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RESUMO 

 

O Programa de Educação Fiscal “Sua nota vale dinheiro” tem como finalidade combater a 

sonegação fiscal, além de fortalecer a arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestaduais, 

Intermunicipais e de Comunicações – ICMS que, conforme dados da Receita Federal, 

corresponde a 94% da receita arrecadada pelo Estado. Estão aptos a participar do programa o 

consumidor final, ou seja, pessoas físicas, instituições sociais sem fins lucrativos, entidades 

esportivas, conselhos de fiscalização profissional, associações comunitárias e de classes, 

instituições filantrópicas, religiosas, culturais e ONGs. As pessoas jurídicas estão impedidas 

de participar do programa, assim como também não podem participar do mesmo as pessoas 

que estão diretamente envolvidas na operação destas empresas. Esta pesquisa analisa o efeito 

do programa “sua nota vale dinheiro” sobre a arrecadação do Estado, como também os 

valores pagos pela SEFAZ/CE aos participantes do programa. Os resultados apontam para a 

afirmação de que o Programa “Sua nota vale dinheiro” traz como característica principal a 

capacidade de instigar o consumidor a exigir a nota ou cupom fiscal quando da aquisição de 

bens ou serviços.  

 

Palavras-chave: Educação. Arrecadação. ICMS. 
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ABSTRACT 

 

The Tax Education Program "Your note is money" is intended to combat tax evasion, in 

addition to strengthening the collection of Tax on the Circulation of Goods and Services 

Provided on Interstate Transportation, Intercity and Communications - ICMS, according to 

IRS data, corresponding to 94% of the revenue collected by the state. Are able to participate 

in the program the final consumer, i.e., individuals, social institutions, non-profit sport 

organizations, boards of professional supervision, community associations and classes, 

philanthropic, religious, cultural and NGOs Corporations are prevented to participate in the 

program, as well as can not attend the same people who are directly involved in the operation 

of these companies. This research analyzes the effect of the program "Your note is money" on 

the collection of the State, as well as the amounts paid by SEFAZ/CE program participants. 

The results point to the statement that the program "Your note is money" has as main feature 

the ability to entice the consumer to demand fiscal note or coupon when purchasing goods or 

services. 

 

Keywords: Education. Fundraising. ICMS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O atual programa de Educação Fiscal instituído no Estado busca a sensibilização 

da sociedade para que esta descubra a função socioeconômica do imposto. Assim sendo, 

conscientiza o cidadão sobre o seu dever de pagar os tributos para que o estado possa exercer 

suas atividades fins. 

Sabe-se que a sociedade ainda resiste em pagar imposto por razões diversas, 

dentre elas, por ter a sua renda diminuída, por desconhecer a finalidade de sua função social, 

na forma com que são utilizados ou por não acreditarem na proposta da conversão do imposto 

em bens e serviços. A partir desta premissa entendeu o governo que a sociedade precisa ser 

informada sobre o funcionamento do Estado, o que são tributos, como são cobrados, quais 

suas finalidades e como são aplicados. 

Esta pesquisa tem a finalidade de descrever sobre a educação fiscal no Estado do 

Ceará e sua importância para a consciência e o estímulo ao processo evolutivo dos tributos. 

Assim sendo, este trabalho discorre sobre a Educação Fiscal no Estado do Ceará a partir do 

Programa “Sua nota vale dinheiro”, criado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 

Constitui também finalidade do Programa “Sua nota vale dinheiro”, criar 

condições de estímulo à população de exigir o documento fiscal quando da aquisição de bens 

ou serviços. Com esta ação estimula-se a arrecadação de impostos sobre operações que dizem 

respeito à circulação de mercadorias e serviços para que sejam convertidos em bens para a 

sociedade. É importante também lembrar que a arrecadação deste tributo corresponde a 94% 

da receita própria do Estado o que motiva o poder estatal a desenvolver ações de combate à 

sonegação fiscal. 

Conforme regimentação que regula o programa, estão autorizados a participar da 

campanha o consumidor final, ou seja, as pessoas físicas, instituições sociais sem fins 

lucrativos, entidades esportivas, conselhos de fiscalização profissional, associações 

comunitárias e de classe, ONGs, instituições culturais, instituições religiosas dentre outras. 

Por outro lado, estão impedidas de participar do programa as pessoas jurídicas, ou seja, as 

empresas, bem como as pessoas que estão diretamente envolvidas no processo de operação do 

programa. 

Para que melhor se entenda o objetivo do programa “Sua nota vale dinheiro” do 

Governo do Estado do Ceará será feito um breve relato histórico do que vem a ser a história 

do imposto no Brasil, como também das várias tentativas de implantação de programas 

semelhantes de Educação Fiscal implantados no Estado do Ceará que, não surtiram o efeito 
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esperado. Ainda nesta primeira seção será analisada a historia dos tributos, sua evolução ao 

longo do tempo, suas funções e a forma de tributação no Brasil, definindo os tributos em cada 

esfera da administração pública. 

Numa segunda seção será analisada a tributação no Estado do Ceará, 

especificamente o ICMS, por ser o principalimposto da arrecadação não só do Ceará, mas de 

todos os estados do Brasil. Em função desta análise, serão feitas também considerações em 

torno da sonegação fiscal, uma das principais causas de perda de arrecadação que incide sobre 

a educação tributária no Ceará. 

Numa terceira seção, por fim, serão desenvolvidos alguns conceitos fundamentais 

para a compreensão do que seja tributo como da importância de sua arrecadação para o 

Município, Estado ou União para que se tenha a dimensão exata do programa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Educação Fiscal ou serviço de arrecadação tributária tem se constituído dentro 

da realidade do Estado do Ceará em uma das muitas ações que objetivam educar a sociedade 

para a conscientização da importância de se exigir a emissão de documento fiscal quando da 

aquisição de mercadorias e serviços.  

A teoria do capital humano afirma que a educação representa um importante fator 

para o desenvolvimento socioeconômico, muito embora se saiba, a priori, que esta ação 

demanda bastante tempo. Em se considerando esta realidade é que esta pesquisa vai tratar da 

Educação Fiscal no Ceará, através da análise da campanha “Sua nota vale dinheiro”, como 

também da análise do impacto causado por este programa na arrecadação do Estado. 

 

2.1 Conceitos de tributação no Brasil 

 

Amorim e Weyne (2006) relatam a historia dos tributos desde a antiguidade até os 

dias atuais fortalecendo a ideia de que a Educação Tributária estabelecida se mostra muito 

eficiente quando fortalecida pelos programas educativos. 

Castelo (1999) escreveu de forma clara sobre este tema, passando a informação de 

que os alunos das escolas públicas deveriam desde muito cedo receber estas informações com 

vistas à aquisição de sua cidadania. 

Roncato (2006) afirma que a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro se 

constituem em ações que estão interligadas e devem ser combatidas com leis rígidas, uma vez 

que este tipo de crime atinge a sociedade em toda sua extensão, na medida em que se 

inviabiliza a arrecadação fiscal. 

Borba (2005) também fortalece esta mesma ideia como também esclarece 

conceitos, espécies e funções dos tributos, deixando também evidente que a sonegação 

acompanha o desenvolvimento da história da tributação e, como sempre, aparece como 

causadora de queda na arrecadação.  

Analisando a legislação que versa sobre o tema, a Lei que define a palavra tributo 

é a de nº 5.172 de 25 de outubro 1966, a saber, o Código Tributário Nacional - CTN, alterado 

pela Lei Complementar nº 118 de 09/02/2005, que discorre sobre a Legislação Tributaria no 

Brasil e que no seu art. 3º, define tributo como: “Toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

e cobrada mediante atividade plenamente vinculada”. (BRASIL, 2005). 
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A partir desta concepção definida em lei, fica clara a distinção feita entre os 

tributos de outras receitas estatais a partir de dois pontos: primeiro, porque o tributo é 

compulsório, pois o contribuinte é obrigado a entregar a pecúnia ao Estado, em valor 

monetário, não podendo liquidar a divida com patrimônio, salvo se expresso na legislação; 

segundo, o tributo não pode ser confundido com punição, pois ele é passível de lei e só poderá 

ser cobrado por autoridade legalmente constituída. 

Em seu art. 145, a Constituição Federal de 1988, classifica os tributos como 

imposto, taxas e contribuição de melhoria. Esta classificação é feita quanto à base econômica, 

pois é a única que possui fundamentos jurídicos. 

O art.16 do CTN, por sua vez, afirma que imposto “é o tributo cuja obrigação tem 

por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade especifica relativa ao 

contribuinte”.  

De acordo com o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, pode-se 

finalmente concluir que: “O imposto é um tributo não vinculado por excelência, cuja hipótese 

de incidência não constitui numa atuação do estado que justifique a sua cobrança, sua 

finalidade e a captação de recursos para a Fazenda Pública”. (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal de 1988 define que constituem impostos da União os 

seguintes: 
 
IR (Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza); II (Imposto sobre 
Importação de Produtos Estrangeiros); IE (Imposto sobre Exportação); IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados); IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); ITR 
(Imposto sobre Propriedade Territorial Rural); IGF (Imposto sobre Grandes 
Fortunas). (BRASIL, 1988). 
 

A mesma Constituição Federal em seu art. 155, define como impostos de 

competência dos estados, os seguintes: 
 
ICMS (Imposto sobre operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações); ITCD 
(Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e doação de quaisquer bens ou 
direitos); IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). (BRASIL, 
1988).
 

Por fim, conforme o mesmo documento, constituem impostos de responsabilidade 

dos Municípios os seguintes: 
 
IPTU (Imposto sobre Propriedade de Predial e Territorial Urbana); ITBI (Impostos 
sobre Transmissão “inter vivos”, a qualquer titulo, por ato oneroso de Bens 
Imóveis), por natureza ou acessão física e de direito a ele relativo, exceto os de 
garantia, bem como a cessão de aquisição de seus direitos; ISS (Imposto sobre 
Serviços de qualquer Natureza) (BORBA, 2005; BRASIL, 1988). 
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Constitui outro formato de tributação a taxa, cobrada em razão de algum serviço 

público prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição (CEARÁ, 1997), que poderá ser 

cobrada pela União, Estados ou Municípios. É importante ficar clara a distinção entre taxa e 

tarifa publica para que fiquem claras suas finalidades. A taxa cria apenas uma relação jurídica 

do Poder Público com o usuário, enquanto que a tarifa pública cria duas relações jurídicas do 

Poder Publico (para com a concessionária do servidor público e desta com o usuário). Assim, 

é fácil entender que a taxa está sujeita ao regime tributário legal, enquanto que a tarifa pública 

esta sujeita ao regime jurídico contratual. 

A Contribuição de Melhoria se constitui numa outra forma de tributação que, de 

acordo com os artigos 81 e 82 do CTN, é decorrente de obra pública que venha valorizar os 

imóveis ali situados. Este tipo de tributo poderá ser cobrado pela União, Estados e Municípios 

e destina-se a fazer face ao custo das obras públicas que a ela vincule a valorização 

imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo 

de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ela poderá ser cobrada em virtude 

de obras públicas como pavimentação, alargamento, esgotos, construção ou melhoramento de 

praças, ampliação de parques, construção de viadutos, ampliação de sistema de transito, 

instalação de rede elétrica ou de comunicação, construção de estrada de ferro, entre outros. O 

responsável pelo pagamento da contribuição de melhoria é o proprietário do imóvel. 

Em função da modernização do Direito Tributário, os tributos não são somente 

fonte de arrecadação, muito embora este seja seu principal objetivo, mas também ele interfere 

na economia privada, estimula atividades e setores econômicos, contribui para o crescimento 

de determinadas regiões, podendo também desestimular o consumo de certos bens. Por isso, 

os tributos também foram classificados de acordo com a sua finalidade em: fiscal, extrafiscal 

e para fiscal. A fiscal ocorre quando a sua finalidade principal é a arrecadação; na extrafiscal, 

o seu principal objetivo e a interferência na economia; e na para fiscal se objetiva a 

arrecadação de recursos para custear atividades que não integram funções próprias do estado, 

(BORBA, 2005). 

  

2.2 Educação fiscal 

 

Celso Furtado (2002) estabelece implicações para a tributação decorrentes de 

questões de desigualdade social: 
 
[...] Nos países de renda per capita semelhante a do Brasil (4.500 dólares/ano) a 
percentagem de pobres é de cerca de 10% da população, portanto, menos de um 
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terço da percentagem brasileira. Dos 27 estados Brasileiros, 23 apresentam aumento 
na concentração da renda durante a última década. Somente em Roraima a renda 
ficou mais desconcentrada. Em Rondônia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul a 
situação ficou estável [...] (CELSO FURTADO, 2002). 
 

Nesta perspectiva é que em 1970, conforme dados da Receita Federal, surge a 

Operação Brasil do Futuro, onde foram publicados vários livros didáticos direcionados para 

Educação Fiscal. Este programa desejava levar às crianças informações fundamentais para 

substituir o conflito vivido entre o fisco e a sociedade. No entanto, mesmo reconhecendo 

todos os méritos do movimento, o setor educacional apresentou resistência ao mesmo sob o 

pretexto que os resultados só viriam em longo prazo e que só poderia ser ministrado por 

educadores, o que implicou em sua desativação em 1972. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

2006). 

Ainda empenhada com a proposta de se lançar um programa sobre educação fiscal 

com a finalidade de coibir à resistência estabelecida entre sociedade e Estado, foi lançada em 

1977, pela Secretaria da Receita Federal – SRF, um novo e audacioso programa intitulado 

“Programa Contribuinte do Futuro”. Desta vez o trabalho foi desenvolvido simultaneamente 

entre a SRF e estabelecimentos de ensino, que consistia na distribuição de livros e cartilhas a 

alunos e professores. Esse movimento caiu no descrédito da sociedade em função da falta de 

compreensão da sua importância no contexto pedagógico. 

Uma vez percebido a dificuldade que se teria em definir um programa de 

educação fiscal no país, começou-se a entender que isto acontecia em função de no Brasil, a 

compreensão que se tinha sobre o exercício da missão de tributar era de que o cidadão não era 

obrigado a entender a dinâmica do funcionamento da tributação; achava-se que esse 

entendimento era premissa particular do Governo. O Estado, enquanto governo, não fornecia 

esclarecimento à população, sobre tributação e sua decorrência, nem informação sobre 

finanças públicas, principalmente no que tange ao emprego do dinheiro utilizado nos gastos 

públicos. Desta forma, o cidadão era apenas um coadjuvante do processo, uma vez que, não 

lhe cabia o direito de obter as informações sobre assuntos pertinentes a carga tributária, gastos 

públicos, criação de novos impostos, desequilíbrio nas contas públicas, entre outros, 

constituindo privilégio de poucos ter acesso a estas informações. No intuito de se criar uma 

nova consciência fiscal, diversas campanhas continuaram a ser feitas com o propósito de fazer 

com que a população criasse o hábito de pedir nota fiscal e em contrapartida, incentivar a 

cultura de emissão de notas fiscais por parte dos comerciantes e prestadores de serviço, no 

entanto, a grande maioria delas, sem o sucesso esperado pelo governo. 
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2.3 O nascedouro do Programa de Educação Fiscal 

 

Somente na década de 90, por iniciativa própria de alguns estados brasileiros, é 

que se da a origem de programas de educação fiscal que se mostraram eficientes, 

estabelecendo-se, assim, o início de uma fase mais efetiva neste campo. A força motriz que 

influenciou a criação de programas tidos como eficientes, foi o seminário do CONFAZ - 

Conselho Nacional de Políticas Fazendárias sobre Administração Tributária, realizado na 

cidade de Fortaleza-Ceará, no período de 27 a 30 de maio de 1996. (MINISTÉRIO 

DAFAZENDA, 1996). 

No dia 13 de setembro do mesmo ano, a partir do programa de Educação Fiscal do 

Estado de Santa Catarina, foi celebrado o Convênio de Cooperação Técnica entre a União, os 

Estados e o Distrito Federal. Dentre as atividades cooperativas, constou à elaboração e a 

realização de um programa nacional constante de conscientização tributária, a ser 

desenvolvido em cada uma das unidades da federação, conforme se pode observar no texto de 

Rodrigues, (2007): 
 
[...] Na mesma época, foi criado o Programa Nacional de Apoio à Administração 
Fiscal para os Estados Brasileiros – PNAFE, com recursos financeiros oriundos de 
empréstimo junto ao BID, e com a Unidade de Coordenação do Programa – UCP 
vinculada à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Em seu Regulamento 
Operativo aprovado pela Portaria n.º 36, de 3 de fevereiro de 1997, do Secretário 
Executivo do Ministério da Fazenda, o PNAFE estabeleceu que o objetivo geral do 
programa consistia em melhorar a eficiência administrativa, a racionalização e a 
transparência na gestão dos recursos públicos estaduais. Para alcançar esse objetivo, 
previu-se o apoio a projetos de modernização fiscal destinados a aperfeiçoar os 
mecanismos legais, operacionais, administrativos e tecnológicos com que contam os 
distintos órgãos responsáveis pela administração fiscal dos Estados; fortalecer e 
integrar a administração financeira e consolidar a auditoria e o controle interno dos 
Estados; aperfeiçoar o controle do cumprimento das obrigações tributárias por parte 
do contribuinte, mediante a implementação de novas técnicas e metodologias de 
arrecadação e fiscalização tributárias; e agilizar a cobrança coativa da dívida 
tributária e fortalecer os processos de integração entre as administrações tributárias e 
os órgãos de cobrança judicial [...]. (RODRIGUES, 2007). 
 

Em virtude do desenvolvimento do projeto, no ano de 1997 o CONFAZ autorizou 

a criação do Grupo de Trabalho Educação Tributária – GET, constituído por representantes do 

Ministério da Fazenda das Secretarias da Fazenda, Finanças ou Tributação e do Distrito 

Federal, que através Ministério da Fazenda, oficializou o grupo. O objetivo deste grupo era o 

de promover e coordenar ações necessárias à elaboração e a implementação de um programa 

nacional permanente de educação tributária, como também de acompanhar as atividades do 

Grupo de Educação Tributária nos Estados – GETE, conforme pode ser percebido em nota da 

secretaria: 
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[...] Por contemplar não só as questões tributárias, mas também, a alocação e gestão 
dos recursos arrecadados, em julho de 1999, o CONFAZ decidiu alterar a 
denominação para Programa Nacional de Educação Fiscal - PNEF. O PNEF tem 
como objetivo geral, promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o pleno 
exercício da cidadania [...]. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2004). 
 

Por outro lado, o programa instiga a sociedade a conferir a aplicação dos recursos 

arrecadados, favorecendo o exercício pleno da cidadania na edificação de uma sociedade 

livre, justa e solidária. 

No entanto, somente a partir de dezembro de 2002, quando foi publicada a 

Portaria nº. 413, de 31 de dezembro de 2002, assinada pelos Ministros da Fazenda e da 

Educação, é que o Grupo de Trabalho da Educação Fiscal começou a interagir nas três esferas 

de governo, federal, estadual e municipal, definindo as competências de todos os órgãos 

envolvidos na efetivação do Programa. 

 

2.4 A educação fiscal como instrumento de combate à sonegação 

 

Um conceito claro de sonegação pode ser encontrado em Rodrigues (2007), ao 

afirmar que este fora introduzido no Sistema Jurídico Nacional com o advento da lei federal 

de nº 4.502/1964. Esta lei versava sobre o Imposto de consumo, atual ICMS, nos seguintes 

termos: 

 
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar 
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: 
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal, sua natureza ou 
circunstancias material; 
II – das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a obrigação 
tributaria principal ou o credito tributário correspondente. (BRASIL, 1964). 
 

A sonegação fiscal é um crime contra a ordem tributária, prevista na lei federal de 

no 8.137/90 que se efetiva quando o comerciante ou prestador de serviço não repassa aos 

cofres públicos o valor do imposto que é pago pelo contribuinte, configurando-se uma 

apropriação indevida do dinheiro público. Conforme Lopes (2007), 
 
O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT afirma que entre 2002 a 
2004, a sonegação cresceu em torno de 30% por parte das empresas, o que é 
considerado índice bastante elevado. Esta realidade atingiu frontalmente o Estado, 
uma vez que o dinheiro que deixou de ser arrecadado consequentemente deixou de 
ser aplicado na realização de projetos sociais e outras finalidades sociais. Em função 
desta situação, as Secretarias de Saúde, de Educação e todas demais deixaram de 
receber as verbas necessárias para o seu bom funcionamento. (LOPES, 2007). 
 

Mas este não é o único efeito negativo da sonegação; ela possui outros efeitos 

nocivos à sociedade tais como a falta de investimentos que afeta o crescimento do país e 
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principalmente o aumento da carga tributária com vistas a compensar os recursos sonegados. 

Lopes (2007) fundamenta esta compreensão ao afirmar que o sujeito ativo neste tipo de crime 

é o contribuinte responsável pelo pagamento do imposto e o sujeito passivo será um dos entes 

federados, ou seja, a União, os Estados ou os Municípios. 

Uma vez entendido o que seja sonegação fiscal e os tantos problemas que ela 

acarreta, convém o entender os vários tipos de sonegação que se constituem em duas formas 

básicas: evasão e elisão. A evasão fiscal e o uso ilícito de métodos para evitar o pagamento do 

imposto. Entre os métodos usados para evadir tributos estão: omissão de informações; falsas 

declarações e a produção de documentos que contenham informações distorcidas, como por 

exemplo, a contratação de notas fiscais, faturas, duplicatas. A elisão fiscal, por sua vez, 

configura-se num planejamento que utiliza métodos legais para diminuir o peso da carga 

tributaria num determinado orçamento. Em conformidade com o ordenamento jurídico, o 

administrador faz escolhas prévias (antes dos eventos que sofrerão agravos fiscais) que 

permitem minorar o impacto tributário nos gastos. 

Diferentemente da evasão fiscal, onde ocorre o fato gerador do tributo e o 

contribuinte não paga uma obrigação legal, a elisão fiscal evita a ocorrência do fato gerador 

do imposto através do planejamento. E por não ocorrer o fato gerador, o tributo não é devido. 

Dessa forma o planejamento não caracteriza ilegalidade, apenas usa regras vigentes para 

evitar o surgimento de uma obrigação fiscal. 

Um mecanismo que inibiria ações que envolvam a elisão seria a criação de leis, 

onde seriam previstas normas que não venham a dar margem à dupla interpretação da 

legislação, e assim, não permitir a utilização de métodos não jurídicos. 

Sabe-se, no entanto, que lei similar já existe. Trata-se da Lei Federal no 104/2001, 

que estabelece normas antielisão, quando nivelou tanto a evasão como a elisão fiscal como 

crimes contra o Estado. 

Nestes termos é que, conforme Futema (2005), o IBPT afirma que entre 2002 e 

2004, os principais tipos de sonegação ou fraude fiscal são: 
 
Venda sem documento fiscal, meia nota (subfaturamento); calçamento da nota; 
duplicidade de numeração da nota fiscal; compra de nota fiscal; passivo fictício ou 
saldo de caixa; caixa dois; deixar de recolher tributos descontados de terceiros; saldo 
elevado de caixa; distribuição disfarçada de lucros; alienação de bem por valor 
inferior ao real; serviços pagos cujos valores excedem os praticados pelo mercado; 
empréstimos com vantagens não praticadas no mercado; doações irregulares; 
pagamento de despesas particulares de sócios, entre outros (FUTEMA, 2005). 
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Em função dos investimentos do fisco nesta área, registra-se que os índices de 

sonegação fiscal têm caído nos dois últimos anos; Isto também é possível graças ao 

cruzamento de informações entre os mesmos feitos pela Receita Federal. (FUTEMA, 2005). 

 

2.5 A educação fiscal na perspectiva de política pública 

 

A efetivação de uma consciência da importância de implantação de um programa 

de educação tributária pode ser encontrada no Convênio de Cooperação Técnica entre União, 

Estados e Distrito Federal, assinado em setembro de 1996, que entre outros assuntos, incluiu a 

implantação de um Programa Nacional Permanente de Conscientização Tributária. 

Souza (2006) afirma que entre as opções caracterizadoras das políticas públicas e 

que auxiliam na identificação da origem do programa, podem ser encontradas nos modelos 

influenciados pelo novo formato de gerenciar o ajuste fiscal. Esse novo molde de 

gerenciamento público do ajuste fiscal ficou caracterizado no Brasil pelo Plano Diretor de 

Reforma do Estado. Nessa época, o Governo Federal necessitava realizar um significativo 

ajuste fiscal para manter viável a administração da dívida pública brasileira. Essa informação 

pode ser vista nos registros de Oliveira (2010), nos seguintes termos: 
 
Na década de 1990, sob a influência das transformações conhecidas pelo capitalismo 
com o processo de globalização financeira, de produtos e de investimentos, e do 
novo paradigma teórico que deu outro status para a atuação do Estado, da política 
fiscal e da tributação, as reformas necessárias do sistema tributário para se ajustar a 
este novo quadro tem sido obstadas principalmente pela precedência que tem, neste 
ideário, o compromisso com o ajuste fiscal para garantir a sustentabilidade da 
dívida. (OLIVEIRA, 2010). 
 

No âmbito das ações estatais esta ação recebeu forças pela implantação do 

Programa Nacional de Apoio a Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE). O 

principal objetivo deste programa era melhorar o aparelhamento da gestão tributaria e 

financeira desses entes federativos com o apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID que, por meio de contrato de empréstimo assinado pela União em 11 

de novembro de 1996 viabilizou o programa. Dentre as recomendações técnicas do BID para 

a implantação do programa, encontra-se a implantação de subprogramas de orientação ao 

contribuinte e de educação tributária, com o intuito de facilitar e incrementar o cumprimento 

voluntário das obrigações tributárias. Observa-se, portanto, a partir destas determinações, a 

influência do referido organismo internacional na instituição do Programa Nacional de 

Educação Fiscal – PNEF. 
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É importante também registrar que além da influência do BID na implantação do 

PNEF, os recursos por ele liberados para os programas de modernização das administrações 

tributárias dos estados e municípios, constituiu-se numa alternativa para o financiamento das 

ações de educação fiscal, como registrou o documento de planejamento do Programa para o 

período 2004-2007:  
 
Em 2000, a exemplo do PNAFE, o Programa Nacional de Apoio a Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, apresenta-se como 
uma das possibilidades de financiamento para implementação do Programa de 
Educação Fiscal nos Municípios. (MINISTÉRIO DA FAZENDA 2004). 
 

À medida que o programa tomava forma percebia-se a exigência de implantação 

do Programa de Educação Fiscal também nos municípios, que Gonçalves (2002) assim 

elucida: 
 
Recentemente foi aprovado o Programa Nacional de Apoio a Modernização da 
Administração Fiscal dos Municípios – PNAFM, também com recursos do BID, que 
tem como uma de suas ações essenciais e obrigatórias para os municípios aderentes, 
a implantação da Educação Fiscal em seu território, incluindo assim toda a rede 
municipal de ensino. (GONÇALVES, 2002). 
 

A importância de implantação desse programa encontra também destaque no 

Ministério da Fazenda, no documento “PNAFE é realidade: a nova face da gestão fiscal” nos 

seguintes termos: 
 
Sendo a sociedade o espaço comum de interlocução da administração fiscal com o 
cidadão, seu cliente final, desenvolveu-se, no PNAFE o Programa Nacional de 
Educação Fiscal para a Cidadania – PNEF, cujos resultados tiveram impactos muito 
positivos e abrangentes, envolvendo órgãos da União, como a ESAF e Receita 
Federal do Ministério da Fazenda, o Ministério da Educação, as Secretarias de 
Fazenda e Educação dos estados e Secretarias de Educação de mais de 2.000 
municípios brasileiros. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2006). 
 

Muito embora o próprio governo tenha percebido a importância da implantação 

do programa com abrangência para todo território, Oliveira (2010), por meio de consideração 

particular, observa que o surgimento do PNEF se dá em decorrência da implantação do 

PNAFE, conforme declara: 
 
Foi também no seu âmbito que se criou, em 1999, o Programa Nacional de 
Educação Fiscal – PNEF, e qualifica a educação fiscal como um importante 
instrumento voltado para o objetivo de reforçar os mecanismos da transparência e do 
controle social, da ética, da cidadania fiscal e do fortalecimento da relação Estado 
cidadão. (OLIVEIRA, 2010). 
 

Pode-se, portanto, inferir que o programa apesar de trazer em seu bojo 

características de fomento ao controle social e de cidadania fiscal, o PNEF não surgiu por 



23 
 
demanda da sociedade, mas no cerne da própria burocracia brasileira, influenciada pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID.  

Deste modo, entende-se que a forma como surgiu o PNEF em função da 

relevância da sociedade civil visualizada pelo BID nos remete uma linha de análise de 

políticas públicas conhecida por um novo institucionalismo.  

Este novo modelo institucional contribui para o estudo das novas políticas 

públicas ao considerar o papel da burocracia nas políticas governamentais e a influência da 

percepção que os seus agentes tem da realidade. Rocha Neto (2005) referindo a esta questão 

afirma: 
 
As ações do Estado implementadas por seus funcionários, obedecem à lógica de 
buscar reproduzir o controle de suas instituições sobre a sociedade, reforçando sua 
autoridade, seu poder político e sua capacidade de ação e controle sobre o ambiente 
que o circunda. A burocracia estatal, especialmente a de carreira, estabelece políticas 
de longo prazo diversas das demandadas pelos atores sociais. (ROCHA NETO, 
2005). 
 

Fica evidente na consideração acima, a intenção do autor de registrar que a 

contribuição do novo modelo institucional para a análise de políticas públicas foi tornar 

evidente o papel das novas ideias na construção desses instrumentos de ação governamental. 

Esta lógica fica ainda mais evidente quando ressalta que “as ideias tem um papel central na 

elaboração das políticas, na medida em que legitimam alguns interesses em detrimento de 

outros”. (ROCHA NETO, 2005). 

Fica, portanto, claro, que no caso do PNEF, o Banco Internacional de 

Desenvolvimento - BID exerceu uma influência marcante na implementação dessa política 

participativa em função da força que o referido organismo multilateral atribui a sociedade 

civil na modernização da administração pública. Assim sendo, a ideia de participação do BID 

disseminou-se pela burocracia fazendária brasileira quando a incluiu na educação fiscal e na 

agenda de políticas públicas, muito embora a Constituição de 1988 já tivesse chamado a 

atenção para a valorização e participação do cidadão na administração pública, 

individualmente ou por meio de organizações da sociedade civil. Neste sentido é que Souza 

(2006) declara: 
 
 [...] nas políticas públicas, existe uma tentativa, em vários países do mundo em 
desenvolvimento, de implementar políticas públicas de caráter participativo. 
Impulsionadas, por um lado, pelas propostas dos organismos multilaterais e, por 
outro, por mandamentos constitucionais e pelos compromissos assumidos por alguns 
partidos políticos. Varias experiências foram implementadas visando a inserção de 
grupos sociais e/ou de interesses na formulação e acompanhamento de políticas 
públicas, principalmente nas políticas sociais. (SOUZA, 2006). 
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Cabe, porém, a informação de que a influência de organismo multilateral parece 

ter superado os mandamentos constitucionais em decorrência da emergência dos problemas 

enfrentados pela administração pública brasileira na década de 1990 em face da necessidade 

de manter sustentável a administração da dívida pública. 

 

2.6 O Programa: Sua nota vale dinheiro 

  

Lopes (2007) afirma: “[...] o Ceará foi o primeiro estado a implantar o sistema de 

educação tributária através do Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF, que 

estabeleceu diretrizes de ação para se darinício às atividades educativas”. 

De 1959 até o ano de 2005, foram lançadas no Estado do Ceará oito campanhas de 

Educação Fiscal com a finalidade de conscientizar a população no sentido de que esta 

passasse a exigir a Nota Fiscal a partir da aquisição de produtos ou serviços, estimulando 

assim a arrecadação no Estado, como também impedindo a sonegação de impostos, com o 

propósito de que estes recursos sejam revertidos em bens sociais. 

A primeira campanha nascida da Lei nº 4.623/59 e instituída pela Secretaria da 

Fazenda foi no ano de 1959 e denominou-se “Seu talão vale um milhão”. Os prêmios eram 

dados em dinheiro e através de sorteio realizados por ocasião das festas juninas e natalinas. 

Concorriam a esses sorteios consumidores que levassem à repartição fazendária notas fiscais 

no valor de até CR$ 3.000 cruzeiros. 

No ano de 1979 foi lançada a segunda campanha através da Lei nº 10.334/79 

denominada “Nota legal da sorte”. Os sorteios nesta segunda proposta eram realizados 

mensalmente entre os portadores de documentos fiscais de venda ao consumidor. 

Em maio de 1994 foi a vez da “Nota premiada – boa ação dá sorte”, instituída no 

Governo de Ciro Gomes. Nesta campanha a população poderia concorrer a prêmios todos os 

meses, desde que trocassem CR$ 30.000 em notas fiscais por cupom de sorteio. 

A quarta campanha foi lançada no governo de Tasso Jereissati, no ano de 1995 e 

denominou-se “Supernota premiada”. Nesta campanha a População passou a ser informada 

sobre metodologias de como combater a sonegação e prêmios eram distribuídos entre os 

participantes. 

A quinta campanha foi lançada no ano de 1999 e denominou-se “Nota 10 – ganha 

você, ganha o Ceará”. Nesta campanha as notas fiscais eram trocadas por cupons que 

viabilizavam o participante a participar de sorteios que eram veículos, motocicletas, 

televisores, casas, dentre outros. 
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A partir deste momento, percebe-se que a arrecadação no estado do Ceará 

apresenta crescimento que coincide com a implementação de campanhas mais atuantes do 

fisco estadual com o objetivo de conscientizar a população na arrecadação do tributo. 

O que restou configurado é que a partir deste momento no Estado do Ceará se 

evidencia que os recolhimentos advindos do ICMS correspondem a mais de 94%, conforme 

anotações verificadas nos anos de 2007 e 2008. No período considerado, os outros tributos de 

competência do Estado cearense são muito modestos em termos de arrecadação para o erário, 

excetuando-se ligeira significação com relação ao IPVA. Justifica-se, assim, que a supremacia 

do ICMS se fundamenta na sua larga base de incidência, na diversidade de alíquotas internas 

e interestaduais aplicadas e da própria sistemática de tributação do imposto, englobando os 

regimes de antecipação e substituição tributárias. Assim é que nos últimos anos se verifica 

crescente arrecadação tributária no Ceará, fato que se deve ao crescimento dos principais 

segmentos econômicos no Estado e ao aperfeiçoamento da gestão e da máquina arrecadadora. 

Em função desta nova realidade fica demonstrado o relativo significado do ICMS para os 

orçamentos municipais, uma vez que o Estado está, constitucionalmente, obrigado a repassar 

às municipalidades 25% da arrecadação do imposto. Resta, também, fundamentado a 

importância do ICMS, não só por sua função fiscal ou de arrecadação, mas por um leque de 

serventia que ele representa dentro dos diversos projetos governamentais, sendo inclusive 

muito utilizado como instrumento de política econômica do Estado do Ceará. 

Em virtude desta ascensão é que no ano de 2002 estabeleceu-se a sexta campanha 

chamada de “Cidadão Nota 10 – todo o Ceará sai ganhando”. O diferencial desta campanha é 

que mensalmente cada participante tinha dez chances de ser premiado e os sorteios eram 

transmitidos ao vivo pela TV Ceará, na tentativa de passar ao público a credibilidade da 

campanha. 

Em 2003 firmou-se a sétima campanha, instituída pela Lei 13.314/2003 e 

denominada “Nossa Nota”. Esta campanha muito embora também consistisse em sorteio, 

contemplou além das pessoas físicas, as ONGs, desde que cadastradas na Secretaria de Ação 

Social do Estado. Este diferencial implicava um princípio básico: incentivar o contribuinte a 

exercer suas obrigações tributárias como também reconhecer a importância das ONGs dentro 

do processo educativo. 

Por fim, fruto de uma parceria celebrada entre a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), a 

Secretaria de Ação Social (SAS), a Secretaria de Educação Básica (SEDUC), a Secretaria de 

Cultura (SECULT), a Secretaria do Esporte e Juventude (SEJ) e a Secretaria Extraordinária de 
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Inclusão e Mobilização Sociale no ano de 2005, nasceu a campanha “Sua Nota Vale 

Dinheiro”, instituída pela Lei nº 13.568, no governo de Lúcio Alcântara.  

O que diferencia esta campanha de todas as anteriores é o fato desta permitir que 

qualquer participante seja contemplado independente de sorteio além de permitir que pessoas 

físicas, instituições sociais sem fins lucrativos, entidades esportivas, ONGs, dentre outros 

participem todos em igualdade de condições. 

A condição de que cada participante tenha acesso ao projeto é fazer cadastro em 

uma unidade da SEFAZ ou pelo site, oferecer seus dados pessoais e o número de sua conta 

bancária, seja corrente ou poupança para que a SEFAZ possa depositar os dividendos 

correspondentes aos valores registrados em Nota Fiscal que deverão ser colocados em um 

envelope e depositados nas urnas da SEFAZ ou lojas credenciadas. O valor depositado em 

conta bancário do participante corresponderá a 0,5% do valor total dos documentos fiscais. É 

importante ressaltar que o valor em dinheiro só será depositado na conta do participante 

quando este atingir o valor mínimo de R$ 30,00. 

Os documentos considerados válidos pela Receita Estadual são Nota Fiscal ao 

Consumidor, cupom fiscal, bilhetes de passagens rodoviárias. Serão considerados documentos 

inválidos os de energia elétrica, telecomunicações e combustível. 

Em se considerando o sucesso do programa o Decreto nº 29.177, de fevereiro de 

2008, prorrogou por tempo indeterminado a campanha “Sua Nota Vale Dinheiro”, o que 

significa afirmar o sucesso do projeto. 

Em função deste sucesso é que uma vasta lista de instruções decretos e leis foram 

sendo criadas para normatizar eficientemente o programa. 

A Instrução Normativa nº 12/2005 cita a lista de atividades cujos documentos 

fiscais serão válidos para a campanha, abrangendo o comercio varejista e atacadista, com 

descrição detalhada das CNAEs (Código Nacional de Atividade Econômica). Esta instrução 

também versa sobre o termo de adesão e a ficha de cadastramento do programa Sua Nota Vale 

Dinheiro.  

O Decreto nº 27.797/2005 define os critérios do valor monetário da campanha. 

O Decreto nº 28.752 de 11 de junho de 2007 acrescenta informações sobre os 

documentosfiscais, proíbe a participação de agentes que trabalham de forma direta na 

operacionalização doprograma e prorroga a validade da campanha para 31 de dezembro de 

2007. 

O Decreto nº 29.177 de 08 de fevereiro de 2008 prorroga a campanha “Sua Nota 

Vale Dinheiro” por tempo indeterminado. 
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O Decreto nº 29.908 de 28 de setembro de 2009 altera os artigos 6° e 10 do 

decreto nº 27.797 de 20/05/2005, tornando invalido documento fiscal de veículos que 

configure atividade de comercialização e estabelece o prazo para o depósito dos créditos dos 

participantes. 

A Instrução Normativa nº 37 de 22 de outubro de 2009 instituiu a digitação “on 

line” dos documentos fiscais. Por força desta Instrução Normativa, o próprio participante 

poderá digitar seus documentos fiscais via internet e depois entregar os envelopes em uma 

unidade da SEFAZ. A digitação “on line” e uma forma de agilizar o pagamento dos créditos. 

O processo de digitação é composto de três etapas: abertura de lote, inclusão de documentos e 

fechamento de lote. Esses três passos devem ser executados nessa ordem para que o processo 

seja completado e o participante possa enviar a SEFAZ os documentos fiscais, para em 

seguida gerar os créditos na sua conta. Os cadastrados no programa que não tiverem fácil 

acesso à internet podem utilizar o método antigo. 

Este sistema de digitação “on line” está integrado ao das empresas, checando as 

informações do Departamento de Informações Econômico-Fiscais – DIEF, enviadas pelas 

empresas a SEFAZ. Podendo apurar a idoneidade do documento fiscal, agilizando o repasse 

dos créditos para o participante e gerar maior fiscalização sobre segmentos sonegadores do 

Estado. 

O controle de arrecadação do ICMS se dá pela emissão da nota ou cupom fiscal. 

Ao exigir a nota fiscal, o consumidor aumenta a arrecadação do Estado nos segmentos de 

comércio atacadista e varejista; É importante declinar que os contribuintes destes setores 

representam aproximadamente 85% dos empresários cearenses. A soma da arrecadação destes 

dois segmentos corresponde a 34,16% do ICMS. Este percentual faz a diferença no total da 

arrecadação do Estado. O restante do produto da arrecadação fica distribuído nos outros 

segmentos da seguinte forma: indústria (20,83%); produtor agropecuário (0,08%); serviço de 

transporte (1,38); serviço de comunicação (10,94%); outros serviços (0,06%); pessoa física 

(0,42%); sociedade civil (0,46%); energia elétrica (10,15%); combustível (19,39); construção 

civil (0,20%); serviço de alimentação (0,51%); e administração pública (1,42%). 

Veja demonstrativo destes dados no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1 – Demonstrativo dos percentuais de arrecadação do ICMS no Estado do Ceará 

 
Fonte: Elaboração da autora 
 

Deste modo, o Estado do Ceará começa a perceber que a arrecadação do ICMS, 

controlada através de nota e cupom fiscal nos segmentos atacadista e varejista, representa em 

torno de 85% dos empresários cearenses e a soma destes dois segmentos corresponde a 34,16 

do ICMS de todo o Estado.  
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 3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem a intenção de apresentar os dados de arrecadação do ICMS do 

Estado do Ceará, dos anos de 2000 a 2010 com o objetivo de registrar se houve aumento da 

arrecadação neste período e se o aumento apresentou percentuais expressivos a partir do 

Programa Sua Nota Vale Dinheiro no ano de 2005. A partir dessa compreensão, entende-se 

que o programa de incentivo à arrecadação fiscal “Sua nota vale dinheiro” implantando no 

Estado do Ceará, utiliza dados de arrecadação do ICMS da Secretaria da Fazenda do Estado 

do Ceará-SEFAZ/CE, do Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará-IPECE e 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, do Governo Federal. 

No que se refere aos dados do ICMS, fez-se opção pelos dados do segmento 

“comércio atacadista e varejista”, pois, acredita-se que esse é influenciado diretamente pelo 

programa aqui elucidado.  

Uma vez realizada a pesquisa, tem-se a convicção de que ocorreu uma tendência 

de aumento na arrecadação deste imposto em função do programa implantado no Estado. 

Os dados colhidos junto a SEFAZ sobre a arrecadação de ICMS no Estado do 

Ceará no período compreendido entre 2006 a 2010, e comparado com o período de 2001 a 

2005 apontam para uma ascensão constante de arrecadação em função dos programas 

Educação Fiscal implantados no Estado, conforme indicadores das tabelas abaixo: 
 

Tabela 1 - Valores reais de arrecadação no período 2006 a 2010 - comércio varejista 
2006 2007 2008 2009 2010 

509.105.905,59 340.853.278,07 653.081.834,58 710.255.443,62 817.067.696,22 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da SEFAZ-CE 
 

Tabela 2 - Valores reais de arrecadação no período 2006 a 2010 - comércio atacadista 
2006 2007 2008 2009 2010 

618.362.081.53 685.794.254,35 741.838.712,19 968.714.138,39 1.036.345.212,82 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da SEFAZ-CE 
 

Tabela 3 - Valores reais de arrecadação no período 2001 a 2005- comércio varejista 
2001 2002 2003 2004 2005 

221.398.803,95 243.639.501,33 309.711.271,77 340.643.844,07 433.265.803,24 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da SEFAZ-CE 
 

Tabela 4 - Valores reais de arrecadação no período 2001 a 2005 - comércio atacadista 
2001 2002 2003 2004 2005 

254.806.0777,00 276.849.791,30 352.179.580,93 401.737.983,49 529.518.622,95 
Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados da SEFAZ-CE 
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O que se observa é que a partir das ações de educação fiscal implantadas pelos 

governos dos estados e dos incentivos para a conscientização desta ação, verifica-se uma 

participação mais efetiva da sociedade como também os efeitos impactantes na receita dos 

estados em função do aumento da arrecadação. 
 

Gráfico 2 – Demonstrativo da evolução da arrecadação do ICMS no Estado do Ceará, em milhões entre 2001 a 
2005 – ComércioVarejista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora 
 
Gráfico 3 – Demonstrativo da evolução da arrecadação do ICMS no Estado do Ceará, em milhões entre 2006 a 
2010 – Comércio Varejista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora 
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Gráfico 4 – Demonstrativo da evolução da arrecadação do ICMS no Estado do Ceará, em milhões entre 2001 a 
2005 – Comércio Atacadista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora 
 

Gráfico 5 – Demonstrativo da evolução da arrecadação do ICMS no Estado do Ceará, em milhões entre 2006 a 
2010 – Comércio Atacadista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em conformidade com informações fornecidas pela Secretaria da Fazenda do 

Estado do Ceará, em 2005, quando o projeto de Educação Fiscal denominado “Sua Nota Vale 

Dinheiro”, foi instituído, o Ceará contava-se com a participação de 13.142 pessoas físicas 

legalmente cadastradas no programa. Já em 2010, o número de pessoas físicas cadastradas no 

programa já atingia o número de 156.723 participantes. Estima-se que já tenha sido pago aos 

participantes desde 2005 até 2010, algo em torno de R$ 16.982.481,51, implicando dizer que 

foi depositado em média nas contas dos participantes do projeto (pessoa física), algo em torno 

de R$ 123,47 e (pessoa jurídica) R$ 2.010,35. Observe estes dados nos gráficos abaixo: 
 

Gráfico 6 – Demonstrativo evolutivo das pessoas físicas participantes do programa de educação fiscal “Sua nota 
Vale Dinheiro” entre os anos de 2005 e 2010 

 
Fonte: Elaboração da autora 
 

Por fim, o governo do estado do Ceará, juntamente com o secretário da fazenda 

criou um evento, de nome “Prêmio Contribuinte Ceará”, que vem sendo realizado, 

anualmente, pela Secretaria da Fazenda, com o objetivo de incentivar a postura fiscal com 

responsabilidade, premiando aquele que mais se destaca, (Contribuinte x Sefaz). Some-se a 

isto a premiação a entidades filantrópicas que colaboraram com o programa, estimulando-se 

assim, a participação e o envolvimento de todos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo da Educação Fiscal é que o cidadão conheça a dinâmica 

governamental, que ele saiba como são instituídos, arrecadados e gastos os recursos pagos por 

ele. Assim sendo, constituiu objeto deste estudo demonstrar a importância da Educação Fiscal 

na transformação do indivíduo em cidadão, a partir do Histórico de como se deu o processo de 

educação fiscal no Brasil. 

É do conhecimento de todos que se constitui em missão da Secretaria da Fazenda 

captar recursos financeiros para que o Estado possa atender as demandas da sociedade. Estes 

recursos provêm da arrecadação dos tributos. O ICMS e o principal tributo da arrecadação 

própria do estado, uma vez que ele corresponde a 94% dos impostos arrecadados. Em virtude 

da sonegação fiscal, o estado do Ceara deixa de arrecadar em torno de R$ 1 bilhão por ano. 

A campanha de incentivo a contribuição com o ICMS, denominado “Sua Nota 

Vale Dinheiro” propicia o fortalecimento da arrecadação dos setores de comércio atacadista e 

varejista. A soma da arrecadação destes dois segmentos representa, segundo dados da 

Secretaria da Fazenda, 34,16% do ICMS do estado.  
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