
SEMANA DA 

CONSCIENTIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA

Passo a passo para alcançarMOS

a Conscientização Tributária



O Tributo e sua importância para 

a sociedade

“Farei de tudo para impulsionar uma nova 

Constituição em que estejam refletidos os 

valores e princípios que marcam a alma da 

nossa sociedade, que reconheça e proteja 

os cidadãos de abusos e de discriminações, 

que reforce o Estado de Direito, a Justiça e 

a Igualdade”

Sebastián Piñera



O Tributo e sua importância para 

a sociedade

“Nada é mais certo neste 

mundo do que a morte e os 

impostos”
Benjamin Franklin



O Tributo e sua importância para 

a sociedade

O ESTADO

Ordem jurídica soberana que tem 

por fim o bem comum de um 

povo situado em um território.
(Dalmo Dallari, em Elementos de Teoria Geral do Estado, Saraiva, 

2003) 



RECEITAS PÚBLICAS

A forma de o Estado se financiar e 

obter os recursos necessários à 

consecução de suas obrigações foi a 

criação de tributos, cobrados da 

população.



RECEITAS PÚBLICAS

A tributação é um mecanismo de justiça. 

O modo como a tributação pode auxiliar 

na busca de uma sociedade livre e justa é 

uma tarefa fundamental da sociedade 

política.



O Tributo e sua importância para a sociedade

• Desigualdade na distribuição de riquezas;

• Sociedade competitiva;

• Ódios ideológicos; preconceitos raciais e sociais;

• Despreparo político e do Estado;

• Anomia social.

Sociedade

Atual



O que podemos pretender...

a) Construir o Estado que é necessário

(concretização de uma Reforma 

Tributária disruptiva)

b) Fortalecer a Educação como 

mecanismo de transformação

c) Desenvolver a consciência crítica da 

sociedade (controle do comportamento 

desviante)



A RAZÃO DE SER DO ESTADO

PRINCÍPIO DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA – CLÁUSULA PÉTREA* E 

SEU CONTEÚDO DECORRE DO PRINCÍPIO 

DA IGUALDADE – deriva materialmente da ideia 

de tratamento equitativo e não discriminatório na 

repartição de encargos e sacrifícios públicos.

*considerando as regras do art. 150 da CF/88 como normas que se inserem no âmbito de incidência 

do art. 5º, § 2º,  a dedução lógica é da aplicação consequente das regras do art. 60, que impõem a 

imodificabilidade das normas constitucionais tributárias, em DIREITO TRIBUTÁRIO E ANÁLISE 

ECONÔMICA DO DIREITO, Paulo Caliendo, Editora Campus (página 280)



O que podemos pretender...

d) Compartilhar o conhecimento sobre a 
gestão pública (participação em conselhos 
municipais)

e) Reforçar a noção de bem público 
(participação em audiências públicas)

f) Aumentar a participação e o controle social 
(Observatórios Sociais)  ou

Fishbowl Policy – Política do Aquário: não 
existem segredos entre o peixe e o seu dono



O que podemos pretender...

g) Aumentar a eficiência e transparência do 
Estado (Observatórios Sociais e Portais da 
Transparência)

h) Aumentar a responsabilidade fiscal

i) Fortalecer a ética na Administração Pública 
(controle do comportamento desviante)



O que podemos pretender...

j) Melhorar o perfil do homem público

k) Reduzir a corrupção

l) Reduzir o custo cidadão

m) Refletir mais sobre nossas práticas sociais

n) Harmonizar a relação Estado/cidadão



O que podemos pretender...

o) Melhorar o cumprimento voluntário 

p) Assegurar o equilíbrio fiscal a longo prazo

q) Saldar parte da enorme dívida social

r) Que não sejamos apenas cidadãos de papel



MEIO-CIDADÃO

“não conhece seus direitos”

Atitude apática



CIDADÃO

“aquele que tem direito a ter direitos”

Atitude abúlica (incapacidade de 
tomar decisões voluntárias)



CIDADÃO PASSIVO
“Tem consciência dos seus 

direitos, mas não os exerce, 
nem luta por eles, possuindo 
forte descrença nas 
instituições”

Atitude acrática
(ausência de regras ou de 
ordem)



CIDADÃO EUTIVO

“Conhece seus direitos, luta para 
defendê-los, agindo sob a perspectiva 
individual”

Atitude do “eu mereço”



CIDADÃO ATIVO

“Luta por seus direitos e pelos direitos dos 
outros, preocupando-se mais com o interesse 
coletivo do que com a obtenção de vantagens 
pessoais”

Atitude solidária



CIDADÃO ATIVO E PARCEIRO DA 
GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL 

“É o agente de mudanças e 

empreendedor de soluções 
que gera a cidadania de 
resultados (cidadania 
fiscal)”

Atitude proativa



• “A solução das crises que ameaçam a 

sobrevivência de um Estado deve buscar-

se, antes de tudo, na sociedade civil, onde 

é possível a formação de novas fontes de 

legitimidade e, portanto, novas áreas de 

consenso”.

Norberto Bobbio

TEM 

SOLUÇÃO?





DADOS

INFORMAÇÕES

COMPREENSÃO

SABEDORIA

RUÍDOS

CONHECIMENTO

RUÍDOS tornam-se 

DADOS quando têm 

um padrão cognitivo.
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DATA

DADOS tornam-se 

INFORMAÇÕES 

quando combinados 

em um todo coerente 

que pode ser 

relacionado com 

outras informações. 

INFORMATION

UNDERSTANDING

WISDOM

RUÍDOS  tornam-se DADOS quando 

têm um padrão cognitivo.

NOISE

KNOWLEDGE
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DADOS

INFORMAÇÕES

COMPREENSÃO

SABEDORIA

RUÍDOS

CONHECIMENTO
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INFORMATION

+

DATA

UNDERSTANDING

WISDOM

DADOS tornam-se INFORMAÇÕES 

quando combinados em um todo 

coerente que pode ser relacionado 

com outras informações.

NOISE

KNOWLEDGE

INFORMAÇÕES tornam-se 

CONHECIMENTO quando 

integradas com outras 

informações em uma forma 

útil para tomar decisões e 

determinar ações.
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DADOS

INFORMAÇÕES

COMPREENSÃO

SABEDORIA

RUÍDOS

CONHECIMENTO

RUÍDOS  tornam-se DADOS quando 

têm um padrão cognitivo.
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INFORMATION

DATA

UNDERSTANDING

WISDOM

INFORMAÇÕES tornam-se 

CONHECIMENTO quando integradas 

com outras informações em uma 

forma útil para tomar decisões e 

determinar ações.

DADOS tornam-se INFORMAÇÕES 

quando combinados em um todo 

coerente que pode ser relacionado 

com outras informações.

NOISE

CONHECIMENTO torna-se 
COMPREENSÃO quando 
relacionado com outros 
conhecimentos de maneira 
útil para antecipar, julgar e 
agir.

KNOWLEDGE

DADOS

INFORMAÇÕES

COMPREENSÃO

SABEDORIA

RUÍDOS

CONHECIMENTO

RUÍDOS  tornam-se DADOS quando 

têm um padrão cognitivo.
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INFORMATION

DATA

KNOWLEDGE

UNDERSTANDING

COMPREENSÃO torna-se 

SABEDORIA quando informada 

por propósito, ética, princípios, 

memória e projeção.

CONHECIMENTO torna-se 

COMPREENSÃO quando 

relacionado com outros 

conhecimentos de maneira útil para 

antecipar, julgar e agir.

WISDOM

INFORMAÇÕES tornam-se 

CONHECIMENTO quando integradas 

com outras informações em uma 

forma útil para tomar decisões e 

determinar ações.

DADOS tornam-se INFORMAÇÕES 

quando combinados em um todo 

coerente que pode ser relacionado 

com outras informações. 

NOISE

DADOS

INFORMAÇÕES

COMPREENSÃO

SABEDORIA

RUÍDOS

CONHECIMENTO

RUÍDOS  tornam-se DADOS quando 

têm um padrão cognitivo.
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NOISE

DATA

INFORMATION

KNOWLEDGE

UNDERSTANDING

COMPREENSÃO torna-se 

SABEDORIA quando informada por 

propósito, ética, princípios, 

memória e projeção.

CONHECIMENTO torna-se 

COMPREENSÃO quando 

relacionado com outros 

conhecimentos de maneira útil para 

antecipar, julgar e agir.

WISDOM

INFORMAÇÕES tornam-se 

CONHECIMENTO quando integradas 

com outras informações em uma 

forma útil para tomar decisões e 

determinar ações.

DADOS tornam-se INFORMAÇÕES 

quando combinados em um todo 

coerente que pode ser relacionado 

com outras informações. 

N

o

i

s

e 

t

o 

W

i

s

d

o

m 

s

u

m

m

a

r

y 

f

l

o

w

DADOS

INFORMAÇÕES

COMPREENSÃO

SABEDORIA

RUÍDOS

CONHECIMENTO

RUÍDOS  tornam-se DADOS quando 

têm um padrão cognitivo.
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DADOS

SOCIEDADE MODERNA...

INFORMAÇÃO

CONHECIMENTO

COMPREENSÃO

SABEDORIA

Sociedade moderna

©2000, The Chaordic Alliance



Formas de se exercer a cidadania

Exigindo direitos; 

Reclamando contra a ineficiência

e o descaso das entidades oficiais;

Agindo contra a ineficiência e o descaso das 
entidades oficiais;

Reivindicando melhor qualidade de vida;

Desenvolvendo ações e posturas

relacionadas ao cotidiano,  como:



Posturas do cotidiano

jogar lixo em lugar próprio; 

respeitar as regras de trânsito;

respeitar quem chegou primeiro na fila e estimular 

que outros o façam; 

usar sem desperdício água, energia elétrica, 

combustível, alimentos ou qualquer material útil; 



Ainda posturas do cotidiano

não praticar ou favorecer suborno;

pedir nota fiscal; 

pagar impostos; 

zelar pela preservação do meio ambiente; 

participar da solução de problemas em sua 
comunidade.   



CAINDO NA REAL

Os governos não podem, sozinhos:

 acabar com as espertezas dos sonegadores
(economia subterrânea);

Diminuir a impunidade;

Melhorar o comportamento dos políticos;

Acabar com as agressões ao meio ambiente;

Diminuir a informalidade (economia
subterrânea)



OBJETIVOS 

FUNDAMENTAIS

Construir uma sociedade livre, justa e 

solidária

Art

3º

CF 88 Erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e 

regionais

Garantir o desenvolvimento 

nacional

Promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação



RECEITAS PÚBLICAS
DEVER DO ESTADO: 

Fiscalizar,  arrecadar, cobrar... fiscalizar, 

arrecadar, cobrar... E gerir de maneira 

eficiente o fruto desse processo

DEVER DO CIDADÃO:  

Pagar o imposto devido, de acordo com 

a legislação vigente e cobrar do gestor 

público uma administração eficiente 



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Cidadania

Art

1º

CF 88
Pluralismo político

Dignidade da pessoa humana

Soberania

Valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa



Nossas escolhas

Hoje é o melhor dos tempos

Hoje é o pior dos tempos

É a idade da sabedoria

É a idade da insensatez

É a época da crença

É a época da descrença



Nossas escolhas

É a estação da luz

É a estação das trevas

A primavera da esperança

O inverno do desespero 





Nossas escolhas

Temos tudo diante de nós

Temos nada diante de nós

Vamos todos direto para o paraíso

Vamos todos direto no sentido contrário 





O Tributo e sua importância para 

a sociedade

Conscientização – ato de estar ciente, 

isto é, ter conhecimento sobre algo e, 

a partir daí, passar a refletir, julgando 

o que está certo ou errado em suas 

atitudes de tal forma que seu objetivo 

passe a ser a transformação de si 

mesmo e depois da sociedade como 

um todo



A    CHAVE

"Nada lhe posso dar que já não exista em 
você mesmo.

Não posso abrir-lhe outro mundo de 
imagens, além daquele que há em sua 
própria alma.

Nada lhe posso dar a não ser a 
oportunidade, o impulso, a chave.

Eu o ajudarei a tornar visível o seu 
próprio mundo, e isso é tudo“

Hermann Hesse


