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Resumo 

 

Este trabalho de dissertação do curso de Especialização em Direito Tributário, se 
caracteriza sobre os aspectos primordiais que cercam o sistema tributário brasileiro. 
Entretanto, buscamos evidenciar a trajetória da representatividade efetuando vários 
in passant sobre o sistema tributário vigente sua conexão com a cidadania; Destarte 
buscamos ponderar uma eficácia entre o o crédito tributário e o Estado Fiscal e sua 
estruturação dentro do Direito Tributário Pátrio, sua posição como legitimado ativo do 
crédito tributário, a integração entre os entes tributantes do sistema, os aspectos intra 
e extra fiscais que permeiam a distribuição das competências e capacidades 
tributárias e os vieses e os reveses desta sistemática. Neste aspecto referenciamos a 
cidadania, com o enfoque e reflexo na construção objetiva da cidadania fiscal. As 
análises, aqui efetuadas, nos aduzem a um patamar de inovação na seara da 
tributação. Utiliza-se o método indutivo, onde preliminarmente foram feitas pesquisas 
bibliográficas e documentais, especialmente no que converge para o tema em 
questão. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O Objetivo geral 

O Objetivo geral é efetuar uma análise do Estado Fiscal, sua estruturação e qual o 

melhor instrumento para atingir a cidadania fiscal e tributária. 

1.2 O Problema 

Até que ponto o Direito tributário prioriza a relação construtiva da cidadania, e quais 

os imbróglios que não permitem alcançar esse desiderato. 

1.3 Tipologia da pesquisa 

A pesquisa se orientará priorizando os fatos elencados, utilizando-se do metodo 

bibliográfico, para atingir o objetivo pretendido. 

1.4 Justificativa 

O Tema se justifica pela amplitude do objeto tratado em nossos dias como 

preocupação tanto do Estado como por parte dos contribuintes, na relação cidadão-

Estado, entendendo que somente a partir de um bom Estado fiscal pode se ter um 

bom Estado social, que atenda os interesses da população e as demandas recorrentes 

do cotidiano. 

1.5 Noções preliminares 

Observadas essas premissas pré textuais, passaremos agora ao desenvolvimento do 

texto, revisitando sempre o núcleo central da pesquisa que parte do estado fiscal para 

as relações prioritárias com a cidadania. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 O Estado Fiscal 

O Estado fiscal com seu poder de império, dispondo por assim dizer de propriedade 

para criar, estabelecer, majorar e extinguir tributos. (Santos, 2016). Apresenta 

algumas intersubjetividades na relação com o legitimado passivo, aqui entendido 

como contribuinte, no caso de impostos e retributiva no caso de taxas, e quando os 

mesmos figuram concomitantemente em ambas as legitimidades passivas. 

Essa relação simbiótica é permeada por vieses que estão na contramão de uma boa 

relação, ou seja, entre Estado e Cidadão.  
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O Direito tributário como agente integralizador deste sistema se auto materializa de 

forma tangencial, ou seja por vezes diminuindo por vezes aumentando esse espectro 

de ambiguidade entre os Entes tributantes e a cidadania efetiva, isso remanesce pois 

um bom sistema tributário deveria atuar como freios e contrapesos a essa relação, 

pois o fim ultimado desse ramo do direito seria a construção ideal do tecido social ou 

algo muito próximo a ele remanescendo tal previsão deontológica. 

Na busca em encontrar respostas condizentes para este sistema fiscal e como este  

deveria efetivar a retributiva da arrecadação ao contribuinte, olharemos vários óbices 

dentre os meandros envolvidos, as incógnitas apresentadas e o terreno arenoso pelo 

qual possa ser colmatado tais asserções, apresentaremos várias indagantes que por 

fim tentaremos responder de forma a atender o expediente de um trabalho 

dissertativo, entendendo as limitações do mesmo frente a temática, pois a 

envergadura dessa relação fisco-contribuinte espraia por terrenos até então muitas 

vezes desconhecido de ambas as partes dessa relação. 

As indagações a serem trabalhadas e objeto deste trabalho repousa nas seguintes 

assertivas; O que de fato ocorre nessa relação? Quais as órbitas possíveis de alcance 

dessa possibilidade? quais os pulsos necessários ao alcance da cidadania fiscal 

plena? o que falta ao estado fiscal para efetivar as garantias constitucionais? 

Para respondermos essas e outras questões atinentes ao tema efetuamos uma ampla 

discussão do papel de cada um nessa relação, começando pelo estado fiscal, 

passando pelas legitimações envolvidas entre eles, tentando compreender de cada 

sujeição ativa e passiva, os critérios constitutivos dos entes tributantes envolvidos, 

quais internalidades permeiam de fato uma melhor asserção, quais responsabilidades 

de cada um nesse processo, por fim discutiremos o modelo atual com enfoque na 

forma de repensar os contextos e as ações de cada um na construção de uma 

cidadania mais coerente com a sistemática arrecadatória e integrada ao melhores 

pressupostos de um bom estado fiscalizante. 

 

3. Desenvolvimento 

È de suma importância nesse estudo das formas apropriadas, atentarmos para as 

terminologias e os conceitos a serem trabalhados em face a temática proposta nesse 

modelo dissertativo, pois estamos tratando de algo e conceito já reconhecido pela 

literatura acadêmica e doutrinária, inclusive a discussão do próprio universo dos 

fiscalizantes e dos fiscalizados, para então a posteriori redefinimos as bases 
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conceitualizadas e subsequentemente ampliarmos os conceitos por ora trabalhados. 

Nesta lógica do estado de inação para o estado de ação ao tema é importante 

conceituarmos o objeto a ser discutido amplamente durante esses trabalho, trata-se 

portanto do Estado Fiscal, e como ele é hodiernamente definido: 

O Estado ou Estado Tributário, sucedeu o Estado patrimonial (Séc.XVIII), caracterizado 

por gerar sua própria riqueza, e posteriormente substituído pelo estado de polícia 

(Séc.XVII), este último marcado pela ação intervencionista sobre a economia. ( MAZZA, 

Alexandre. apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Manual do Direito Tributário, p 38. Saraiva, 

2016). 

É de suma importância tal compreensão, haja visto a necessidade premente do estado 

em satisfazer-se dentro de sua peculiar atividade arrecadatória, o financiamento 

adequado para prestação de serviços à população. Neste aspecto temos o outro 

modelo estatal, fundado no Estado Social fiscal, observe o conteúdo  em espiral 

cronológica traduzido pelo autor; ( ROCHA, p 32): 

O Direito tributário com ramo do direito público, teve origem com o incremento da 

atividade estatal, uma vez que o crescimento das obrigações do estado para com os 

seus cidadãos( segurança, saúde, educação, etc…) fruto do surgimento do Estado social 

exigiu uma fonte permanente de recursos a serem carreados aos cofres públicos. ( 

ROCHA, Roberval. Direito tributário: coleção sinopses para concursos, p 32-33, 

Salvador- Bahia: Juspodivm , 2016). 

 

É de suma observação que os critérios para a criação deste Estado Social Fiscal  foi 

enviesado pela fenomenologia do Estado moderno, vinculou sua prestação estatal a 

ser financiada a partir da noção de regularidade deste ente, pela sua atividade 

financeira de Estado, ou seja vinculando-os. (SABBAG, 2014). 

Observamos para uma melhor compreensão a dinâmicas que a partir do Estado 

Patrimonial (séc XVI), foi reformulado fiscalmente pelo Estado Burocrático (séc XVIII), 

e as estruturantes destes para composição do atual Estado hodiernamente conhecido: 

O Estado necessita em sua atividade financeira, captar recursos materias para manter 

sua estrutura, disponibilizando ao cidadão-contribuinte os serviços que lhe compete, 

como autêntico provedor das necessidades coletivas. (SABBAG, Eduardo. manual de 

Direito tributário. p 31, Saraiva, 2014). 

 

É a partir de todo esse emaranhado secular, que robustece-se a noção de tributação, 

pois fica aberto um cotejamento para que cada estado possa definir suas bases de 

sustentação, definindo por esse modo seus sistemas tributários, sendo este a 

tradução eficaz para angariar recursos para seus respectivos tesouros públicos, 

dentro da preceituação constitucional em concomitância ao direito do contribuinte. 

(CAPARROZ, 2017). Neste desiderato a terminologia foi aderindo a novas 



 

 

8 

concepções, dentre alusões e evidenciações até a visualização e compreensão do 

Estado Fiscal atual, observe a tradução do autor em comento: 

A expressão Direito fiscal, chegando a nós por influências francesas ( DROIT FISCAL) e 

inglesa (FISCAL LAW), foi substituída com o tempo pelas denominações domésticas” 

Direito financeiro”e, mais especificamente, Direito Tributário.(MAZZA, Alexandre. Manual 

de Direito Tributário, s/n. Saraiva, 2016). 

 

Nesse prisma de conceituações é importante fazermos uma síntese pragmática para 

então elucidarmos de fato o estado fiscal objeto direto de nosso estudo, com suas 

possíveis nuances para posterior compreensão do mesmo. Neste aspecto é bom 

evidenciar que conceitualmente o Direito Financeiro é o guarda chuva por onde se 

ambientaliza toda a extensão da atividade financeira estatal, seu “habitat natural” indo 

pelas iniciações e vinculações do crédito público até a confirmação  da despesa 

pública em sentido lato sensu. ( MAZZA, 2016).  

Outro ponto de grande entrave na compreensão dessas bases estruturadas passa 

pelo Direito Econômico, afilhada da sistemática do Direito Financeiro, guardando 

relação com esta, assim como o Direito Tributário, autônomo para captar a 

arrecadação, essa segunda dispõe de autonomia pe alternância própria, pois 

compreende outras atividades de finanças, para o além da tributação, esgotando seu 

conteúdo nas máximas de produção, distribuição, circulação e consumo de riquezas ( 

MAZZA, 2016).  

E ainda temos a política fiscal, que são o espaço de planejamento e decisões sobre 

receitas e os gastos públicos, seguidas pela política tributária que tão somente 

relaciona os elos de tais planejamentos , destacando quais medidas e comprimentos 

devem ser politizados, para a fiel certeza da política de tributação. Outro ponto a ser 

elencado está no objeto de cada uma dessas ramificações que embora, tem 

conteúdos próprios e autônomos, sua melhor compreensão não se esgota em seus 

eixos temáticos deve ser vista para além de suas atividades, ou seja sua compreensão 

finalística passa pela autonomia da Ciências da finanças, pois essa permite de forma 

sucinta a verificação de todas elas e sua correta aplicabilidade no sistema financeiro 

como um todo.( CAPARROZ, 2017). 

Nesse diapasão temos o Estado Fiscal, que através do direito positivado alude  e 

verifica toda a matéria relacionada ao espaço do vínculo jurídico de tributação, 

traduzindo por assim dizer o efeito prático do chamado Direito Tributário. 

Nesta lógica o embrionário Estado fiscal é tão somente uma confirmação de efeitos e 



 

 

9 

práticas estatais, sendo: 

Com efeito, o Direito tributário é a representação política da ciência jurídica que abarca 

o conjunto de normas e princípios jurídicos, reguladores das relações intersubjetivas na 

obrigação tributária, cujos elementos são as partes, a prestação e o vínculo jurídico. 

(SABBAG, Eduardo. manual de direito tributário. p 34-397, 6 ed. saraiva, 2014). 

 

Essa é portanto a afirmação positiva de todo Estado fiscal para a cidadania vigente. 

4. Legitimidade Ativa e Passiva 

Para entendermos essa legitimação e sua possível conexão de quem demanda ( 

legitimação ativa) e de quem é demandado (legitimação passiva) o respectivo crédito 

tributário, fonte de obrigação é vínculo jurídico entre partes, é salutar debruçarmos 

nos conhecimentos prévios destes institutos, nos quais as referências e referenciais 

estão dispostos, tomando relente o legitimado, na demanda processual, tudo isso só 

é possível graças à eficácia do título executivo tributário. 

 

Para que o Estado-juiz possa desencadear a sanção executiva, fazendo usos dos 

mecanismos previstos em lei para satisfação da obrigação, é preciso que seja dotado de 

um grau suficiente de certeza(...) 

Esse grau de certeza é dado pelo título executivo(...) 

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual esquematizado: coordenador 

Pedro Lenza. p. 707-739, Saraiva, 2016). 

 

Embora se faça aqui alusão ao processo civil, tal expediente é facilmente encontrado 

tendo guarida em legislações esparsas, dentre elas a Lei de Execução Fiscal, 6830/80 

dentre outras salvaguardas legais. Visto isso é possível observar as demonstrar que 

a sanção executiva, tem força executória, dando eficácia para que o legitimado ativo 

possa, observados os critérios da busca pela satisfação do crédito, empregar os meios 

coercitivos sobre os legitimados passivos. (GONÇALVES, 2016). 

Outro ponto que deve ser ressaltado, guarda estrita relação de influência destes, pois 

em perspectiva ambos podem ser objeto de legitimação processual caso haja 

equívocos ou ilegalidades no processo de legitimação destes créditos. 

A importância de revisitar os institutos do direito civil e não propriamente do direito 

tributário ou execucional, é que para compreendermos as relações um conteúdo 

eminentemente material traduzido na legislação extravagante, não denota o melhor 

entendimento dessa relação seja ela na forma principal ou na forma subsidiária como 

veremos a seguir. Sujeito Ativo e Sujeito Passivo  ficam recorrentemente em pólos 

ativos credores ou pólos passivos devedores, que podem na relação material 

rediscutir ou rebater as demandas de um e outro até a sentença da execução. 
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Vejamos como prenuncia tal excerto na ordem jurídica pátria sobre essa figura de 

legitimação bilateral e heterônoma e atributiva da relação:(VENOSA, apud  2009) 

De acordo com o art. 784, IX, do CPC, Constitui título executivo extrajudicial, a certidão 

de dívida ativa da fazenda publica. Da União, dos Estados, do Distrito federal e dos 

territórios e dos Municípios, concedentes dos créditos inscritos na forma da lei. a 

execução fundada nestes títulos é a fiscal, regida pela lei  6830/80. 

A partir deste ponto já é possível discutirmos do ponto de vista da legislação especial 

sobre a matéria tributária, que embora fundada pelo mandamus constitucional da 

CRFB/1988 nos arts. 145 a 169. A partir disto passaremos a efetivar um cotejamento 

entre CTN, Código Tributário Nacional, Código Civil de 2002 e a LEF, Lei de Execução 

fiscal, para dirimir os legitimados ativos e passivos e as consequentes aplicações e 

implicações legislativas ordinárias e subsidiárias, procurando sempre traduzir o 

melhor conteúdo técnico-acadêmico para compreensão dessa relação de 

legitimações ativas e passivas.  

Ora os legitimados ativos no que se refere a fazenda pública, serão sempre os 

detentores estatais: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pois cabe a estes 

e tão somente a eles a locução interventiva na busca pela satisfatividade na busca de 

seus respectivos créditos. Essa figura de legitimação ativa está intrinsecamente ligada 

ao evento potestativo no direito positivado da sua competência, que dando ou 

conferindo-lhe sujeição ativa na relação jurídica em detrimento da feição passiva do 

contribuinte-retribuinte com sujeição passiva nos eventos de créditos tributários, 

embora guarnece aqui uma teratologia simples, o sujeito passivo pode em alguns 

casos ter como revertido a possibilidade da tomada de crédito em seu favor. 

(CAPARROZ, 2017). 

No que tange a outro pólo da relação jurídica é importante destacar que a legitimidade 

passiva: 

No que se refere à sujeição passiva, o Código Tributário Nacional, estabelece em seu 

artigo 121, que o sujeito passivo da obrigação tributária principal é “ é a pessoa obrigada 

ao pagamento do tributo ou penalidade tributária (...) Revista da escola da magistratura 

do TRF-4. Vol.1 n.1, 2014, p.163). 

Podendo ainda ser classificado como contribuinte de fato ou responsável, no primeiro 

caso temos o sujeito passivo direto, no segundo caso o sujeito passivo indireto 

(REVISTA DO TRF-4, 2014 p. 163). a partir desse ponto é preciso colocar em ressalte  

a estrutura atual de nosso sistema tributário, que apresenta óbice à concretização dos 

direitos sociais do século XXI, por não garantir a real justiça distributiva. (SCAPIN, 

Andrea; BOSSA, Gisele: Transparência e Democracia: Para um governo com poderes 
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visíveis. p. 185: Revista da escola da magistratura do TRF-4, 2014). Nesta mesma 

linha de tirocínio jurídico argumenta as autoras que ”o fato da alta carga tributária 

digladia com o elevadíssimo custo ao sistema de implantação  de compliance, 

somadas à complexidade da legislação e na ausência e transparência de dados 

públicos”. (SCARPIN; BOSSA, 2014 p.194). 

Outro ponto de importante relevo é que o(s) poder(es) tributantes deve ter em si o 

método avaliativo da contrapartida, ou numa tradução mais simplificada, sua 

contraprestação deve ser transparecida, evidenciando se de forma eficaz atende-se 

de forma satisfatória a relação da reciprocidade da sujeição ativa e passiva da 

obrigação entre as partes (CAPARROZ, 2017).  A partir deste ponto é possível 

visualizarmos que tais legitimados encontram equidistantes em suas relações 

obrigacionais, seja por aderência ou por afastamento esta umbilicalidade não tem se 

traduzido em efetivo valor social e os meios arrecadados apresentam também 

defectibilidades em pôr em ação métodos mais simplificados e austeros que viabilizem 

uma melhor arrecadação, tanto para melhora de seus trabalhos tanto para efetivar o 

cotejamento mais efetivo para pôr em prática a contraprestação eficiente para toda a 

sociedade. 

 

5. Entes Tributantes 

Como já revistado nos tópicos anteriores é possível a partir destas releituras observar-

se que, para se tornar um ente tributante, no atual modelo constitucional é preciso 

competência tributária para tal: (SABBAG, 2014). 

  Vejamos como se conceptualiza um ente tributante em nossos dias atuais: 

A competência tributária é a habilidade privativa e constitucionalmente atribuída ao ente 

político para que este com base na lei proceda a instituição da exação tributária ( 

SABBAG, 2014) 

E ainda prossegue o renomado autor: Para que se solidifique o ente tributante o 

mesmo deve comportar em si a seguinte fisiología institucional: 

A Constituição Federal consagrou o princípio do federalismo ( art. 60,§4º e I da 

CRFB/1988) Delimitando entre as pessoas políticas, União, Estados e Municípios o 

poder de tributar. (SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributario. p 34-397, 6 ed. 

saraiva, 2014).  

A exercente de tal desiderato por parte de cada ente tributante, nesse leque de 

opcionalidades e competências, embora distópico, tem a seguinte tradução para 

compreensão destas bases para completa atividade estatal de tributação: 

O exercício da competência tributária além de representar para cada ente político interno, 

disciplina os tributos relativos a sua alçada, e regula a forma como os tributos devem ser 
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exigidos. ( SILVA: D’ ANDREA, 2013, p.39). 

Observa-se deste modo que todo empreendimento jurígeno tributante para cada ente 

é pacifico pelo modelo institucional, todavia em cada esfera desses vetores de 

tributação, ou seja da União, dos Estados e dos Municípios, cada ente político possui 

uma sistemática particularizante, ou seja a partir daqui se orienta a cidadania no 

sentido de reflexão, pois é dada a largada da competência de cada ente tributante, 

nos quais se desenvolve seu âmbito para criação, majoração, minoração e extinções 

tributárias, como também evidencia o conteúdo federalizante, ou seja deflagra o pacto 

federativo existente, evidenciando para o contribuinte a seguinte perspectiva: “Esse 

pacto é um colosso capaz de extrair o melhor Estado Arrecadatório, como não 

consegue dentro desta mesma lógica de estado fiscal repensar a cidadania de forma 

mais eficiente e duradoura”, para todos os envolvidos na relação tributante. Observa-

se que aqui um terreno a ser colmatado, pois entretanto com toda essa capacidade 

institucional os entes não são capazes de transferir ao contribuinte/pagador de 

impostos e / ou retributiva/ pagador de taxas e outros emolumentos, a melhor 

contraprestação de seus créditos tributáveis, na prestação devolutiva em serviços e 

bem estar a comunidade em geral que ao não perceber o retorno, não consegue 

transparência para visualizar as políticas públicas oriundas da tributação. Vejamos o 

cenário atual: 

O termo políticas públicas, possui varias definições, as quais denotam a organização e 

o estudo das ações a serem realizadas ao bem estar da população. ( BARBOSA, Ana 

Clarisse, p 159, 2015). 

Nesse mesmo tirocínio jurídico é possível arguir que a responsabilidade estatal está 

intimamente conectada aos lastros responsivos dos entes tributantes em maior ou 

menor grau, nas quais evidenciam e são colocadas em práticas as tomadas de 

decisões e normatizações da vida cotidiana da sociedade. ( BARBOSA, 2015). 

Isso fica claro em nosso modelo Constitucional, com a introdução do artigo 5º da 

CRFB/1988 ao escopo institucional Estado-CIdadão, ao dispor sobre direitos e 

deveres individuais e coletivos, segundo o qual “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza” (CRFB/1988: Título II, Dos direitos e garantias 

Fundamentais); Seguidamente temos o artigo 6º que apresenta os indicadores ou 

melhor os aferidores dos direitos do cidadão, deflagrados e denominados como 

direitos sociais, a educação, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados,na forma da constituição. (BRASIL, 1988. 

Capítulo II - Dos Direitos Sociais). 
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Nesse raio de amplitudes de direitos e deveres que a estatalidade deve absorver para 

manutenção do chamado Estado Social, comungados pela nossa Magna Carta deixa 

claro, os objetivos constitucionais de como se pautará terminamente a sociedade 

Brasileira, neste caso como eventuais responsabilidades de ambos os sujeitos sejam 

eles ativos ou passivos na relação tributária, denominando quais elementos 

constitutivos sejam individuais ou coletivos dentro desta esfera de ação e a quais 

instrumentalidades se utilizam e se subordinam na relação Estado-cidadania, para 

manter coesividade a esse arranjo organizacional. (CRFB, 1988). É importante por em 

destaque concomitantemente o direito à moradia, e o conteúdo dessa assertividade, 

respaldados no artigo 7º da Constituição Federal: “O direito à moradia está 

intimamente ligado à dignidade dos cidadãos” enuncia o autor (BARBOSA, 2015). Na 

mesma linha de tirocínio jurídico fundamental ( BARBOSA apud JUNIOR. Ireno, 2008) 

“ O direito à moradia procede do direito à vida e deve ter prioridade ao se planejar e 

executar as políticas públicas”. É clarividente dentro do aspecto real da cidadania, que 

os entes tributantes jungidos da capacidade de transmissão desses direitos ao Estado 

Social, se apresentem menos burocratizados e optem por uma acessibilidade maior 

no âmbito das políticas públicas direcionadas, para emancipação desses direitos a 

cidadania. (SANTOS, 2016). 

 

6. Relações internas de tributação 

 

As externalidades presentes na nossa sistemática de tributação apresenta variáveis e 

determinantes que por si só contrastam um sistema mais hígido e integrado. 

(SANTOS, 2016). Pois ao verificar essa sistemática interna, notamos que a mesma 

prioriza os entes tributantes, ao apresentar um certo grau de ilogicidade, deflagrando 

em não comaltar seu princípio de legalidade, a partir do fato gerador, esmerando tão 

somente que tal  é base é jurídica e não econômica. Vejamos tal  nível que preleciona 

essa asserção:  

Art.97. Somente a Lei Pode estabelecer: 

I- A instituição do tributo, ou a sua extinção; 

II- A majoração de tributos, ou a sua redução, ressalvadas o disposto nos artigos 21, 26, 

39, 57 e 65; 

III- A definição do fato gerador da obrigação tributaria principal (...) 

As externalidades desse tirocínio nos induz ao pensamento sistêmico de que o fato 

concreto da vida real não se ajusta ao fato gerador, pois esse primeiro não liga a 

conexão deste segundo, desconectando o fato econômico da realidade, e presumindo 
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que a base legalista promoverá tal exigência material. (SANTOS, 2016) É distópico 

esse pensamento desconectado da realidade econômica, pois segrega-se a si mesmo 

sem repelir a nocividade traduzida neste realismo tributante. 

“ Nosso direito positivo compreende quatro distintos plexos normativos: a ordem total, 

a das regras federais, a das regras estaduais e o feixe dos preceitos jurídicos dos 

Municípios (...)”. (D’ANDREA, Introdução ao Direito Constitucional tributário apud 

CARVALHO, 2000.p 54-55).   

Outro ponto colidente repousa no desconhecimento em que se perpassa essa 

ambientação federada, pois ao verificarmos os conteúdos destes regramentos sejam 

eles totais ou parciais, prvemos que sua forma diferida de regular o tema 

infraconstitucionalmente, não condiz com a vida em cidadania, mais sim com o amplo 

e hierarquizado embrião sistêmico legalitário. 

Vejamos os rumos dessa asserção, para compreendermos tal excrescência prática: 

Com efeito, somente a Lei Complementar nacional é que deve primazia às Leis 

Ordinárias, sejam elas Federais, estaduais, Distritais ou municipais. ( TORRES, 2002; p 

13 apud D’ANDREA SILVA, p 98-99). 

È importante obtivemos a noção preliminar das  agruras deste sistema interno de 

tributação, como narrado anteriormente, em palavras próprias extraídas do texto 

constitucional, temos a seguinte assertiva a essa dinâmica: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

I- Direito tributário, financeiro, penitenciário e urbanístico (...)  

§1º No âmbito da legislação concorrente limitar-se-á a estabelecer normas gerais (...) 

(CRFB,2020;SENADO Federal). 

 

È imposição prévia esse modelo, normas gerais apresentam generalidades que um e 

outro ente tributante não as tem, o que se presumirá que num melhor plexo federativo, 

não limitasse a atuação de outros entes a generalização normativa, que destarte estão 

fadados a não legislar sobre especificidades locais, onde poderiam ser mais efetivos 

com a comunidade. (Santos, 2016). O desejo do legislador fundante da constituinte, 

traduziu-se em aplicar as normas gerais, portando homogeneizar o conteúdo 

normativo e dar eficácia em âmbito nacional, todavia tal desiderato acabou por ampliar 

as restritividades aos entes políticos locais, pois poderiam ser delegadas tais 

atribuições a eles, e tão somente caracterizar a heteronormatividade a conteúdo de 

âmbito pátrio e não local, mostra-se aqui um pouco de afastamento das bases do 

municipalismo (TEMER, 1998). 

Observe ainda que o Direito tributário pátrio ao tratar suas externalidades, deteve-se 
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em sobreposição normativa, pois criou normas gerais homogêneas fazendo estas 

conviverem desarmonicamente com normas especiais heterogêneas, tentando salvar 

o já sufragado erro principiológico já registrado neste trabalho acadêmico. Vejamos 

um momento de sobriedade do legislador tardio, mas que encontra óbice na próprio 

regramento total, atente para a seguinte ortodoxia apresentada (Temer, 1998). “ (...)a 

missão do CTN é irradiar comandos aos poderes públicos, União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, para que possam legislar atento para as seguintes restrições, 

impostas pelo ordenamento jurídico(..)" ( D’ ANDREA, 2002). 

Vejamos o próximo tópico da responsabilidade constitucional do poder tributante, para 

concluirmos ao final a proposição errante levantada nessa asserção. 

 

7. Responsabilidade Constitucional no poder tributante 

Observadas as seguintes restrições, impostas pelo ordenamento jurídico, seguimos 

sem mais delongas em reaver quais responsabilidades estes entes potestativos em 

arrecadar o crédito tributário, se apresenta nessa esfera de poder repartido. 

É importante dialogarmos com a capacidade desses entes em estabelecer suas 

prioridades para a construção responsável da cidadania. (SANTOS, 2016). 

Para tanto temos que conhecer as estruturas internas destes entes para então 

captarmos qual asserção se apresenta mais eficaz para o tema em proposição e quais 

instrumentais jurídicos potencializa essa busca pela cidadania coesa enviesada pela 

estatalidade recíproca na prestação de serviços públicos: Para isso devemos atentar 

que a Administração pública se divide em: Administração direta e indireta; ( OLIVEIRA, 

Rafael Carvalho Rezende, 2018). 

para efeito de conhecermos a estrutura pela qual permeia a lógica tributante, é 

importante entender sua composição, que na forma direta, se vincula na estrutura do 

Poder Executivo: Ministérios, Secretarias na União, nos Estados e Municípios, bem 

como os poderes Legislativo e Judiciário, com inclusão do Ministério público e 

Tribunais de Contas respectivamente.(SANTA CATARINA, Tribunal de Contas. Guia: 

lei de responsabilidade fiscal: lei complementar nº101/2000. 2º ed. Revista e 

Ampliada, Florianópolis, 2002). Neste mesmo liame se apresenta a Administração 

indireta, composta por Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Empresas de 

Economia Mista, que devem atentar-se ainda para os Fundos e Fundações, instituídas 

ou administradas pelo poder público. (TCE-SC, 2002). 

O ponto de partida de maior gravame repousa na chamada Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, no qual vincula todos os órgãos acima mencionados, além de fixar-lhes 

exigências para sua atuação nas  atividades financeiras do Estado.  

Como esta legislação tem eficácia no sentido amplo, eficácia de Lei nacional, no 

sentido de obrigar todos os entes tributantes a efetivarem a gestão fiscal de suas 

arrecadações é importante desdobrarmos nestes instrumentos para ao fim 

entendermos, por onde essa estrutura ativa das finanças do Estado encontra seus 

portais de entrada e saída de recursos públicos.( Santos, 2016). 

Segue-se as métricas de receita e despesa pública, que devem ter previsão e 

arrecadação efetiva, desdobramentos de antecipação dentre outras querelas legais. 

Neste rol , encontram-se os pressupostos basilares: Previsão antecipada de receitas, 

comprometimento com a cobrança dos tributos, medidas de combate a evasão fiscal, 

minimização das renúncias de receitas, limitações às operações de pessoal, custeio 

e transferências dentre outras restrições pelo qual se submete o ente tributante em 

face do próprio Estado fiscalizador de suas atividades financeiras 

(SANTA CATARINA, Tribunal de Contas. Guia: lei de responsabilidade fiscal: lei 

complementar nº101/2000. 2º ed. Revista e Ampliada, Florianópolis, 2002). Neste 

mesmo liame se apresenta a Administração indireta, composta por Autarquias, 

Fundações, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista, que devem atentar-

se ainda para os Fundos e Fundações, instituídas ou administradas pelo poder 

público. (TCE-SC, 2002). 

É neste planisfério que passa toda atividade estatal, portanto essa estruturação não 

está caracterizada pela liberalidade tributante e fiscalizatória, mas a própria maneira 

de ser estatal lhes confere deveres e direitos na seara da arrecadação. 

Conhecidos esses paradigmas, voltamos o nosso olhar para o sistema como um todo 

para melhor asserção de nossas indagações e a possibilidade de respondê ́-las de 

forma mais adequada possível a cidadania.  

 

8. Sistemas de tributação e seus reflexos na cidadania 

Nosso ordenamento jurígeno como dito anteriormente privilegiou e consolidou as 

bases constitucionais de nosso sistema de tributação pátria, consignando parte da 

carta republicana a literalizar o conteúdo desta asserção nos artigos 145 a 156 da 

Constituição Federal de 1988, com destaque para os artigos 157 a 162 que 

tangenciam os aspectos primordiais da competências tributantes de cada ente político 

e classifica cada qual a sua realização no espectro da repartição tributária. 
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Neste aspectologia depreendemos que: O sistema tributário constitui-se portanto, das 

seguintes bases fundantes: ( HARADA, 2005, p 21 apud SILVA, 2013 p 22). 

O Sistema Tributário é o conjunto de normas constitucionais de natureza tributária, 

inserido no sistema jurídico global , formado por  um conjunto unitário e ordenado de 

normas subordinadas aos princípios fundamentais, reciprocamente harmônicos, que 

organiza os elementos constitutivos do Estado, que outra coisa não é senão a própria 

Constituição. o que existe portanto é um sistema parcial (sistemática constitucional 

tributária) dentro de um sistema global ( Sistema Constitucional HARADA, 2005, p 21 

apud SILVA, 2013 p 22). 

Embora tenha esse sistema pontos esparsos de conteúdo, o núcleo central do sistema 

tem sua originariedade aí, nesta globalidade sistematizada constitucionalmente. 

Todavia é importante observar o lado do controle social, a chamada obrigação de 

prestar contas, que nos dizeres de: (SILVA. Eloa Rosa, controle público, p 21);  

No Brasil foi elevada a categoria de Principio, consolidado no artigo 70, parágrafo único, 

da Constituição Federal de 1988 (...) 

Essa sistemática voltada aplicação de formas jurídicas constitucionalizada para a 

prestação de contas do ente tributante arrecadador, é importante para 

compreendermos os reflexos na cidadania, tendo como fase embrionária o Estado 

Fiscal coobrigado, sendo este ao mesmo tempo portador da arrecadação, da 

utilização, guarda e gerenciamento destes recursos públicos para a contraprestação 

em serviços úteis a cidadania. nesta aspectologia fica claro a importância da prestação 

de contas e qual o qualificativo que a mesma merece no Estado democratico de 

Direito, pois não só ajusta o Administrador público da arrecadação, que espera 

ordinariamente que anualmente suas contas sejam aprovadas, como também um 

passo importante para a cidadania responsiva, que através do controle social obtém 

direitos de receber informações, sobre a regularidade e aplicabilidade e gestão desses 

recursos públicos, posto à disposição da sociedade. Isso remonta um grande avanço 

que reflete positivamente na esfera cidadã e permite ao mesmo tempo, a avaliação 

ativa e participativa no orçamento e a conservação e controle do erário, em face 

positiva para a conservação do espaço social da cidadania plena. ( SANTOS, 2016).  

Ampliar a transparência das ações dos tribunais de contas do Brasil, como forma a 

permitir  o efetivo exercício da cidadania, está entre os objetivos do programa de 

modernização do sistema de controle externo dos Estados, Distrito Federal e 

municípios brasileiros. ( PACHECO. JC, p 13, 2013). 

 

Outro ponto importante reside na relevância e na classificação do tributo, isso estamos 

falando abertamente sobre o case da vinculação, ou seja qual destino finalístico 

daremos a tal e tal recurso, ou seja como empregaremos , e em que áreas temos 
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maior necessidade de alocação dos mesmos,  infraestrutural, espacial, segurança, 

saúde, assistência dentre outros já discutidos e objeto de verificação em tópicos 

anteriores deste objeto de estudo. pois essa compreensão nos norteia para a asserção 

ideal que queremos em face a arrecadação, na cidadania reflexa, observe a 

constatação do autor: (ROCHA, 2016);  

Tributo vinculado é aquele que se relaciona a uma contraprestação estatal (...) 

Tributo não-vinculado não se relaciona a nenhuma contraprestação estatal (...) 

atendidas essas premissas, temos com grande relevância a orientação jurígena de 

renomados doutrinadores sobre com sintetizar o liame estatal vinculativo, na 

cidadania, pois claramente se identifica em variados casos de arrecadação com fontes 

não tão promissoras a cidadania, neste caso embora dependa de um reformismo na 

seara constitucional tributária, o aparelho estatal vincularia sua práticas 

arrecadatórias, ao primado da repercussão econômica, traduzindo em benefícios para 

a população, os recursos de bases mais ampliadas e segregadas por fontes. ( Santos, 

2016). 

Um estudo realizado por uma organização não-governamental a Transparency and 

Open Government: 

Os governos são administradores  de dinheiro público responsável por alocá-los nas 

prioridades da sociedade, muitos acreditam que o Governo Aberto, acabará resultando 

em uma democratização nas tomadas de decisões à medida que o público se envolver 

na alocação do dinheiro. ( ENAP, 2020- Governo Aberto e transparência Módulo 4- 

Governo aberto e valores públicos- EVG, 2020). 

Acesse: http://www.governoaberto.cgu.gov.br 

É possível que a partir da implantação e introdução do Governo Aberto, com o 

desenvolvimento e evolução de seu protótipo de Governo Digital, a convergência das 

partes interessadas permitirá a partir do ciclo de políticas públicas em estratégias 

utilizando os meios instrumentais de base de dados informacionais e computacionais, 

um empoderamento capaz de se traduzir num efetivo Governo Aberto real. (EVAP, 

2020). 

É necessário replanejar o sistema tributário para que o mesmo tenha eficácia em seu 

fiel cumprimento constitucional de manter a organicidade do Estado Brasileiro.. neste 

excerto é importante salvaguardar as destinações qualificando finalisticamente o 

efeito arrecadatório-fiscal, que se desloca do eixo de repartição de competências, para 

o auferimento de repartição de prestação de serviços a cidadania contributiva. Essa 

análise embora simplificada pode ser tratada mais efetivamente a partir das ciências 

das finanças, pode estar mais afeita a um conteúdo econômico real da cidadania e 



 

 

19 

não ao escopo principal do direito tributário já tratado aqui anteriormente. (ROCHA, 

2016. P 57). É importante os reflexos desta constatação da responsabilidade estatal 

com viés positivo para construção da cidadania eficiente, pois o modelo atual precisa 

de ajustes, para não cairmos nos destinos da arrecadação meramente predatória, sem 

retorno à cidadania. (Rocha, 2016). “Estamos diante do modelo de falência do Estado 

Fiscal, pois nessa linha que verificamos até aqui a organicidade do sistema estatal, 

pela sua forma disruptiva de inserção dos recursos compromete até mesmo a 

segurança institucional” (ROCHA, 2016); tema também vinculado e afeito a 

participação efetiva na segurança pública, vejamos tal constatação do autor do caso 

em tela: 

A segurança pública é um dos temas mais debatidos e pesquisados nos últimos anos no 

Brasil, entretanto as discussões e a visibilidade pública do problema ainda não tiveram 

impacto definitivo na produção do conhecimento acadêmico na área (...) ( ROCHA, 2016. 

P 227). 

É importante, que observemos tal constatação pois um tema de extremo relevo sequer 

tem pauta eficiente nos meios academicistas, esse déficit primordialmente se repousa 

no baixo investimento feito nessa área do ensino, repercutindo negativamente na 

população. Este desnortear hodierno  da estatalidade, não comalta por si somente a 

cidadania tem impacto direto no mesmo, pois verifica-se que um cidadão mais efetivo 

no sentido de reconhecer e ampliar os horizontes da transparência no serviço estatal, 

tem relevância a todos inclusive para a própria dinâmica da sociedade envolvida. 

(SANTOS, 2017). Em linhas gerais há muito o que se aprender nesse campo da 

reestruturação do sistema tributante, pois trata-se tão somente de lados opostos da 

sujeito tributária, que a prioristicamente, transforma um em devedor do crédito 

tributário, portanto seu financiador direto, e o outro em credor do crédito, sendo 

portanto o fiel depositário da arrecadação prevista. Nas palavras sábias da estadista 

inglesa Margaret Thatcher “(...) trata-se tão somente de manejar a poupança da 

cidadania, o Estado não é o financiador direto de si mesmo (...)”. Neste tirocínio o 

crédito arrecadado deve voltar-se tão somente ao destino social. A cidadania. 
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9. Conclusão 

 

Ao apresentar os elementos que por ora pudessem responder nossas elucubrações e 

indagações sobre o porquê do distanciamento entre tributação e cidadania plena, na 

sua função arrecadatória e seus cases de sucesso e imbróglios pertinentes, 

verificamos que ao longo da construção tributante desde o Estado patrimonialista até 

os nossos dias evidenciado na perspectiva de um Estado Social, o recolhimento e o 

tratamento dado ao objeto finalístico da arrecadação deve passar por ajustes mais 

precisos para que tal sentença de bem estar social coletivo se realize na cidadania. 

Verificamos também que ao longo deste artigo acadêmico, o Estado Fiscal em sua 

função precípua de coordenar as melhores práticas e as melhores destinações  de 

seu recolhimento tributário, tem arrefecido esse tratamento, observa-se que tenha 
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perdido nos escaninhos da iniquidade tributária prática, pois o que se constatou foi 

que no estágio atual de suas operacionalidades, o exercício da cidadania através de 

sua prestação tributária, restou prejudicado, isso se verificou no próprio sistema 

tributário por analisar e ver que há um grande terreno a ser colmatado para o melhor 

desiderato, seja em estruturação, seja como funcionalidade básica, ou seja na falência 

da sistemática de arrecadar, e o peso de sua carga tributante. 

Partimos e comungamos do ideal de um amplo reformismo no sistema constitucional 

tributário, onde o predomínio finalístico seja o da construção social em detrimento 

positivo da mera arrecadação fiscalizatória e rudimentar. 
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