tributos) 

G-) Disponibilização da palavra para qualquer complementação ou comentário que entender 
relevante 

(Categoria de análise: qualquer fator relevante para o entendimento do tema) 

 

AGRADECIMENTOS FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


