
Tributos e cidadania: gestão pública eficiente 

A educação fiscal, tão falada nos tempos atuais, surge como proposta de despertar na sociedade uma 
reflexão e uma ação participativa do cidadão. É educação para a cidadania, voltada para a percepção do 
contexto em que estamos inseridos, dando ao contribuinte informações consistentes.  
 
Grande parte da população não sabe que paga tributos, desconhecendo a própria contribuição para o 
financiamento dos serviços públicos. É necessário que a população domine informações sobre a gestão fiscal 
do país, estado ou município. A educação fiscal propõe-se a disseminar conhecimentos que embasam essa 
atuação: como se arrecadam os recursos, como se investe o dinheiro e de que mecanismos a sociedade 
dispõe para controlar o destino de recursos e bens públicos.  
 
Estamos em ano eleitoral e não podemos ignorar, nesse processo, a criação, em 1988, da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, retomando-se, assim, após o hiato dos governos militares, a organização administrativa 
estabelecida na vigência da Constituição de 1946, só que, em vez de um Poder Legislativo constituído por 
Câmara de Vereadores, como preconizado pela Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960, criou-se a figura da 
Câmara Legislativa, cujos membros correspondem a um híbrido de vereador com deputado estadual.  
 
O modelo adotado inovou frente à tradicional organização das unidades político-administrativas constituídas 
como distritos, sem nenhum paralelo semelhante na história do país. Assim, não é possível admitir que esse 
avanço não prossiga, buscando sempre a melhor maneira de satisfazer as necessidades da população, que 
hoje já é superior a 2 milhões e 500 mil habitantes distribuídos em regiões administrativas, cuja gestão — 
administrativa, orçamentária e financeira — é totalmente dependente do Poder Executivo.  
 
Ora, no tocante à descentralização administrativa e à utilização racional dos recursos para o 
desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida, o Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, já desde essa época a contemplava como uma das diretrizes para a profunda reforma 
administrativa que então se fez. Pode, assim, ser implantado por ato do Executivo, inclusive com parte da 
receita dos tributos — ICMS, ISS, ITBI, entre outros — para as administrações regionais, conforme os 
percentuais correspondentes da arrecadação.  
 
Temos, nessa linha, a questão da vinculação da receita orçamentária e financeira, o que igualmente não 
exigiria nenhuma medida extrema além da boa vontade e da disposição das elites governantes e do Poder 
Legislativo local, à semelhança dos muitos e muitos fundos contábeis existentes na esfera local.  
 
Quanto à participação popular no processo de escolha dos administradores regionais, também não se 
vislumbram maiores obstáculos para isso: a Lei Orgânica do Distrito Federal já determinou que fosse feita, 
faltando tão somente definir como se daria essa participação — se de forma direta ou indireta. A esse 
respeito, não é necessário que seja pelo sufrágio universal, pois isso poderia ser interpretado em 
transformação das regiões administrativas em municípios, o que, em nenhuma hipótese, estamos a 
defender, pois exigiria a formulação de inúmeras outras políticas públicas apropriadas, além da 
indispensável reforma constitucional. O que defendemos é um maior engajamento da população na escolha 
dos dirigentes locais, o que pode ocorrer de variadas formas.  
 
Teríamos, para dar azo a maior avanço na gestão do DF, a implantação dos conselhos regionais de 



representantes comunitários. Reitera-se que os conselhos não poderão ser confundidos com Câmaras de 
Vereadores, ainda que seus membros sejam necessariamente escolhidos com a participação da população.  
Tudo isso faz parte de um conceito de gestão eficiente, ressaltando a cidadania dos habitantes. O objetivo é 
formar comportamento, atualizar a técnica, melhorar o relacionamento interno e externo, humanizar os 
números.  
 
Há poucos dias, participando de uma reunião informal, ouvi de três diretores de escolas: "A autonomia 
financeira das escolas foi uma das melhores coisas que aconteceu na educação, pois a partir disso as escolas 
conseguiram atingir o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)". Isso sintetiza o que 
estamos falando.  
 
Tributos, educação e cidadania devem caminhar juntos, para que tenhamos gestão pública eficiente. Por 
essa razão, neste ano eleitoral, defendo a tese de que os cargos de gestão executiva somente difere 
daqueles de gestão pública pela forma de provimento: os primeiros, por estrita confiança dos governantes; 
os segundos, pelo sufrágio dos cidadãos eleitores, mas ambos constituídos por cargos públicos, pois 
essencialmente voltados para o público. 
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