
CIDADANIA FISCAL1 
 
 
Muito se fala em direito fundamental, porém pouco se ouve sobre dever 

fundamental. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que em um Estado 
Democrático de Direito prevalece o princípio da assinalagmaticidade entre 
direitos e deveres fundamentais, de maneira que os direitos fundamentais 
não correspondem necessariamente a um dever fundamental, embora seja 
possível, como destaca Canotilho2, existir deveres fundamentais conexos a 
direitos fundamentais (e.g. o dever que os pais têm de garantir a educação 
dos filhos é conexo ao direito fundamental à educação) e deveres 
fundamentais autônomos, como é o caso do dever de pagar tributos. 

O dever fundamental de pagar tributo, porém, deve ser compreendido a 
partir da própria teleologia da instituição de tributos. Especificamente quanto 
aos impostos, é importante destacar a norma contida no art. 150 § 5o, CRFB, 
segundo a qual "a lei determinará medidas para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e 
serviços". É possível, assim, afirmar que a instituição de impostos deve vir 
acompanhada de informações à população não apenas sobre a existência do 
imposto em si, mas também sobre para que ele serve e qual a importância do 
recolhimento desse imposto à finalidade última do Estado, que é o bem 
comum. Em outras palavras, o Estado deve estimular a cidadania fiscal, para 
que os contribuintes, diretos ou indiretos, cumpram o dever fundamental de 
pagar tributo não apenas por obrigação, mas sintam-se como atores 
essenciais ao desenvolvimento do Estado. 

A sonegação fiscal é problema grave, e o que mais preocupa nos dias 
de hoje é que, por boa parte da população, o problema não é enfrentado com 
a seriedade que merece. A prática é tão comum que chega a ser encarada 
como padrão normal de comportamento, seja porque a sociedade perdeu a 
confiança nos administradores da coisa pública, seja porque não entende os 
impactos negativos que a supressão da receita tributária traz ao 
funcionamento do Estado. 

Os números da sonegação fiscal são impressionantes. No plano federal, 
estima-se que, em 1 (um) único mês, o Brasil deixa de arrecadar R$ 
34.117.796.160,003 por causa da sonegação, o que corresponde ao PIB de 
Estados como Amapá, Roraima, Acre, Tocantins, Rondônia, Sergipe e 
Alagoas4. 

Reverter esse panorama não é tarefa fácil, muito menos passível de ser 
executada apenas pelo Estado. A sociedade precisa assumir conduta 
proativa, definindo seu papel na solução do problema. O exercício da 
cidadania fiscal, portanto, é uma arma poderosa no combate à sonegação. 

Claro que, como já mencionado acima, o estímulo à cidadania fiscal 
deve partir do Estado, através de ações educativas que proporcionem a 
conscientização da sociedade sobre a importância dos tributos e como cada 
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indivíduo pode colaborar para que tais tributos sejam efetivamente 
arrecadados.  

Exemplo recente de medida de estímulo à cidadania fiscal no Pará é o 
Programa Nota Fiscal Cidadã5, criado pela Lei Estadual n. 7.632/2012, cujo 
objetivo é justamente estimular a cidadania fiscal mediante ações de 
conscientização da sociedade sobre a gestão fiscal, valorização de iniciativas 
cidadãs de apoio e exercício da cidadania fiscal e premiação ao consumidor 
que exigir do fornecedor de mercadorias e bens a emissão de documento 
fiscal hábil (art. 2o). 

Segundo pesquisa realizada pelo Bureau de Marketing e Pesquisa 
LTDA - BMP nos Municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Santarém e 
Marabá6, 60,97% dos consumidores não pedem nota fiscal toda vez que 
realizam compras, sendo que desse universo, 40,4% não têm hábito de pedir 
ou não entendem a importância da nota fiscal, números que revelam um 
exercício ainda incipiente de cidadania fiscal pela sociedade paraense, mas 
que tendem a mudar pelas ações promovidas pelo Programa, que, segundo 
avaliações trimestrais, vem apresentando resultados bastante satisfatórios. 

Ainda há muito o que fazer pela cidadania fiscal. As ações nesse 
sentido devem ser contínuas e somar às experiências exitosas encontradas 
pelo Brasil, a fim que que a sociedade, devidamente informada, possa 
participar de modo eficiente do projeto constitucional de desenvolvimento do 
Estado. 
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