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RESUMO 

 

A pesquisa objetiva compreender o desenvolvimento das ações de promoção e estruturação de 

Educação Fiscal nos Estados e Distrito Federal, a partir do atendimento às diretrizes e 

exigências de natureza administrativa estabelecidas pela Escola de Administração Fazendária 

(ESAF) para implementação do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF). O estudo é 

de natureza exploratória com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados a partir de um 

questionário aplicado através do Google-docs junto aos gestores do Programa em cada 

Unidade Federada. Entre outros resultados destacam-se: fragilidades na estrutura do Programa 

na área de recursos orçamentários e financeiros; frequência baixa nas reuniões do Grupo de 

Educação Estadual (GEFE); ausência de acompanhamento e avaliação das ações 

empreendidas; ausência de interlocução entre o GEFE e os fóruns de debates nacionais, 

especialmente o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Apesar das 

fragilidades evidencia-se a ocorrência de algumas ações de disseminação de Educação Fiscal 

em escolas e universidades; o estabelecimento de parcerias e a participação dos GEFE‟s nos 

encontros nacionais. Conclui-se que apesar das debilidades verificadas em sua estrutura, o 

PNEF está institucionalizado nos Estados e Distrito Federal observando-se diferenças entre as 

unidades federadas em relação ao amadurecimento do Programa. A despeito das dificuldades 

evidenciadas, verifica-se que elas são passíveis de resolução, na medida em que se reconheça 

a importância do Programa para a promoção da cultura da cidadania ativa no seio da 

sociedade e a ele sejam dadas melhores condições de execução. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Implementação. Accountability. Programa Nacional de 

Educação Fiscal.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

 

The research seeks to comprehend the development of the promoting and structuring Fiscal 

Education actions in the states and in the federal district, attending to the guideline and the 

administrative requirements established by the Escola de Administração Fazendária (ESAF) 

to implement the Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF). The study has an 

exploratory content with a qualitative approach. The informations were collect with a 

questionnaire applied through the Google-docs by the managers of the program in any 

federated unit. Were founded several results, as the fragility of the program in the budgeting 

and financial area, the low frequency of the Grupo de Educação Estadual (GEFE) in regular 

meetings, the absence to monitor undertaken actions and the absence of interlocution between 

the GEFE and the forums of national discussions, especially the Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ). Despite the fragilities, the work shows the occurrence of 

some actions to disseminate Fiscal Education in schools and universities, the establishment of 

partnerships and the participation of the GEFE‟s in the national meetings. With the study, it 

was possible to conclude that in spite of the weaknesses found in its structure, the PNEF s 

institutionalized in the states and in the federal district, observing the differences between the 

federal units in relation to the ripening of the program. Despite the difficulties evidenced, it 

appears that they are capable of resolution, as far as it recognizes the importance of the 

Program for the promotion of a culture of active citizenship in the society and it will gives 

better conditions of implementation. 

 

  

Keywords: Public politicians. Implementation. Accountability. Programa Nacional de 

Educação Fiscal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fonte de financiamento para o exercício da atividade governamental tem seu maior 

potencial na arrecadação de tributos efetivamente pagos pela sociedade. Em contrapartida, o 

Estado se obriga a desenvolver um conjunto de políticas públicas a fim de atender às 

demandas sociais e estimular o desenvolvimento econômico do país. No entanto, há que se 

reconhecer que esta não é uma tarefa simples, mas de extrema complexidade dada 

especialmente pela amplitude de seu papel e os desafios que lhe são impostos na 

contemporaneidade, marcado pelo aumento progressivo de demandas. 

É pacífico na literatura o fato de que para o Estado desempenhar o seu papel há que 

dispor de recursos para a cobertura de seus gastos, obtidos via cobrança de impostos, emissão 

de moeda e endividamento público. Nesse sentido, para o custeio das necessidades públicas, o 

Estado necessita de recursos financeiros que são adquiridos, na ótica de Giambiagi e Além 

(2011, p. 33), “através dos impostos cobrados de uma parte da população, para transferir [...] 

para outra parte da população”, caracterizando assim a atividade fiscal do Estado, ou seja, a 

atividade desempenhada pelos poderes públicos para a obtenção e aplicação dos recursos 

utilizados para custeio da máquina pública. O autor ressalta, ainda, que o indivíduo é ao 

mesmo tempo contribuinte e beneficiário do gasto público, na medida em que paga 

determinados impostos e recebe certos tipos de benefícios. 

Nesta perspectiva, a tributação se reveste de grande importância na medida em que 

constitui fonte sustentável para as economias modernas, permitindo o estabelecimento de um 

vínculo entre cidadania e responsabilidade social, desde que corretamente concebida e 

legitimamente implementada, tratando-se nesse contexto de um elemento primordial para o 

financiamento do Estado, conforme destaca Viol ([200?]), uma vez que consiste na extração 

pelo Estado de parcela significativa de recursos da sociedade para dar conta de suas funções 

de natureza alocativa, distributiva e estabilizadora. Comenta Oliveira (2012) que tais funções 

dizem respeito, respectivamente, à oferta de bens públicos puros, de políticas públicas e 

implementação de políticas de receitas, gastos e dívida para combate ao desemprego e 

inflação e manutenção do equilíbrio macroeconômico interno e externo. 

Infere-se, assim, que o gasto público tende à elevação na medida em que a demanda 

por serviços públicos cresce de forma constante, seja em virtude de fatores demográficos 

associados ao envelhecimento progressivo da população, que à medida que se torna idosa 

requer maior volume de gastos com saúde e despesa previdenciária, seja em função da pressão 

exercida pela sociedade sobre os governantes, que em uma postura mais consciente de seus 
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direitos ou mesmo pela própria carência de recursos, demanda a oferta de melhores serviços, a 

redução das desigualdades e a promoção da justiça social, em um exercício prático da 

democracia, acarretando em contrapartida o aumento do aparato governamental para fazer 

face às suas atribuições. 

Nesse contexto, verifica-se a emergência de conflitos entre governo e contribuintes, 

que remetem à questão da ineficiência do Estado na prestação de serviços públicos e sua 

incapacidade de responder aos anseios da sociedade através da implementação de políticas 

públicas nas mais diversas áreas, como educação, saúde, segurança, habitação etc. A partir 

dessa incapacidade observa-se uma constante tensão no tecido social decorrentes das 

crescentes demandas sociais versus insuficiência de recursos.  Para Matias-Pereira (2012), os 

conflitos existentes entre o governo e os contribuintes, onde de um lado o governo tenta 

manter ou elevar a carga tributária e do outro os contribuintes lutam para diminuí-la, 

minimizando o seu ônus tributário, são denominados de conflitos verticais. 

Identificando o conflito imanente entre contribuintes e Estado, o Conselho Nacional 

de Política Fazendária (CONFAZ) insere o tema Educação Tributária como item de destaque 

no trabalho de conclusão de seminário realizado a respeito da “Administração Tributária”, 

apontando para a necessidade de introdução nas escolas de um programa de consciência 

tributária com a finalidade de conscientizar o cidadão quanto à importância da arrecadação e 

do cumprimento voluntário das obrigações tributárias.  

O CONFAZ, constituído pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação de 

cada Estado e Distrito Federal e pelo Ministro de Estado da Fazenda, como órgão 

deliberativo, tem como missão maior a promoção e o aperfeiçoamento do federalismo fiscal e 

a harmonização tributária entre os Estados da Federação. Reúne-se regularmente sob a 

presidência do Ministro da Fazenda ou por representante de sua indicação, contando também 

com a participação de representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da 

Secretaria da Receita Federal (SRF) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  

Dando concretude à sua preocupação de fomentar a consciência tributária dos 

cidadãos, em setembro de 1996, aprova a elaboração e implementação de um programa 

nacional permanente de conscientização tributária, denominado Programa de Educação 

Tributária (PET), através de Convênio de Cooperação Técnica entre União, Estados e Distrito 

Federal, constituindo um grupo de trabalho para o seu desenvolvimento. 

Assim, em julho de 1997, o Grupo de Trabalho de Educação Tributária (GET) teve 

sua criação, sendo constituído por representantes do Ministério da Fazenda, das Secretarias de 

Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal.  Sua oficialização ocorreu 



14 

 

através da Portaria nº 35, pelo Ministério da Fazenda, em 27 de fevereiro de 1998, com 

objetivos de “promover e coordenar as ações necessárias à colaboração e à implementação de 

um programa nacional permanente de educação tributária”. (BRASIL, 1998). 

No exercício de suas atividades o GET elaborou um documento base que se 

constituiu em um instrumento orientador para implementação do Programa em todos os seus 

módulos, contextualizando  sua importância, mencionando sua filosofia e definindo objetivos, 

diretrizes, estratégias de ação, fonte de recursos, abrangência, resultados esperados e 

indicadores de avaliação. 

Em virtude da abrangência do Programa, que não se restringia apenas à questão de 

tributos, mas abordava também questões relativas à alocação dos recursos públicos 

arrecadados e da sua gestão, o CONFAZ, em julho de 1999, alterou a denominação do 

Programa que passou a se denominar Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF). 

O PNEF teve sua formulação com base nas seguintes ideias-força: 

 

 é requisito da cidadania a participação individual na definição da política 

fiscal e na elaboração das leis para sua execução; 

 os serviços públicos somente poderão ser oferecidos à população se o 

governo arrecadar tributos; 

 os recursos públicos são geridos pelos representantes do povo, cabendo 

ao cidadão votar responsavelmente, acompanhar as ações de seus 

representantes e cobrar resultados; 

 a sociedade tem limitada capacidade de pagar tributos; portanto, os 

recursos públicos devem ser aplicados segundo prioridades estabelecidas em 

orçamento e com controle de gastos; 

 o pagamento voluntário de tributos faz parte do exercício da cidadania 

(BRASIL, [200?], p. 11-12). 

 

Conforme o Documento Base do Programa, o PNEF tem como objetivo geral a 

promoção e institucionalização da Educação Fiscal para o pleno exercício da cidadania, e 

como objetivos específicos: “sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; 

levar conhecimento aos cidadãos sobre administração pública; incentivar o acompanhamento 

pela sociedade da aplicação dos recursos públicos; criar condições para uma relação 

harmoniosa entre o Estado e o cidadão”. (BRASIL, [200?], p. 12). Para tanto, foi idealizado 

de forma a abranger os estabelecimentos de ensino fundamental, as Secretarias de Fazenda, 

Finanças ou Tributação, Secretarias de Educação, as Universidades públicas e particulares e 

sociedade em geral. 

O Programa adota a premissa de que a finalidade precípua de um país consiste na 

promoção do bem-estar social e de que seus indicadores devem abranger, além de dados 
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econômicos, outros referentes a rendimento por habitante, saúde, alimentação e nutrição, 

acesso a água potável, educação, ambiente, igualdade, equidade e participação democrática. 

Atende assim à  exigência dos tempos atuais, que, marcados por grandes mudanças no grau de 

escolaridade e velocidade da informação, requerem a formação de um “novo cidadão, 

consciente, sensível e responsável, que pense global e aja localmente, sendo capaz de intervir 

e modificar a realidade social excludente a partir de sua comunidade” (BRASIL, 2009a, p. 

22). Nesse sentido, necessita de conhecimentos que possibilitem a compreensão do papel do 

Estado, quanto ao seu financiamento e função social, a fim de lhe proporcionem o domínio de 

instrumentos de participação popular e o controle do gasto público. (BRASIL, 2009a).  

Nesse contexto, a Educação Fiscal permite a criação de condições para que o 

cidadão, consciente de seus direitos e deveres, possa assumir suas responsabilidades no 

financiamento e acompanhamento das decisões governamentais que lhe afetam 

individualmente, coletivamente e socialmente. Ao cidadão não cabe mais um papel passivo, 

mas de efetivo engajamento com a gestão pública através dos mecanismos existentes e 

assegurados na Carta Magna. Para cumprimento desse papel é necessário que esteja 

preparado, educado e (in) formado, a fim de que possa exercer o controle social, tão essencial 

à prática da “boa governança”, que para Bovaird (2004) citado por Pacheco (2011, p. 190) 

consiste no “engajamento dos cidadãos; transparência; accountability; inclusão social; 

comportamento ético e honesto; equidade; habilidade para colaborar; liderança; 

sustentabilidade”. 

Assim, o PNEF enquanto política pública teve início em 1998, apresentando em seu 

escopo os objetivos, diretrizes e metas voltados para conscientização do cidadão relativa às 

questões de participação democrática, cidadania e controle social, através da disseminação da 

Educação Fiscal. De acordo com o Documento Base (versão 08), o Programa teve como 

primeira meta a sua implantação no ano de 1998 nos Estados do Mato Grosso, Rio Grande do 

Norte e Ceará, e nos demais estados no ano de 1999. Atualmente, todos os Estado brasileiros 

e o Distrito Federal participam do Programa.  

Contudo, apesar de seu funcionamento datar desde os exercícios de 1998/1999 e de 

haver previsão de manutenção sistemática de monitoramento e avaliação, constante da 

Portaria 413/2002 - Ministério da Fazenda (MF) e Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

em seu artigo 17, inciso III, quase nada existe na literatura acadêmica ou em documentos 

pertinentes ao PNEF relativo à avaliação do Programa sob o prisma de sua implementação. 

Conforme relatado no Plano Estratégico do Programa Nacional de Educação Fiscal (PEPNEF) 

2004/2008, desde a primeira versão do documento orientador do Programa verificou-se a 
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necessidade de acompanhamento das ações realizadas. Ocorre que esse acompanhamento se 

deu sob o enfoque de resultados obtidos, sendo eleitos como indicadores a quantidade de 

alunos e escolas atendidas. O documento também relata a utilização, a partir de 1999, de um 

instrumento de acompanhamento intitulado “Indicador de Desempenho” com o objetivo de 

acompanhar os trabalhos desenvolvidos nas unidades federadas. No ano de 2001, por ocasião 

da revisão do plano estratégico do Programa, foi instituído o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação (SMA), que se destinava a acompanhar a execução de ações previstas no Programa 

para seu público alvo. Buscou-se obter informações sobre o SMA no site da ESAF, através de 

e-mail e de contato telefônico, não havendo êxito em nenhuma das formas.  Tanto o PEPNEF 

2004/2008, quanto o PEPNEF 2008/2001 mencionam a importância do monitoramento e 

avaliação do Programa.  

Nesse sentido, face à grande importância de que se reveste o Programa e em 

decorrência da lacuna verificada no que tange à sua avaliação é pertinente analisar a 

implementação do PNEF nas Unidades Federadas à luz do Protocolo nº 5/2007 do Encontro 

Nacional de Administradores Tributários (ENAT). Dessa forma, buscar-se-á compreender o 

desenvolvimento de ações de promoção e estruturação da Educação Fiscal a partir do 

atendimento às exigências de natureza administrativa postas em prática pelos Estados e 

Distrito Federal (DF) para implementação do PNEF. 

Para dar conta do problema emergem duas categorias de análise: Exigências para 

implementação do PNEF e Ações de promoção e estruturação do Programa. Por Exigências 

para implementação do PNEF  consideramos: a expedição de atos normativos específicos 

concernentes ao PNEF e à Educação Fiscal; a alocação de setor competente específico na 

estrutura na organizacional do órgão responsável pelo PNEF com corpo técnico próprio; 

inclusão no orçamento e  no planejamento estratégico da instituição e presença na agenda dos 

Conselhos e Encontros Nacionais de Administração Fazendária e Tributária (CONFAZ, 

ENAT e  Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais -

ENCAT). Por Ações de promoção e estruturação do Programa entendemos as iniciativas 

vinculadas à normatização, recursos orçamentários e financeiros, recursos humanos e as ações 

voltadas à Educação Fiscal propriamente dita, de responsabilidade de cada Unidade Federada 

(UF) em função de suas particularidades. 

Para operacionalizar o problema de pesquisa foram formuladas as seguintes questões 

de pesquisa:  

 Quais são os dispositivos legais que normatizam o PNEF na Unidade Federada?  
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 Existe na estrutura organizacional da Secretaria de Fazenda, Finanças ou 

Tributação setor específico de Educação Fiscal para coordenação do PNEF?   

 Qual é a estrutura de pessoal para execução do PNEF e do GEFE? 

 Qual a dotação orçamentária e financeira para o Programa? 

 Quais as parcerias realizadas para o desenvolvimento do Programa com 

instituições públicas e privadas?  

 A interlocução entre o GEFE e o CONFAZ, ENAT, ENCAT e outros fóruns sobre 

os temas de Educação Fiscal é uma realidade? 

 Quais as ações desenvolvidas para a institucionalização da Educação Fiscal? 

 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é compreender a institucionalização do Programa 

Nacional de Educação Fiscal (PNEF) nos Estados brasileiros e Distrito Federal e o alcance de 

seus propósitos.  

E como objetivos específicos  

 Analisar a normatização do PNEF e do GEFE nas Unidades Federadas;  

 Verificar a alocação do PNEF na estrutura organizacional das Secretarias de 

Fazenda, Finanças ou Tributação através da criação de setor competente; 

 Verificar a existência de recursos humanos destinados ao PNEF; 

 Identificar a existência de recursos orçamentários e financeiros destinados ao 

PNEF; 

 Analisar as parcerias relacionadas com a arrecadação e controle de recursos 

públicos; 

 Averiguar a interlocução entre o GEFE e o CONFAZ, ENAT, ENCAT e outros 

fóruns sobre os temas de Educação Fiscal; 

  Demonstrar as ações desenvolvidas pelo setor competente e pelo GEFE à luz dos 

objetivos do PNEF. 

 

A implementação efetiva do PNEF nos Estados e Distrito Federal assume, pois, 

caráter de grande relevância na medida em que seus objetivos estão diretamente alinhados às 

novas tendências do modelo de gestão pública voltada para o controle de resultados e o 

controle social. Dessa forma, busca preparar o cidadão para o cumprimento de seu papel, a 

saber, o de cidadão ativo, atento aos resultados alcançados pelos governos, vez que ele - o 

cidadão - é o destinatário das políticas públicas implementadas.  
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Pesquisando-se a literatura relacionada ao tema, foram verificados estudos realizados 

nos Estados do Ceará (SANTIAGO, 2010) e Rio Grande do Norte (BORGES, 2011) 

reconhecendo a importância do PNEF, contudo, sinalizando fragilidades e apontando a 

necessidade de identificação de todo o contexto de sua implementação.  No Distrito Federal, 

estudos (SILVA, 2010; SILVA, 2011) identificam, igualmente, a importância do PNEF para a 

formação do cidadão, mas também elencam deficiências na sua operacionalização em 

alinhamento direto com forças restritivas mencionadas no PEPNEF 2008/2011, tais como: 

“baixa participação dos Estados, falta de integração nos Estados das instituições co-

participantes, a falta de dedicação exclusiva ao Programa nas instituições gestoras, estrutura 

apenas no papel e falta de comprometimento com a educação por parte dos gestores”. 

(BRASIL, [2004?], p. 35). Já no Estado do Paraná a criação de um Observatório Social no 

Município de Maringá figura como uma experiência exitosa que ocasionou a criação da “Rede 

de Observatórios Sociais do Brasil”, presente atualmente em mais de 38 municípios. A 

iniciativa se deu a partir da sensibilização da sociedade sobre o tema Educação Fiscal 

realizada pelo PNEF. O Observatório Social de Maringá foi alvo de visita de representante do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a fim de levar a experiência a toda a 

América Latina, demonstrando o grande potencial de que se reveste o Programa para o 

fomento do exercício da cidadania.  Ressalte-se que o “Observatório Social de Maringá” foi o 

ganhador do “Prêmio Nacional de Educação Fiscal”, em 2012, promovido pela Federação 

Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 

Assim, a presente pesquisa assume grande relevância, na medida em que consiste em 

um estudo de caráter pioneiro, onde se faz um recorte nacional do Programa, analisando o 

atendimento (ou não) das Unidades Federadas às determinações legalmente previstas para sua 

implementação, podendo vir a oferecer subsídios para a realização de novas ações por parte 

da ESAF. Ademais, pode contribuir também com a própria política pública, na medida em 

que se propõe a produzir um feedback, lançando um olhar sobre seu processo de 

implementação, e, dessa forma, possibilitando a correção de falhas identificadas e a realização 

de ajustes necessários ao seu funcionamento, em alinhamento com o pensamento de Secchi 

(2010).   

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos, incluindo esta Introdução que 

contextualiza o tema, apresenta sua justificativa e os objetivos a serem alcançados no 

trabalho. O Capítulo II apresenta a fundamentação teórica, contemplando três seções 

específicas: a emergência de mecanismos para a ampliação de controles sobre as políticas 

públicas no Brasil, políticas públicas e política fiscal. O Capítulo III descreve o PNEF em 
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todo o seu escopo.  O Capítulo IV demonstra o percurso metodológico seguido, consignando 

a ambiência do estudo descrita nas seguintes subseções: natureza da pesquisa; abrangência da 

pesquisa; sujeitos da pesquisa; instrumentos da pesquisa; coleta de dados; e análise dos dados.  

O Capítulo V apresenta a análise dos dados e resultados, buscando evidências do 

cumprimento (ou não) das exigências para a implementação do Programa em cada Unidade 

Federada e o as ações implementadas nos diversos Estados. O capítulo VI apresenta a 

conclusão e limitações do estudo ao tempo em que aponta para uma agenda de novas 

pesquisas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O PNEF foi criado com o objetivo de promover e institucionalizar a Educação Fiscal 

para o efetivo exercício da cidadania através da disseminação de informações e conceitos 

sobre a gestão fiscal, favorecendo a compreensão e a intensificação da participação social nos 

processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos. 

Este capítulo trata da emergência de mecanismos de participação popular como os 

conselhos ligados às políticas públicas, as audiências públicas, o plebiscito e o referendo, que 

tornaram a administração pública brasileira mais accountable e passível ao controle social. 

Trata também do processo de elaboração das políticas públicas, conhecendo suas diversas 

fases e tendo como esquema de estudo o policy cicle, e por contemplar uma política voltada à 

Educação Fiscal/tributária faz um breve relato sobre a importância da política fiscal e as três 

funções básicas de governo: alocativa, distributiva e estabilizadora. E, por fim, apresenta 

Programa Nacional de Educação Fiscal, discorrendo sobre sua criação e seus elementos 

normativos, com a finalidade de demonstrar a sua importância na educação do cidadão e as 

justificativas para execução do Programa. 

 

2.1 A EMERGÊNCIA DE MECANISMOS PARA A AMPLIAÇÃO DE CONTROLES 

SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O controle democrático é essencial para que a administração pública cumpra com 

seus diversos papéis, controle esse somente possível com a atuação direta e permanente do 

cidadão. Nesse sentido, dele é requerido que assuma suas responsabilidades no 

acompanhamento das decisões governamentais que lhe afetam individualmente, 

coletivamente e socialmente. Não lhe cabe mais um papel passivo, mas de efetivo 

engajamento com a gestão pública através dos mecanismos existentes e assegurados 

institucional e legalmente, em um exercício de participação democrática. 

No Brasil, a possibilidade de participação democrática tem sido reforçada pela 

instituição de controles legalmente instituídos como a Lei nº 101/2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que trata a transparência como elemento fundamental à 

democracia e a Lei nº 9.755/98 que determina a criação de “homepages” na internet, pelo 

Tribunal de contas da União (TCU), para divulgar informações a respeito das contas públicas 

e através de mecanismos de controle como o Portal da Transparência, a Lei nº 12.527/2011, 

denominada Lei de Acesso à Informação (LAI), e os instrumentos de participação advindos 
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com a Constituição de 1988, como o Orçamento Participativo, Audiências Públicas e 

Conselhos, bem como a instalação de ouvidorias.  

Contudo, a existência por si só de leis e instrumentos de participação não é suficiente 

à mudança de padrão de atuação do Estado e da aplicação de seus recursos. Nesse sentido é 

imperativo que o cidadão, enquanto indivíduo detentor de capacidades intelectuais mínimas e 

de espírito crítico seja educado com relação a assuntos como tributação, arrecadação, gestão 

dos recursos públicos e produção de políticas públicas, a fim de que se torne apto a manejar 

os recursos postos à disposição e possa interferir nos assuntos que lhe afetam e na mesma 

medida seja conscientizado da importância da tributação para financiamento da ação 

governamental. Nesse sentido é essencial que esteja/seja apto a compreender as decisões 

tomadas, bem como possa influenciá-las. Assim, há que se falar na maturidade do cidadão. 

Maturidade esta que se alcança com formação e informação - com educação, que pode 

possibilitar o exercício da cidadania ativa, traduzida na capacidade de mobilização e de 

articulação de interesses, ao tempo em que sabe manejar os recursos postos à sua disposição, 

ou seja, os mecanismos e instrumentos de accountability.  

Campos (1990) discorrendo sobre accountability verifica que o vocábulo no Brasil 

ainda carece de tradução precisa, denotando não apenas a falta da palavra no vocabulário, mas 

essencialmente a falta do próprio conceito na cultura brasileira. Em seus estudos sobre a busca 

de significado do termo destaca que accountability enquanto sinônimo de responsabilidade 

objetiva ou obrigação de responder por algo leva a inferir o caráter de obrigação embutido em 

seu conceito, passando a questionar quem deveria ser reconhecido como elemento capacitado 

a compelir o exercício do accountability. Nessa busca, reconhece accountability como uma 

questão de democracia, vez que na tentativa de identificar o seu agente se depara exatamente 

com o cidadão em seus mais diversos papéis: cliente, eleitor, burocrata, legislador, etc, ou 

mesmo com instituições como os tribunais. Nesse sentido, verifica-se que a questão envolve 

assuntos como representação, legitimidade de poder, ou seja, a própria democracia.  

Araújo (2010) observa que no Brasil adotou-se como significado mais próximo do 

termo o vocábulo “responsabilização”, o qual encerra em si a obrigação que tem o governo de 

prestar contas à sociedade. Nesse sentido, se constitui em um valor político na medida em que 

promove a inclusão do cidadão nas decisões públicas, reforçando uma preocupação com o 

desenvolvimento da cidadania democrática. 

Discorrendo sobre controles democráticos no Brasil, Arantes et al (2011) 

dimensionam a accountability como elemento crucial na ordem democrática, entendendo 

“controle como uma das exigências normativas associadas ao funcionamento da democracia 
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representativa e de sua burocracia pública” e nesse contexto apontam para questões de grande 

importância como:  Por que o controle dos governantes é necessário em uma ordem 

democrática? Quem é controlado? Como se controla? E, finalmente, o que é controlado?  

Para responder à primeira pergunta, utilizam os próprios princípios fundamentais da 

democracia, quais sejam 

 

Primeiro, o governo deve emanar da vontade popular, que se torna sua 

principal fonte de soberania. Segundo, os governantes devem prestar contas 

ao povo, responsabilizando-se, perante ele, pelos atos ou omissões no 

exercício do poder. E terceiro, o Estado deve ser regido por regras que 

delimitem seu campo de atuação e ao mesmo tempo estimulem a defesa dos 

direitos básicos do cidadão, tanto individuais como coletivos. (ARANTES et 

al., 2011, p. 110). 

 

Para responder à segunda indagação, recorrem à teoria de Weber no que diz respeito 

ao reconhecimento da ocorrência de dois tipos de atores políticos centrais em uma ordem 

democrática: os burocratas e os políticos, reconhecendo ainda a figura de um terceiro ator - o 

dirigente público. Na ótica de Bonis e Pacheco (2011) o dirigente público é considerado como 

um ator social distinto, detentor de grau relevante de responsabilidade. Responsabilidade esta 

que não se confunde com a responsabilidade dos políticos, nem tampouco se iguala à 

responsabilidade do funcionário público. 

A resposta ao terceiro questionamento se assenta exatamente na discussão das 

diferentes formas de accountability democrática, relacionado-as ao processo eleitoral, ao 

conjunto de instituições de controle interestatal (checks and balances) e às regras 

intertemporais. 

Por fim, a resposta ao último questionamento diz respeito à atuação governamental 

em seu sentido mais amplo, envolvendo desde o seu aparato instrumental até as próprias 

políticas publicas, incluindo aí tanto o seu “fazer” quanto o seu “não fazer” (as omissões). 

Nesse contexto, discorrendo sobre as formas de controles referentes ao Estado, 

Bresser-Pereira (1998) reconhece que as sociedades utilizam para sua própria coordenação e 

controle um conjunto de mecanismos, classificando-os a partir de uma perspectiva 

institucional e de uma perspectiva funcional. Na perspectiva institucional reconhece três tipos 

de controle fundamentais, quais sejam: o Estado (sistema legal ou jurídico), o mercado 

(sistema econômico) e a sociedade civil (sistema social). Já a partir do critério funcional, que 

se sobrepõe ao anterior, o autor reconhece igualmente três tipos de controle, a saber: o 

controle hierárquico ou administrativo (dentro das organizações, sejam públicas ou privadas), 



23 

 

o controle democrático ou social (sobre as organizações e os indivíduos) e o controle 

econômico (mercado). Nessa perspectiva menciona um verdadeiro leque de mecanismos 

relevantes  

 

[...] que vai do mecanismo de controle mais difuso, automático, ao mais 

concentrado e fruto de deliberação; ou do mais democrático ao mais 

autoritário. Segundo esse critério, e dispostos nessa ordem, temos os 

seguintes mecanismos ou tipos de controle, além do sistema jurídico-legal: o 

controle por meio do mercado; o controle político democrático, que pode 

realizar-se, por um lado, por meio dos mecanismos da democracia 

representativa, da democracia direta ou do controle social, e por outro, da 

transparência de informação e do controle por parte das mídias e da 

oposição; e o controle hierárquico, que pode ser gerencial, burocrático, ou 

tradicional. (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 140). 

 

Aqui, dado o cunho do trabalho, especialmente interessa o controle social, no qual 

através de seu intermédio a sociedade se organiza, em caráter formal ou informal, com vistas 

ao controle não apenas de comportamentos individuais, mas também ao controle das 

organizações públicas, inclusive no plano político através de plebiscitos ou referendos 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Nesse sentido, se faz mister a existência de instrumentos que viabilizem a efetivação 

do controle social, ou seja, a instrumentalização do indivíduo enquanto cidadão, tendo como 

elemento base a informação disponibilizada, materializada através da transparência, que nesse 

contexto consiste no fluxo de informações confiáveis de ordem econômica, social e política 

acessível a toda a sociedade. Comenta Araújo (2010) que a transparência deve consistir em 

um valor da gestão. Nesse contexto, apresenta várias capacidades, tais como: limitar a 

corrupção e diminuir os abusos de poder; promover o equilíbrio das relações de poder 

produzindo mais democracia; estimular uma maior eficiência na gestão pública; compensar as 

assimetrias de poder na formação das decisões públicas; minimizar o corporativismo; ajudar a 

melhorar a qualidade democrática das decisões. Dessa forma, é também um recurso de 

responsabilização. Ressalte-se, no entanto, o fato de que a mera disponibilização dos dados 

não é suficiente para que o controle social ocorra, na medida em que quanto mais 

especializada a informação menor a possibilidade de que seja acessível ao cidadão.  

Nesse contexto, Muller e Surel (2002) reconhecem que o Estado contemporâneo 

possui novos desafios, o que requer uma nova lógica de funcionamento e suscita questões 

relativas à tomada de decisão das ações públicas e sua implementação - se é fruto de 

processos racionais, se factível à mensuração da eficácia da ação pública, dentre outras que 

devem fazer parte da preocupação de seus cidadãos. Dessa forma, precisa lançar mão de 
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elementos que possibilitem a consecução de seus objetivos, as policies, ou seja, “o processo 

pelo qual são elaborados e implementados programas de ação pública, isto é, dispositivos 

político-administrativos coordenados em princípio em torno de objetivos específicos”, 

(MULLER; SUREL, 2002, p. 11). 

Em alinhamento direto com os novos paradigmas da Nova Gestão Pública cada vez 

mais se verifica a necessidade de que o cidadão seja e esteja preparado para atuar de forma 

significativa nas questões lhe dizem respeito direto. No exercício de sua cidadania são muitas 

as frentes de atuação em que necessita e deve atuar, onde o controle social se torna 

determinante. 

Nessa perspectiva, no próximo tópico discute-se a questão das políticas públicas 

(policies), buscando compreender a sua dinâmica e suas diversas fases, levando em 

consideração o policy cycle, a fim de compreender como o cidadão pode influenciar no 

processo de elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas.   

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

O Estado, enquanto promotor do bem comum, necessita de instrumentos que 

possibilitem o alcance de sua finalidade. Instrumentos estes que vão desde a normatização, 

alocação de recursos, atores públicos responsáveis pelas ações governamentais até o 

estabelecimento de um adequado ambiente institucional. Nesse contexto, as políticas públicas 

são a real expressão da atividade governamental. Dizendo de outro modo, o Estado através 

desses instrumentos, forjados especialmente para o desenvolvimento das atividades de 

governo, tem a possibilidade de alcançar seus objetivos precípuos, a saber, a disponibilização 

de serviços públicos a toda a sociedade através da execução das políticas públicas. 

Nesse sentido, a sociedade assume importante papel, a fim de que possa participar 

dos processos relativos às questões que lhes dizem respeito, num processo dinâmico de 

constante interação (Estado e sociedade), conforme verifica a abordagem pluralista de análise 

das políticas públicas, onde 

 

O Estado é o resultado de processos sociais irredutíveis. Longe de 

modelar a sociedade, o Estado é, pois, o produto da interação entre os 

grupos livremente formados, e constitui uma forma de ´véu´ 

totalmente permeável aos interesses e à competição dos grupos que 

caracterizam as lógicas sociais. (MULLER; SUREL, 2002, p. 36).  
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Essa dinâmica de interação permite o fluxo contínuo de informações necessárias ao 

equacionamento da relação Estado e sociedade, traduzida na elaboração de políticas públicas 

nas mais diversas áreas como saúde, educação, segurança, transportes, saneamento etc. 

Contudo, comentam Muller e Surel (2002), definir o que vem a ser uma política 

pública denota certa dificuldade em virtude do caráter polissêmico do termo “política” na 

língua portuguesa, vez que consigna desde a esfera política (polity), a atividade política 

(politics), até a ação pública (policies). Nesse contexto, a polity distingue o mundo da política 

e a sociedade civil. Politics designa a atividade política em geral, traduzida na competição 

eleitoral e no debate partidário e as diversas formas de mobilização. Já as policies vão 

designar “o processo pelo qual são elaborados e implementados os programas de ação 

pública, isto é, dispositivos político-administrativos coordenados em princípio em torno de 

objetivos específicos” (MULLER; SUREL, 2002, p. 11). 

Para Meny e Thoenig (1992, p. 89) “Una política pública es el resultado de la 

actividad de uma autoridad investida de poder publico y de legitimidad gubernamental”. 

Relacionando política e autoridades públicas, os autores comentam que “una política se 

presenta bajo la forma de um conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de 

varios actores públicos”, através de um programa de ação governamental em determinado 

setor da sociedade ou em determinado espaço geográfico, caracterizada por um conteúdo 

específico, um programa, uma orientação normativa, um fator de coerção e uma competência 

social (MENY; THOENIG, 1992).   

Nesse sentido, o conteúdo de uma atividade política surge na medida em que são 

identificados problemas ou lacunas no tecido social real a partir dos quais são mobilizados 

recursos para geração de resultados ou produtos, os outcomes. A partir daí, faz-se necessário a 

construção de um programa a fim de que sejam explicitados elementos como o setor de 

intervenção e intenções do decisor público. Seguidamente, surge a necessidade da 

normatização da política pública, a fim de que dê suporte à ação definida para a consecução 

dos objetivos propostos, bem como para que se torne accountable. Também se apresenta 

como um fator de coerção, na medida em que a legitimidade de uma atividade pública advém 

da natureza autoritária de que se acha revestido o ator governamental e através da qual o ato 

público se impõe (ou é imposto). Ademais, a razão para existir uma política pública consiste 

no fato de que irá afetar diretamente a situação e o interesse de uma comunidade, senão, uma 

sociedade inteira. 

Nesse contexto, a autoridade pública assume relevante papel, vez que pode ser 

definida como “um organismo que concede y administra los bienes colectivos” (MENY; 
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THOENIG, 1992, p. 91), e sob sua responsabilidade repousa a execução das políticas 

públicas. 

Na ótica de Subirats (1993) as ações públicas devem se traduzir em respostas às 

demandas da sociedade uma vez que são legitimadas a partir dessa capacidade de dar resposta 

aos seus anseios. Nesse contexto, se constituem no vetor através do qual a ação pública se 

materializa para responder às demandas da sociedade através de programas e projetos de 

governo (REZENDE, 2004). 

Assim, depreende-se que a tônica da atividade governamental se assenta sobre a ação 

pública e suas repercussões, atendendo a uma dinâmica própria. Para Muller e Surel (2002, p. 

53) a gênese da ação pública se dá a partir de determinantes que constituem uma dinâmica, 

esclarecendo que “a análise das políticas públicas apóia-se em três funções fundamentais 

ligadas por uma sequência básica: fenômenos sociais aparecem; eles se tornam problemas 

dignos de atenção; sua resolução é atribuída ao Estado”. Os autores argumentam, ainda, que 

sua criação se divide em três processos ideais, quais sejam a problematização dos fenômenos 

sociais, a inscrição formal na agenda e a influência eventual das „janelas políticas‟. 

(MULLER; SUREL, 2002).  

Dessa feita, verifica-se a importância do estudo das políticas públicas, a partir de “um 

olhar diferente sobre a ação pública em seu conjunto, colocando-se do ponto de vista daquilo 

que se tornou centro da gravidade da esfera política, a saber, a implementação das políticas 

públicas” (MULLER; SUREL, 2002, p. 11), não esquecendo que devem atender não apenas 

às questões normativas e procedimentais, mas também aos objetivos propostos, que por seu 

turno, devem ir ao encontro das demandas sociais. Assim  

 

[...] deberemos preguntarnos com qué instrumentos, com qué técnicas 

podemos abordar el estúdio de la acción de los poderes públicos para 

averiguar por qué se há escogido tal problema como prioritário, cuáles son 

los objetivos que se persiguen, cuál és el camino de puesta em práctica y su 

efectividad, y finalmente, cuáles son los resultados de esa acción 

administrativa, para acabar preguntándonos si valia la pena el esfuerzo 

desarrollado. (SUBIRATS, 1993, p. 10). 

 

Nesse sentido, os diversos estudos que abordam a análise de políticas públicas 

destacam a ocorrência de fases em sua construção. Fases estas que vão desde a identificação 

de um problema, sua inclusão na agenda, a formulação de alternativas, a tomada de decisão, a 

implementação, a avaliação, até a sua extinção. Assim, a construção de uma política pública 
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compreende um verdadeiro processo também conhecido como ciclo de políticas públicas 

(policy cycle), composto de fases sequenciais e interdependentes (SECCHI, 2010). 

A fase de problematização diz respeito à verificação de um problema público. Muller 

e Surel (2002) informam que a problematização caracteriza-se como a fase em que ocorre 

uma percepção por parte dos atores da existência de uma situação de anormalidade, ou seja, a 

percepção por parte dos atores de uma separação entre o que é, o que poderia ser, ou ainda o 

que deveria vir a ser a ação pública, sendo qualificada particularmente por parte dos atores 

interessados e dessa forma podendo chamar a atenção de um ator público. Tal visão é 

corroborada por Secchi (2010, p.34) quando define problema como uma “discrepância entre o 

status quo e uma situação ideal possível. Um problema público é a diferença entre aquilo o 

que é e aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública”. 

Assim, na visão de Secchi (2010) a agenda consiste no conjunto de problemas ou 

temas entendidos como relevantes, podendo tomar forma de um programa de governo, um 

planejamento orçamentário, dentre outros. Cobb e Elder (1983) citados por Secchi (2010) 

observam que a agenda pode ser classificada como política ou formal. A agenda política se 

constitui de um conjunto de problemas ou temas que a comunidade política percebe como 

relevantes e, portanto, merecedores de intervenção pública. Já a agenda formal ou 

institucional é aquela na qual são elencados os problemas ou temas que o poder público já 

decidiu enfrentar. 

Fazendo alusão à Kingdon (1984), Viana (1996, p.7) concebe a agenda “como o 

espaço de constituição da lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção do governo e 

dos cidadãos”, comentando que o autor classifica a agenda a partir de três tipos: sistêmica ou 

não-governamental, governamental e de decisão. Na agenda sistêmica ou não-governamental 

consta a lista de assuntos que são fonte de preocupação do país, mas que não necessariamente 

sensibiliza o governo. A governamental, como a própria nomenclatura já revela, se constitui 

de problemas que merecem atenção do governo. A agenda de decisão se constitui da lista dos 

problemas a serem decididos. Viana (1996, p. 8) ressalta, ainda, que outros fatores 

influenciam a agenda governamental: “os participantes ativos e os processos pelos quais 

algumas alternativas e alguns itens se tomam proeminentes.”  

Para a autora, os participantes ativos se classificam como atores governamentais e 

não-governamentais, onde o alto staff da administração integra o grupo de atores 

governamentais, constituído do presidente, staff do Executivo e políticos nomeados para o 

exercício de cargos públicos, funcionários de carreira, parlamentares e funcionários do 

Congresso. Já o grupo de atores não-governamentais se compõe de grupos de pressão ou de 
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interesse, acadêmicos, pesquisadores e consultores, mídia, participantes de campanhas 

eleitorais, partidos políticos e opinião pública. Com relação aos processos, Viana (1996) se 

reporta às ideias de Kingdon (1984) quando reconhece que devido às suas características, os 

órgãos, instituições e aparelhos vinculados à produção de políticas públicas exercem maior 

influência na composição da agenda, vez que tendem a responder melhor pelos tipos de 

processo e, por conseguinte, na seleção dos problemas. 

Pode-se depreender, portanto, que a agenda consiste na fase mais embrionária de 

uma política pública, ou seja, aquela na qual se inicia a “expectativa de vida”. De seu sucesso, 

no caso, a sua inclusão na agenda, depende o prosseguimento às demais fases.  

Já a formulação de alternativas, na ótica de Secchi (2010, p. 37-38), consiste em uma 

fase na qual “são elaborados métodos, programas, estratégias ou ações que poderão alcançar 

os objetivos estabelecidos”, demandando um esforço de inspiração e, posteriormente, de 

imaginação dos contornos da proposta. O autor ressalta, ainda, que cada alternativa requer 

diferentes recursos: técnicos, humanos, materiais e financeiros. 

Formuladas as alternativas, chega o momento da decisão. Para Muller e Surel (2002) 

é inconcebível a identificação do exato momento da decisão, vez que esta na realidade 

consiste em um processo e como tal possui uma natureza dinâmica, não podendo ser 

considerada como um ato isolado, devendo ser compreendido, portanto, como um conjunto de 

processos decisórios. Nesse sentido, para o autor “a decisão toma a forma de um fluxo 

contínuo de decisões e de arranjos pontuais, tomados em diferentes níveis do sistema de 

ação”, denotando grande complexidade (MULLER; SUREL, 2002, p. 101).   

Já para Subirats (1993, p. 75) “Uma vez definido el problema y planteadas [...] las 

distintas previsiones sobre su evolución em el futuro, llegaria el momento de la decisión, 

centrado esencialmente em la definición de objetivos y la fijación de las opciones o vias de 

acción a seguir”, chamando também atenção para o fato da grande complexidade de que se 

reveste, vez que para sua efetivação se encontram envolvidos um conjunto de variáveis como 

pluralidade de atores, regras, procedimentos e interesses que podem ou não estar em 

contraste, como destaca Allison (1971 apud SUBIRATS, 1993). 

 

El proceso político administrativo de toma de decisiones resulta de uma 

extrema complejidad, ya que se producen constantes variacones de los 

decisores, de la relacionalidad com la que actúan, de las reglas decisionales o 

de procedimiento, de su colocación em el desarollo de la toma de decisión, y 

todo ello además influído por el tipo de decisión a tomar. (SUBIRATS, 

1993, p. 87). 
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Para Sechi (2010, p. 40) “a tomada de decisão representa o momento em que os 

interesses dos atores são equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de enfrentamento 

de um problema público são explicitadas”. Dessa forma, pode-se depreender que a tomada de 

decisão consiste na conjunção entre os problemas verificados e as alternativas encontradas 

pelos atores, consubstanciando os objetivos da política e os meios para sua implementação. 

Decisão tomada prossegue-se à fase da implementação. Pressman y Wildavsky (1973 

apud SUBIRATS, 1993, p.104) compreendem que esta fase deve corresponder ao “proceso a 

través del cual se identifican los objetivos (el programa, la agenda) y las acciones 

emprendidas (también desde el punto de vista subjetivo) para alcanzarlos.” Destacam, ainda, 

os   autores que esta fase se reveste de grande complexidade em virtude da enorme quantidade 

de órgãos da Administração, níveis de governo e grupos de interesse que participam do 

processo e que são determinantes para o alcance dos objetivos propostos. 

Assim, essa fase pode ser percebida como  

 

[...] un proceso de reunión, de concurrencia o de ensamblaje de los diversos 

elementos necesarios para alcanzar um cierto resultado programático. 

Elementos que, al mismo tiempo, desarollan um cierto  número de “juegos” 

(o partidas) entre si (a pesar de su débil o tangencial conexión), en el curso 

de los cuales los mencionados elementos  son concedidos o negados al 

proceso  de reunión o concurrencia em curso a partir de determinadas 

condiciones. (BARDACH, apud SUBIRATS, 1993, p. 107). 

 

Citando O‟Toole Jr.(2003), Secchi (2010) reconhece a fase de implementação como 

àquela na qual as regras, as rotinas e os processos sociais passam de intenções a ações, onde a 

administração pública reveste-se de sua função precípua, ou seja, a de transformar intenções 

políticas em ações concretas. O autor enfatiza, ainda, a importância do estudo da 

implementação de uma política pública, vez que esta vislumbra a 

 

[...] possibilidade de visualizar, por meio de instrumentos analíticos mais 

estruturados, os obstáculos e as falhas que costumam acometer essa fase do 

processo nas diversas áreas de política pública (saúde, educação, habitação, 

saneamento, políticas de gestão etc.). Mais do que isso, estudar a fase de 

implementação também significa visualizar erros anteriores à tomada de 

decisão, a fim de detectar problemas mal formulados, objetivos mal traçados, 

otimismos exagerados. (SECCHI, 2010, p. 45). 

 

Subirats (1993, p. 119) reconhece que 
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El proceso de implementación, como el proceso de elaboración de las 

políticas públicas, envuelve a diferentes niveles gubernamentales, órganos 

administrativos y otros intereses afectados, constituyendo lo que se há 

venido em denominar “policy-network” o “policy community”, es decir,  um 

entramado de actores insitucionales políticos y sociales que hacen frente a 

uma tarea o programa de actuación específico.  

 

Assinalando, ainda, que a estrutura e as interações entre os atores que participam do 

processo de implementação afetam o rendimento, a qualidade da política e sua efetividade.  

Nesse contexto, Viana (1996, p. 13) destaca o pensamento de Hoppe, Van de Graaf e 

Van Dijk (1985) enfatizando que para os autores “as fases de elaboração do projeto (ou 

formulação) e implementação constituem os dois momentos importantes na formação das 

políticas, sendo fruto de diferentes processos e com diferentes funções sociais”. Comentam, 

ainda, que a perfeita interação entre formuladores, implementadores e público a que se destina 

a política é determinante para o seu sucesso. A autora ressalta, assim, que formulação e 

implementação são fases distintas, onde a segunda mostra resultados, que, por sua vez, 

servem de ensinamentos aos formuladores, fazendo uma alusão à dicotomia entre 

administração e política, senão vejamos 

 

Nesse sentido, a clássica dicotomia entre administração e política pode ser 

vista, hoje, segundo essa separação entre as fases da formulação e da 

implementação, pois aquela ocorre em um espaço político de trocas e 

indeterminações, conflitos e poder, enquanto esta se define em um espaço 

administrativo, concebido como um processo racionalizado de 

procedimentos e rotinas. (VIANA, 1996, p. 13). 

  

Nesse mesmo alinhamento, Subirats (1993) com base nos estudos de Wildavsky e 

Pressman (1973) chama atenção para a necessidade da separação entre as fases de tomada de 

decisão e de implementação. Para os autores a fase de implementação se constitui exatamente 

no “proceso de interacción entre el estabelecimiento de objetivos y las acciones emprendidas 

para alcanzarlos”. (WILDAVSKY; PRESSMAN, 1973 apud SUBIRATS, 1993, p. 103). 

Citando os estudos de Donald S. Van Meter e Carl e Van Horn (1975), Viana (1996, 

p. 17) destaca que para que a política possa lograr êxito é fundamental que haja um “bom 

entrosamento entre formuladores e implementadores e conhecimento destes sobre as 

atividades pertinentes a cada fase e sobre o projeto.”. Ainda com base nos estudos dos 

autores, (1996, p. 18) reconhece a importância das características das agências 

implementadoras para o desempenho das políticas, bem como das condições políticas, 

econômicas e sociais e da forma de execução de atividades, ao destacar que “as características 
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das agências implementadoras podem ser examinadas de acordo com o tamanho e a 

competência da equipe; graus de hierarquia e sistemas de controle; graus de autonomia; 

vitalidade da equipe; redes de comunicação; e encadeamentos que promovem.” 

Araújo (2012, p. 80) citando Dye (2005) comenta que  

 

[...] a implementação envolve todas as atividades designadas para a execução 

das políticas públicas aprovadas pelo legislativo e/ou iniciadas pelo núcleo 

central do governo, cabendo ainda a criação de novas organizações, 

departamentos, agências, bem como atribuir à responsabilidade para 

organizações já criadas e que estejam em funcionamento sob a tutela do 

Estado. 

 

Muller e Surel (2002, p. 26) comentam que a análise sequencial de uma política 

pública considera a “implementação (implementation) [como uma fase que] diz respeito à 

execução (ou a não execução) prática das decisões elaboradas e formalmente adotadas nas 

etapas anteriores.” Ao analisarem as fases propostas pela abordagem sequencial das políticas 

públicas, reconhecem 

 

que o processo de produção do problema e a „escolha‟ das soluções não pára 

com a tomada de decisão e a implementação. Ao contrário, cada tomada de 

posição, cada elemento de interpretação na fase de implementação provoca 

uma modificação do olhar dos atores sobre o problema em causa. 

(MULLER; SUREL, 2002, p. 28). 

 

Nesse sentido, Araújo (2012) destaca a importância do monitoramento da 

implementação, na medida em que reconhece que o ato de monitorar tem por finalidade o 

exercício do controle dos produtos da política e dos efeitos/impactos e que a partir deles é que 

se pode verificar a sua efetividade. Em sua pesquisa, o autor apresenta quatro modelos 

teóricos que suportam o estudo da fase de implementação das políticas públicas, quais sejam: 

o modelo como processo burocrático, que apresenta como características a ênfase em 

regulamentos, normas, procedimentos padronizados, bem como em rotinas, hierarquia e 

controle da administração; o modelo teórico dos recursos humanos, no qual se reconhece a 

interdependência entre o indivíduo e a organização, fazendo emergir valores como co-

responsabilidade nas decisões, grupos de trabalho, busca de consenso, numa clara diminuição 

do domínio hierárquico; o modelo político, no qual elementos como conflitos, barganha, 

coerção e compromisso são considerados mais importantes do que o consenso, apontando 

para o advento da coalizão; e o modelo teórico Anárquico-simbólico, que leva em 
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consideração as organizações enquanto entes, e como tal trazem em sua composição 

elementos como valores, símbolos e mitos.    

Araújo (2012) reconhece, ainda, o processo de implementação a partir de dois níveis: 

a macro implementação e a micro implementação. No nível macro o Governo Federal 

depende de outras organizações em nível local para realizar a implementação de políticas 

sociais. No nível micro ganham relevo organizações locais em virtude das diversas decisões 

dos atores envolvidos relativas à definição de “políticas de atendimento no espaço geográfico 

a ser operacionalizada a política social”. (BERMAN, 1978 apud ARAÚJO, 2012, p. 96). 

Nesse contexto, há que se considerar, portanto, que é no nível de micro 

implementação que as dificuldades surgem relacionadas com carência de informação, de 

recursos humanos e financeiros, de coordenação, criando obstáculos à ação dos 

implementadores, apontando, dessa forma, para necessidade de uma adequada infraestrutura 

em nível local para a consecução dos objetivos propostos em níveis esperados. 

Araújo (2012) enfatiza também a essencialidade da adesão dos implementadores e 

formuladores para que o programa alcance sucesso, quando reconhece que “a implementação 

é uma cadeia de relações entre formuladores e implementadores, entre implementadores 

situados em diferentes posições da máquina governamental. (ARRETCHE, 2007, p. 49 apud 

ARAÚJO, 2012, p. 80-81). 

Conforme se observa na literatura, os vários autores que têm se dedicado ao estudo 

das fases do policy cycle enfatizam a clássica separação entre formulação e implementação de 

uma política pública. Para os autores são dois momentos distintos, onde no primeiro são 

concebidos os objetivos do programa, e no segundo são especificados todo o aparato 

institucional para a consecução dos objetivos propostos. 

Dessa forma, pode-se inferir a importância de que se reveste a fase de 

implementação, bem como do “agente implementador”, vez que com base em seus 

referenciais é que são executadas as intervenções (função pública), com relativa autonomia 

para determinação da natureza, quantidade, bem como a qualidade dos bens e serviços 

destinados ao público alvo da política, conforme destaca Araújo (2012). Daí a importância de 

alguns pontos concernentes aos responsáveis pela implementação, destacados por Arreche 

(2001) citado por Araújo (2012), quais sejam, o conhecimento do programa em sua plenitude; 

a adesão aos objetivos propostos e suas normas; e, por fim e não menos importante, a previsão 

pelos formuladores das condições institucionais dos implementadores, traduzidas em 

capacidade gestionária, fiscal, dentre outras que possam interferir na consecução dos objetivos 
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legalmente propostos para o programa.  Ressalte-se que o insucesso da implementação em si 

pode inviabilizar a própria política, independente de sua “grandeza” social e magnitude. 

Como se pode depreender, para que uma política pública venha a existir, não bastam 

apenas “boas intenções”, mas toda uma estrutura legal, financeira, de recursos humanos e 

técnicos, a fim de que se concretize, senão vejamos 

 

[...] para que uma política pública “exista”, é preciso que as diferentes 

declarações e/ou decisões sejam reunidas por um quadro geral de ação que 

funcione como uma estrutura de sentido, ou seja, que mobilize elementos de 

valor e de conhecimento, assim como instrumentos de ação particulares, com 

o fim de realizar objetivos construídos pelas trocas entre os atores públicos e 

particulares. (MULLER; SUREL, 2002, p. 16-17). 

 

Daí a importância de que se reveste a fase de implementação, que pode ser traduzida 

no “agir” para a concretização das alternativas propostas pela formulação, sem a qual não há 

possibilidade da política pública “acontecer”, vez que consiste tanto na construção efetiva da 

estrutura, quanto no “fazer” propriamente dito. Comparando-a a uma máquina, pode-se inferir 

que esta fase corresponde à sua construção (física/material) e ao seu funcionamento efetivo.  

Ressalte-se que o processo de construção da política pública não se encerra na fase 

de implementação, vez que carece de uma constante avaliação a fim de que se verifique se 

tem, ou não, alcançado os objetivos propostos consignados nas fases de tomada de decisão e 

formulação. Que sejam também identificadas e corrigidas as falhas verificadas, justificando, 

assim, utilização da expressão policy cycle, ou seja, um fluxo constante de informações e 

atividades, com a produção de feedback em todos os momentos do processo, vez que a falha 

também é uma possibilidade. 

Assim, a avaliação de uma política se reveste de grande relevância, consistindo em 

um momento-chave de reflexão sobre a política, voltada para seus objetivos e finalidades.  

Para Secchi (2010, p. 49) corresponde à “fase do ciclo de políticas públicas em que o processo 

de implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de 

conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou.” 

O autor em comento faz referência a mecanismos de avaliação, ressaltando sua 

importância no sentido de que podem contribuir para o seu aprimoramento e o seu 

fortalecimento, na medida em que “permitem uma comparação espacial e temporal do 

problema e das políticas públicas. A avaliação pode aumentar assim de forma significativa a 

sensibilidade e a percepção que os atores políticos têm sobre a política pública, a fim de 

melhorá-la” (SECCHI, 2010, p. 50). Ressalta, ainda, que a avaliação de uma política pública 
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pode levar à sua continuidade (quando as adversidades são pequenas), à reestruturação 

marginal de aspectos práticos (quando as adversidades, apesar de existirem, não são graves o 

bastante para comprometimento da política), ou à sua extinção (quando o problema público 

foi resolvido, quando são insuperáveis, ou quando do natural esvaziamento do problema, 

tornando a política pública inútil).  

Como pode se depreender, a análise de uma política pública se reveste de grande 

magnitude, na medida em que carrega em seu âmago um caráter transformador da realidade 

social, em consonância com Meny e Thoenig (1992, p. 94) ao reconhecerem que, 

supostamente, “toda intervención pública concreta engendra uma alteración del estado 

natural de las cosas em la sociedad y puede unirse a uno o vários efectos o impactos.”       

Nesse contexto, há que se reconhecer que as políticas públicas são a “alma” da 

administração pública, em virtude de carregarem em seu bojo a essência do “fazer público”. 

Fazer esse traduzido nas intenções e ações do governo para atendimento à sua finalidade, 

tanto no que diz respeito às aspirações da sociedade, quanto no que tange ao desenvolvimento 

econômico, vez que sem este a viabilização de políticas públicas sociais vê-se dificultada e até 

obstruída, reconhecendo-se dessa forma a inter-relação existente entre um e outro. Nesse 

sentido, importante se faz destacar o papel da política fiscal enquanto instrumento essencial à 

gestão dos recursos públicos arrecadados com a finalidade de financiamento da máquina 

pública. 

 

2.2.1 Política Fiscal  

 

O Estado contemporâneo possui desafios da mais alta complexidade, vez que sob sua 

responsabilidade repousam tanto questões pertinentes à produção e desenvolvimento das 

políticas públicas quanto sobre a promoção do desenvolvimento econômico do país. Nessa 

perspectiva, para atender aos desafios constantes a ele inerentes, se faz necessário a utilização 

de instrumentos específicos que lhe dêem condições de operar a máquina pública a fim de 

possa conjugar o fornecimento de bens públicos de forma adequada e eficiente, a distribuição 

de renda de forma justa e equitativa e a estabilização econômica em níveis ajustados, 

caracterizando a atividade financeira do Estado, as denominadas finanças públicas.  

Conforme observa Matias-Pereira (2012, p. 141)  
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As finanças públicas têm como principal objeto de estudo a política fiscal. 

[...] as finanças públicas de um país estão orientadas para a gestão das 

operações relacionadas com a receita, a despesa, o orçamento e o crédito 

público. Preocupa-se, portanto, com a obtenção, distribuição, utilização e 

controle dos recursos financeiros do Estado. 

 

Conforme já comentado, para que o Estado dê conta de seus objetivos e finalidades, 

necessita de recursos que suportem os seus gastos, que por sua vez precisam ser administrados 

de forma responsável, tanto por se tratarem de recursos públicos extraídos da sociedade, 

quanto pelo fato de que as demandas tendem a um crescimento constante. Nesse sentido, a 

racionalização do gasto público precisa ser compreendida na perspectiva de que os recursos 

sempre serão insuficientes frente às demandas sempre crescentes.  

Mendes (2010) discorrendo sobre a eficiência do gasto público chama a atenção para 

a necessidade de racionalização e de controle na sua utilização, fazendo vários 

questionamentos, como 

 

Para que servem os governos? Que funções devem ser exercidas por um 

governo? Como decidir se um determinado objetivo deve ser perseguido por 

meio da criação de uma política pública ou se é melhor deixar que a 

sociedade privada – o mercado- resolva o problema por si só? Quais as 

limitações e fraquezas dos governos: em que funções o governo tem 

melhores condições para ajudar o progresso social? (MENDES, 2010, p. 

223). 

 

Para responder a tais questionamentos tão pertinentes o autor lança mão da teoria 

econômica utilizando o conceito de “falhas de mercado”, ocorridas na medida em que o 

mercado não apresenta condições de ofertar certos tipos de produtos e serviços, devido à 

natureza (dos produtos e bens), constituindo um verdadeiro “gap”.   

Com o mesmo pensamento, Oliveira (2012), se reportando às falhas de mercado, 

observa que em um contexto de funcionamento normal de uma economia capitalista, a ação 

do governo se dá a partir do não atendimento do mercado a certas demandas da sociedade ou 

a não resolução de certos problemas verificados na sociedade, seja por desinteresse ou pela 

própria incapacidade de atendê-las, caso dos bens públicos e semipúblicos. E, igualmente, nos 

casos em que o funcionamento do mercado gera algum problema e em decorrência o Estado 

precisa aplicar alguma medida saneadora. O autor comenta que os bens públicos ou bens de 

consumo coletivo são aqueles que apresentam como características o não atendimento ao 

princípio da exclusão e o consumo não rival, como a defesa e segurança pública, iluminação, 

proteção ambiental, etc. Já os bens semipúblicos são aqueles que apesar de apresentarem 
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características semelhantes aos bens privados, atendendo ao princípio da exclusão e 

apresentarem o consumo rival, precisam/devem ser ofertados pelo Estado em virtude da falta 

de recursos de parcela da população para obtê-los e da sua importância no sentido de gerarem 

externalidades positivas ao próprio sistema econômico, como os serviços de saúde, educação, 

saneamento, etc.  

Nessa perspectiva, o governo é concebido como um ente complementar ao mercado, 

com embasamento na teoria keynesiana e no novo desenvolvimentismo, os quais defendem 

“uma participação ativa de um Estado enérgico nos segmentos da economia que, embora 

necessários ao bom desenvolvimento de um país, não interessam ou não podem ser atendidos 

pela iniciativa privada” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 5). Com as ideias keynesianas ganha 

relevo a importância da constituição de uma política econômica conduzida pelo Estado, a fim 

de que busque o equilíbrio do sistema, o que na visão de Oliveira (2012) corresponde a uma 

“caixa de ferramentas” constituída de instrumentos fiscais, monetários e regulatórios, 

traduzidos nas políticas fiscal, monetária e regulatória. 

Dessa forma, se verifica a importância da atuação governamental para a correção 

dessas falhas, cabendo ao Estado desempenhar as funções alocativa, distributiva e 

estabilizadora, descritas por Giambiagi e Além (2011, p. 10) com propriedade.  Senão, 

vejamos: 

 

a função alocativa diz respeito ao fornecimento de bens públicos. A função 

distributiva, por sua vez, está associada a ajustes na distribuição de renda 

que permitam que a distribuição prevalecente seja aquela considerada justa 

pela sociedade. A função estabilizadora tem como objetivo o uso da política 

econômica visando a um alto nível de emprego, à estabilidade dos preços e à 

obtenção de uma taxa apropriada de crescimento econômico.  

 

Nesse contexto, verifica-se a importância da política fiscal que, como observa 

Matias-Pereira (2010, p. 141), consiste em “uma ferramenta relevante de ação econômica, da 

qual todo governo, em qualquer parte do mundo, pode se valer para alterar o rumo da 

atividade econômica, uma vez que pode interferir com enorme rapidez no andamento de 

variáveis macroeconômicas”. Nas palavras do autor  

 

[...] deve ser entendida [...] como o conjunto de medidas relativas ao regime 

tributário, gastos públicos, endividamento interno e externo do Estado e as 

operações e situação financeira das entidades e organismos autônomos ou 

estatais, por meio dos quais se determina o montante e a distribuição dos 

investimentos e o consumo públicos como componentes da despesa 

nacional. (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 142). 
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Nesse sentido, pode-se verificar a relevância do manejo da política fiscal para o 

equacionamento das funções do governo, que utilizando instrumentos como transferências, 

impostos e subsídios, tenta orquestrar a atividade governamental. Sua importância reside no 

fato de que a depender da orientação das decisões, pode-se aumentar a oferta de bens públicos 

e semipúblicos; tributar em maior ou menor medida os indivíduos que auferem rendas 

maiores e subsidiar aqueles que auferem rendas menores; impor alíquotas maiores aos 

produtos classificados como “supérfluos” e subsidiar os gêneros de primeira necessidade, 

como a cesta básica; conceder benefícios assistenciais aos indivíduos de baixa renda; 

aumentar ou reduzir alíquotas de impostos com a finalidade de aumentar o nível de emprego e 

da renda, etc. 

A tributação enquanto conjunto de normas e regras para aplicação sobre o sistema 

econômico de um país é utilizada como instrumento apto à correção de desequilíbrios 

conjunturais e à obtenção de taxas satisfatórias de crescimento econômico, devendo ser 

norteada pelos princípios da neutralidade e equidade.  

Contudo, tão importante como a utilização de um modelo tributário justo, que 

consagre em sua essência os princípios da equidade, progressividade, neutralidade e 

simplicidade é que os gastos do governo estejam bem alinhados com suas funções, na 

perspectiva de que os recursos disponíveis sejam otimizados e bem utilizados.  

Tarefa esta nem sempre fácil, na medida em que na busca de um sistema tributário 

“ideal”, o Estado se depara com questões de extrema complexidade, tais como calcular a 

participação do contribuinte de forma justa, remetendo aos princípios do benefício e da 

capacidade contributiva, onde o primeiro princípio aponta para uma contribuição proporcional 

aos benefícios gerados e o segundo concebe a aplicação do ônus tributário considerando a 

capacidade de pagamento de cada contribuinte. Dado que o perfil dos indivíduos na sociedade 

é bastante heterogêneo, como calcular a parcela de contribuição de cada um? Como definir o 

grau de regressividade ou de progressividade de cada imposto? Como eleger quem paga mais, 

quem paga menos e quem não paga? E qual percentual de carga tributária considerada 

razoável, a fim de que não provoque distorções na economia? E, finalmente, como proceder à 

cobrança de tributos de forma simples e de fácil entendimento, a fim de que o contribuinte 

tenha entendimento sobre o quanto e como deve pagar os tributos, além da questão de que a 

operacionalização da arrecadação tributária e sua fiscalização não devam representar custos 

elevados ao governo? Ademais, igualmente importante é que o contribuinte saiba diferenciar 

sobre quem recai o ônus tributário e quem efetua o recolhimento ao erário público, ou seja, 
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quem de fato paga o imposto e quem de fato recolhe esse imposto, remetendo a questão dos 

impostos diretos e indiretos. 

Por outro lado, ao cumprir com suas funções, como dimensionar que tipos de bens 

públicos devem ser ofertados e em que quantidade? Como promover uma redistribuição de 

renda e a quem deve ser destinada? Que tipos de intervenções devem ser realizados no 

sistema econômico com a finalidade de manutenção da estabilidade econômica? 

Nesse contexto, importante se faz destacar a relevância do orçamento público 

enquanto instrumento de planejamento e controle das finanças públicas, na medida em que 

permite sejam reavaliados periodicamente os objetivos e fins do governo, bem como seja 

realizada uma avaliação comparativa sobre as políticas públicas, implementadas através de 

projetos e programas, relativamente a seu custo, funcionando como importante fonte de 

informação e de controle democrático. 

Registre-se que para chegar ao patamar de instrumento de planejamento e controle 

democrático, o orçamento público percorreu um longo caminho, passando de mero 

instrumento contábil de registro das contas públicas a importante instrumento para o 

planejamento e controle dos gastos públicos com a participação da sociedade em um exercício 

de democracia. Nesse sentido, “o orçamento afigura-se assim, em princípio, à peça por meio 

da qual a sociedade decide através de seus representantes políticos, os objetivos dos gastos do 

Estado e a origem dos recursos para financiá-los e, além disso, à peça por meio da qual ela 

exerce controle sobre a ação do Estado”, conforme observa Oliveira (2012, p. 91). O autor 

ressalta, no entanto, o fato de que no caso brasileiro, o orçamento possui apenas caráter 

autorizativo, podendo o Executivo modificar prioridades ou simplesmente não materializá-las. 

Como se pode depreender, muitos são os fatores e elementos que precisam ser 

administrados pelo Estado a fim de que os recursos sejam otimizados e aplicados de forma 

democrática. Na mesma medida, muitos são os conhecimentos necessários à compreensão do 

significado dos vários elementos que compõem a atividade financeira do Estado. 

Conhecimentos específicos, ainda que sob a forma de noções básicas, essenciais ao cidadão 

possa acompanhar a gestão dos recursos públicos. 

De forma semelhante, importante se faz o conhecimento por parte do cidadão dos 

elementos constituintes do sistema tributário nacional, como o conceito dos tributos e sua 

classificação (impostos, taxas e contribuições); os tipos de impostos (Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF), Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), etc; 
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suas categorias (impostos diretos e indiretos); seu caráter (regressividade, progressividade); 

bem como os elementos da obrigação tributária, como fato gerador, lançamento, alíquota, 

base de cálculo, crédito tributário, competência tributária, etc. 

Nesse sentido, há que se considerar que o grau de complexidade das informações 

pertinentes às finanças públicas pode, de modo geral, dificultar o entendimento e 

acompanhamento da arrecadação, da fiscalização e da aplicação dos recursos públicos por 

parte da sociedade, inviabilizando ou obstaculizando sua participação no processo 

democrático. 

Nesse contexto, evidencia-se que a disseminação de conhecimentos concernentes à 

tributação e aos recursos públicos e sua gestão devem se constituir em uma prioridade na ação 

governamental com vistas a que a sociedade seja partícipe em assuntos de tanta magnitude, 

que de uma forma ou de outra irão lhe afetar na qualidade de contribuinte ou de beneficiário 

do gasto público. 

Na perspectiva de dotar o cidadão de conhecimentos referentes à tributação, 

arrecadação e alocação dos recursos públicos, bem como de incentivar o cumprimento 

voluntário das obrigações tributárias, emergiu o reconhecimento dos próprios gestores 

públicos das administrações tributárias dos Estados e Distrito Federal da necessidade de 

implementação de um programa voltado à disseminação do tema Educação Fiscal em todo o 

país. 

Dessa forma, o PNEF surgiu com o objetivo de disseminar e institucionalizar a 

Educação Fiscal no país, alicerçado “na necessidade de compreensão da função 

socioeconômica do tributo, da correta aplicação dos recursos públicos, da estrutura e 

funcionamento de uma administração pública pautada em princípios éticos e da busca de 

estratégias e meios para o exercício do controle democrático” (BRASIL, 2009a, p. 3).  No 

tópico seguinte apresentar-se á o Programa. 
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3 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇAO FISCAL (PNEF) 

 

O Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), cuja gestão – atribuições e 

competências – se encontra delineada na Portaria Interministerial nº 413, de 31 de dezembro 

de 2002, do Ministério da Fazenda e Ministério da Educação, é resultado do trabalho conjunto 

dos Ministérios da Fazenda e da Educação, Controladoria Geral da União, Secretaria do 

Orçamento Federal, Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional das Secretarias de Fazenda e das Secretarias de Educação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob coordenação geral da Escola Superior de 

Administração Fazendária (ESAF). Apresenta como missão  “Compartilhar conhecimentos e 

interagir com a sociedade sobre a origem, aplicação e controle dos recursos públicos, 

favorecendo a participação social”. (BRASIL, 2014). 

Seus objetivos se constituem na disseminação de informações e conceitos sobre a 

gestão fiscal, favorecendo a compreensão e intensificação da participação social nos 

processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos. A sua institucionalização 

nas esferas dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, implica no desenvolvimento de 

ações permanentes de sensibilização, bem como o estímulo à prática interdisciplinar nas ações 

de Educação Fiscal, capacitando de forma continuada agentes multiplicadores (BRASIL, 

[2008?]). 

Nesse contexto, o PNEF foi norteado a partir de ideias-força que dizem respeito à 

cidadania, à educação, à ética e à política. Relativamente à cidadania, constituem diretrizes: 

possibilitar e estimular o crescente empoderamento do cidadão quanto ao controle 

democrático do Estado, incentivando-o à participação individual e coletiva na definição de 

políticas públicas e na elaboração de leis para sua execução. Quanto à educação, fomentar o 

exercício de uma prática educativa na perspectiva de formar um ser humano socialmente 

consciente. Concernente à ética, estimular uma conduta responsável, individual e coletiva, que 

valorize o bem comum. E no que diz respeito à política, fomentar uma gestão pública 

eficiente, transparente quanto à captação, alocação e aplicação dos recursos públicos 

(BRASIL, [2008?]).   

Através da institucionalização da Educação Fiscal, o PNEF se propõe ao 

desenvolvimento da consciência crítica da sociedade para o exercício do controle social; ao 

fortalecimento da educação como mecanismos de transformação; à harmonização da relação 

Estado/Cidadão; à conscientização dos cidadãos para a função socioeconômica dos tributos; 

ao compartilhamento do conhecimento sobre a gestão pública; ao reforço da noção de bem 
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público; ao aumento da eficiência e da transparência do Estado; ao aumento da 

responsabilidade fiscal; à obtenção do equilíbrio fiscal a longo prazo; à redução da corrupção; 

ao fortalecimento da ética da administração pública; à promoção e reflexão sobre as práticas 

sociais; ao melhoramento do perfil do homem público e à atenuação das desigualdades 

sociais. Define, ainda, como missão das instituições gestoras o desenvolvimento do Programa 

de forma institucional, ética e responsável. (BRASIL, [2008?]). 

Para o cumprimento de seus objetivos, o PNEF tem ofertado semestralmente o curso 

“Disseminadores de Educação Fiscal”, na modalidade de educação à distância, 

disponibilizada na Escola Virtual da ESAF, no endereço eletrônico www.fazenda.gov.br, no 

link Educação a Distância, destinado a professores da rede pública do ensino; servidores da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; servidores das Secretarias de Fazenda e de Educação 

dos Estados, Municípios e do Distrito Federal e a sociedade em geral. 

Com a finalidade de contribuir para a formação permanente do cidadão, o curso 

aborda temas específicos dispostos em quatro eixos temáticos: 

 Educação Fiscal no contexto social, abordando as diretrizes do PNEF, seus 

objetivos e abrangência, no contexto da Educação Fiscal e da educação pública; 

 Relação Estado-Sociedade, suscitando temas relativos à organização da vida em 

sociedade e suas implicações na garantia do estado democrático de direito e da 

cidadania. 

  Função Social Tributários, destacando a importância do tributo na atividade 

financeira do Estado para a manutenção das políticas públicas e melhoria das 

condições de vida do cidadão; e 

 Gestão Democrática de Recursos Públicos, evidenciando temas relativos ao 

orçamento, ao compromisso social e fiscal do gestor público e ao exercício do 

controle social. 

Ademais, o curso oferece material pedagógico produzido especialmente para o curso 

de disseminadores, abordando conteúdo relacionado aos quatro eixos temáticos, através de 04 

(quatro) cadernos, assim dispostos: 

 Caderno 1 – Educação Fiscal no Contexto Social; 

 Caderno 2 – Relação Estado-Sociedade; 

 Caderno 3 – Função Social dos Tributos; 

 Caderno 4 – Gestão Democrática dos Recursos Públicos. 
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De acordo com a Portaria nº 413/2002 - MF/MEC, a competência para 

implementação do PNEF é de responsabilidade do Grupo de Educação Fiscal (GEF). A 

coordenação e a Secretaria Executiva do PNEF e do GEF estão a cargo da ESAF, órgão 

responsável pelos atos necessários à regulamentação do Programa. O Grupo de Educação 

Fiscal dos Estados (GEFE), o Grupo de Educação Fiscal dos Municípios (GEFM) e o Grupo 

de Educação Fiscal da Secretaria da Receita Federal (GEFF) se constituem em órgãos 

vinculados ao GEF. 

Dessa forma, compete ao GEF, conforme preceitua a Portaria nº 413/2002 – 

MF/MEC, em seu artigo 17, a definição da política do PNEF (missão, objetivos, valores, 

diretrizes e condução estratégica); o planejamento, a execução, o acompanhamento e a 

avaliação da implementação do Programa; a manutenção de sistemática de monitoramento e 

avaliação de implementação do PNEF; a prestação de informações solicitadas pela 

Coordenação Nacional do Programa; a definição da alocação de recursos percebidos; o 

acompanhamento e validações das ações dos GEFE‟s, GEFF‟s e suas projeções, e GEFM‟s; a 

realização da divulgação do PNEF no âmbito nacional; a atuação como integrador e 

articulador de experiências das esferas federal, estadual e municipal no âmbito governamental 

e não governamental e a manutenção de documento atualizado do documento do PNEF. 

A Adesão ao Programa ocorre por meio de celebração de acordos de cooperação. 

Nesse sentido, em 7 de dezembro de 2007,  por ocasião da celebração do Protocolo de 

Cooperação nº 5/2007 – VI ENAT, entre a União, por intermédio da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, os Estados e o Distrito Federal, por intermédio de suas Secretarias de 

Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação, representadas pelos seus respectivos titulares, e os 

Municípios, representados pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças dos 

Municípios das Capitais (ABRASF) e pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

tendo em vista a necessidade de intensificação do Programa Nacional de Educação Fiscal – 

PNEF, considerando o disposto no Convênio CONFAZ de 13 de setembro de 1996, e na 

Portaria Interministerial MF/MEC nº 413, de 31 de dezembro de 2002, se comprometem a 

promover reuniões e discussões e a implementar ações com vistas à intensificação do PNEF 

em suas instituições.  Para celebração do acordo foi considerada a importância do PNEF para 

as Administrações Tributárias e a sociedade, sintetizada em benefício dos cidadãos e da 

sociedade, através da qualidade na prestação dos serviços, compreensão do significado 

socioeconômico do tributo, participação e transparência na aplicação dos recursos públicos; e 

em benefício das administrações tributárias através da aproximação com a sociedade, com 

reconhecimento do seu papel social, incremento do cumprimento voluntário das obrigações 
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tributárias. Dessa forma, para a efetiva implementação de ações de Educação Fiscal, os 

signatários, de acordo com a cláusula segunda do Protocolo, se comprometem a: 

I - prever nos seus atos normativos a Educação Fiscal como atividade de rotina, 

vinculando-a aos objetivos estratégicos da Instituição;  

II - alocar o Programa de Educação Fiscal na estrutura organizacional da Instituição;  

III - garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros necessários à realização 

de ações de Educação Fiscal definidas em seu planejamento;  

IV - promover o estabelecimento de parcerias e incentivos a projetos e ações que 

aproximem as administrações tributárias das demais instituições públicas e privadas que 

tenham relação com a arrecadação e controle dos recursos públicos;  

V - garantir espaços de interlocução nas reuniões do CONFAZ, ENAT, ENCAT e as 

entidades que representem os municípios, bem assim em outros fóruns em que o tema se 

revelar pertinente;  

VI - atuar no planejamento e execução do PNEF nos âmbitos nacional, estadual e 

municipal, de acordo com as diretrizes do Programa. 

Os signatários se comprometem, ainda, a garantir e custear a participação dos seus 

representantes em fóruns nacionais (seminários e reuniões do Grupo Nacional de Educação 

Fiscal) e nos trabalhos desenvolvidos pelas comissões temáticas do PNEF. 

No sentido de orientar a implementação do PNEF nas unidades da Federação foi 

elaborado um documento para delineamento do PNEF, o Documento Base (versão 8), 

abordando o cenário nacional e mundial à época da criação do Programa, a finalidade do 

Estado e  estruturação do Sistema Tributário nacional, bem como a  base teórica, o marco 

institucional e o detalhamento do Programa. Constituem o detalhamento do Programa os 

seguintes tópicos: origem, escopo, filosofia, histórico, objetivos, diretrizes, observações, 

fontes de recursos, estratégias de ação, abrangência, envolvimento de estabelecimentos de 

ensino particulares, resultado esperado e indicadores de avaliação. Assim, o desenvolvimento 

e a implementação do PNEF devem ser orientados pelas seguintes diretrizes: 

 a ênfase do PNEF é o exercício pleno da cidadania.  

 o  Programa deve ser implementado com recursos orçamentários internos e 

externos, inicialmente advindos do Programa Nacional de Apoio à 

Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (PNAFE). 

 o tratamento das questões tributárias e de finanças públicas deve abranger os três 

níveis de governo. 
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  todo material a ser utilizado deve ter a característica de educação permanente, 

evitando-se o uso de logomarcas e mensagens que caracterizem determinada 

gestão governamental. 

  deve-se evitar a vinculação de campanhas de premiação ao Programa, com a 

finalidade exclusiva de aumentar a arrecadação. 

  a implementação do PNEF conta com o apoio do Ministério da Fazenda e do 

Ministério da Educação. 

 os Programas estaduais deverão ser desenvolvidos em parceria com as 

Secretarias de Fazenda dos estados e dos municípios, Secretarias de Educação 

dos estados e dos municípios e também, com a participação de outros órgãos e 

entidades representativos da sociedade. 

  o Programa deverá contemplar ações, junto à sociedade, que promovam a 

participação do cidadão na gestão governamental. 

  o conteúdo programático deve ser inserido na grade curricular de forma 

transversal, conforme proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O Documento Base (versão 08), em seu item 6.9, recomenda, a título de “Estratégias 

de ação”, aos Estados a criação de coordenação específica para administração das ações 

necessárias à implementação do Programa, bem como especifica as ações a serem 

empreendidas, a seguir elencadas:   

 sensibilização da alta gerência – Ministro da Fazenda e Ministro da Educação, 

Governadores, Secretários de Fazenda e Secretários de Educação, a ser 

coordenada pelo Grupo de Trabalho de Educação Fiscal (GEF), mediante as 

seguintes ações: a) apresentação do Programa Nacional de Educação Fiscal – 

PNEF; b) realização de encontro nacional, com representantes da alta 

administração das Secretarias de Fazenda, das Secretarias de Educação, dos 

Conselhos Estaduais de Educação e Ministério Público, para apresentação do 

Programa Nacional de Educação Fiscal  e de experiências realizadas nos estados; 

c) convite ao Ministro da Fazenda e ao Ministro da Educação para gravação de 

mensagens a serem veiculadas em  teleconferências. 

 participação do Ministério da Educação;  

 obtenção de legislação específica para a inclusão do Programa nos 

estabelecimentos de ensino públicos e particulares;  
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 criação do Grupo de Trabalho Estadual (GEFE) e da Comissão Mista Permanente, 

com estabelecimento da estrutura mínima necessária, tanto em nível de recursos 

humanos, quanto de recursos materiais; 

 seleção e produção de material didático 

 seleção dos estabelecimentos de ensino a serem abrangidos pelo Programa; 

 Sensibilização dos prefeitos e secretários municipais de Fazenda e de Educação; 

 sensibilização e capacitação do responsável pela execução do Programa em cada 

unidade escolar; e 

 criação de indicadores de avaliação da implementação do Programa. 

Nesse sentido, o PNEF se configura como uma política pública (policie) com 

objetivos específicos embasados em pressupostos delineados a partir de uma nova cultura 

cidadã que traz em seu bojo a necessidade da conscientização da função socioeconômica dos 

tributos; da gestão e controle democráticos dos recursos públicos; da vinculação entre a 

educação, o trabalho e as práticas sociais e, enfim, do exercício efetivo da cidadania.  

Ademais, em virtude de seus objetivos, se traduz em importante instrumento social 

na medida em que colabora com o “preparo” do indivíduo para o exercício pleno de sua 

cidadania, no intuito de transformá-lo em “cidadão ativo”, capaz de atuar na definição das 

metas relativas à ação pública e sua avaliação. Capacidade esta, que na ótica de Bresser 

Pereira e Cunill Grau (2006) citados por Araújo (2010) se configura como um dos fatores 

essenciais à realização da accountability. 

O PNEF se constitui, portanto, em significativo instrumento de incentivo ao 

exercício pleno da cidadania e fomento do controle social, na medida em que, dotando o 

cidadão de conhecimentos essenciais ao seu exercício, eleva-o ao status de sujeito ativo no 

contexto de uma democracia mais amadurecida, consonante o pensamento de Campos (1990, 

p. 35) quando assevera que “à medida que a democracia vai amadurecendo, o cidadão, 

individualmente, passa do papel de consumidor de serviços públicos e objeto de decisões 

públicas a um papel ativo de sujeito.”  

A realidade vivenciada no Brasil, com os serviços públicos ainda prestados de forma 

precária, suscita de forma urgente a necessidade de educar e conscientizar a população sobre a 

importância de sua participação na gestão governamental e no exercício do controle social. 

Conscientização essa que só pode advir com a educação. Nesse sentido, infere-se que a 

educação do indivíduo deva contemplar também temas pertinentes ao financiamento da 

máquina pública e suas repercussões, como os propostos pela Educação Fiscal. 
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Nesse sentido, o Programa foi concebido com o objetivo geral de promover e 

institucionalizar a Educação Fiscal, para o pleno exercício da cidadania, e objetivos 

específicos de sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; levar 

conhecimento aos cidadãos sobre administração pública; incentivar o acompanhamento pela 

sociedade da aplicação dos recursos públicos; criar condições para uma relação harmoniosa 

entre o Estado e o cidadão. (BRASIL, 2009b, p. 12). 

Nessa perspectiva, surgiu com a finalidade de promover a Educação Fiscal no país, 

adotando a premissa de que a finalidade precípua de um país consiste na promoção do bem-

estar social e de que seus indicadores devem abranger, além de dados econômicos, outros 

referentes a rendimento por habitante, saúde, alimentação e nutrição, acesso a água potável, 

educação, ambiente, igualdade, equidade e participação democrática. Nessa perspectiva, os 

tempos requerem a formação de um “novo cidadão, consciente, sensível e responsável, que 

pense global e aja localmente, com capacidade de interferir e modificar a realidade social 

excludente a partir de sua própria comunidade” (BRASIL, 2009b, p. 22). Dessa forma, “é 

imprescindível que compreenda o papel do Estado, seu financiamento e sua função social, o 

que lhe proporcionará o domínio de instrumentos de participação popular e o controle do 

gasto público” (BRASIL, 2009b, p. 24). 

Dessa forma, pode-se inferir que somente a educação, enquanto agente de 

transformação, tem a capacidade de fomentar dentro de cada indivíduo a conscientização do 

“ser cidadão” em toda sua amplitude, proporcionando a apropriação do conhecimento a fim 

de que cada indivíduo possa se tornar um cidadão emancipado, com capacidade de exercício 

de análise e de crítica dos acontecimentos. Segundo Demo (2000, apud BRASIL, 2009b, 

p.20) “Aprender é a profunda competência de desenhar o destino próprio, de inventar um 

sujeito crítico e criativo, dentro das circunstâncias dadas e sempre com sentido solidário”. 

Nessa perspectiva, verifica-se que a via de acesso para a conquista do exercício pleno da 

cidadania é a educação.   

Nesse diapasão, torna-se imprescindível ao indivíduo a apropriação de conceitos que 

abordem a compreensão do que é cidadania, o que é Estado, suas origens, suas finalidades, 

seu financiamento, e sobre a importância do controle da sociedade sobre o gasto público, a 

fim de que lhe possibilite o exercício efetivo da cidadania e, por conseguinte, o exercício da 

democracia. Nessa perspectiva, a Educação Fiscal permite a criação de condições para que o 

cidadão, consciente de seus direitos e deveres, possa assumir suas responsabilidades no 

financiamento e acompanhamento das decisões governamentais que lhe afetam 

individualmente, coletivamente e socialmente.  
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Ao cidadão não cabe mais um papel passivo, mas de efetivo engajamento com a 

gestão pública através dos mecanismos existentes e assegurados na Carta Magna. Contudo, 

para cumprimento desse papel é necessário que esteja preparado, educado, (in) formado, a fim 

de que possa exercer o controle social, tão essencial à prática da boa governança. Boa 

governança, esta, que consiste na conjugação de elementos e atitudes como o engajamento 

dos cidadãos, a transparência, a accountability, a inclusão social, o comportamento ético e 

honesto, a equidade, a habilidade para colaborar, a liderança e a sustentabilidade, como 

observa Bovaird (2004) citado por Pacheco (2011, p. 190). 

No entanto, apesar da Educação Fiscal/tributária ganhar visibilidade com a 

emergência dos novos preceitos relativos às novas formas de administrar o Estado e suas 

repercussões, o interesse por essas questões já data desde 1967, no panorama internacional, 

com os estudos de Sainz de Bujanda (1967). Em seus estudos, o teórico chama a atenção para 

a importância da educação do indivíduo quanto a assuntos relacionados à questão tributária, 

ressaltando que o processo educativo adequado deve ser aquele em que o contribuinte não 

precise empreender esforços pra que a lei tributária produza a plenitude de seus efeitos, 

compreendendo tanto o cumprimento de suas obrigações, quanto a negativa em colaborar com 

atos reprováveis, em eventuais comportamentos arbitrários dos órgãos administrativos da 

gestão tributária. 

Borges (2011), por ocasião de seus estudos de doutoramento identificou vasta 

literatura acerca da Educação Fiscal e de programas de educação tributária, destacando que  

 

As experiências internacionais relacionadas à discussão da Educação Fiscal 

têm recebido grande atenção dos pesquisadores latinos, a maioria ligada ao 

Instituto de Estudos Fiscais Espanhol (Fernadez; Ruiz, 2002; Lobo et al, 

2005; Yubero; Lobo; Garcia, 2008; Garcia, 2009; Yubero et al, 2009). As 

análises, com prevalência dos aspectos institucionais e teóricos, concentram-

se nas bases do programa de Educação Fiscal da união européia e a do 

programa educativo de educação cívico tributário da Espanha. (BORGES, 

2011, p. 63). 

 

Em seus estudos, o autor compilou de forma bastante precisa os trabalhos realizados 

pelos diversos autores por ele mencionados, destacando a linha de abordagem de cada um 

deles, onde Fernadez e Ruiz evidenciam a adoção de programas fiscais por membros da União 

Europeia, enfatizando aspectos jurídicos, com a finalidade de minimização da ocorrência de 

fraudes com os tributos; Dueñas, no México, enfoca a questão da baixa arrecadação tributária, 

chamando a atenção para a Educação Fiscal enquanto instrumento para a solução do problema 

na medida em que proporciona a disseminação da responsabilidade tributária e o 
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desenvolvimento de atitudes e responsabilidades cidadãs; Lobo et al discutem de forma 

aprofundada as experiências educativas na administração tributária da Espanha, destacando a 

importância da Educação Fiscal na formação de crianças, jovens e adultos como uma questão 

de cidadania, além de apresentarem uma análise de programas de Educação Fiscal adotados 

em diversos países do mundo, como a Finlândia, França, Itália, Suíça, Reino Unido, Ucrânia, 

Dinamarca,Suécia Noruega, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa 

Rica, Chile, México, Panamá, Peru, República Dominicana, Venezuela, Austrália, Nova 

Zelândia e o Japão. Em sua visão ficou patente, de modo geral, a preocupação com a 

cidadania e a consciência cívico-fiscal nas experiências relatadas. 

No Brasil, tentativas de educar o cidadão no que diz respeito à questão fiscal/ 

tributária ocorrem desde a década de 70, como o programa “Contribuinte do Futuro” e a 

campanha “Operação Brasil do futuro”, lançados pela Receita Federal, com vistas à 

capacitação e conscientização de servidores e da sociedade. Suspensa sob a justificativa de 

que essa era uma atribuição de competência do sistema educacional e do longo prazo para 

obtenção de resultados, funcionou somente até o ano de 1972.  Porém, dada a importância da 

questão, foi retomada em 1975, dessa feita com apoio do MEC, sendo produzidos e 

distribuídos mais de 40 milhões de livros e cartilhas durante, funcionando até a década de 80, 

e tendo atingido 50 mil escolas (BRASIL, [2004?]).  

Ainda conforme o PEPNEF, na década 90 alguns projetos locais de educação 

tributária foram desenvolvidos, destacando as iniciativas dos Estados do Espírito Santo e São 

Paulo, através de suas Secretarias de fazenda, tomando vulto com a criação do PNEF, em 

1997, norteado por valores como o “Comprometimento com a construção da cidadania, 

solidariedade, ética, transparência, responsabilidade fiscal e social”. (BRASIL, [2008?]).  

Como se pode depreender, a Educação Fiscal se reveste de grande relevância, na medida em 

que tem contribui para a formação do indivíduo, estimulando-o ao exercício pleno da cidadania e 

dotando-o de conhecimentos essenciais ao exercício do controle social, vez que 

 

[...] deve ser compreendida como uma abordagem didático-pedagógica capaz 

de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e dos gastos públicos 

de modo a estimular o cidadão a compreender o seu dever de contribuir 

solidariamente em benefício do conjunto da sociedade e, por outro lado, 

estar consciente da importância de sua participação no acompanhamento da 

aplicação dos recursos arrecadados, com justiça, transparência, honestidade e 

eficiência, minimizando o conflito de relação entre o cidadão contribuinte e 

o Estado arrecadador. A Educação Fiscal deve tratar da compreensão do que 

é o Estado, suas origens, seus propósitos e da importância do controle da 

sociedade sobre o gasto público, através da participação de cada cidadão, 
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concorrendo para o fortalecimento do ambiente democrático. (BRASIL, 

2009b, p. 27) 

 

A Educação Fiscal se constitui, portanto, em um desafio na medida em que se trata 

de um processo de inserção de valores na sociedade, onde busca propiciar a percepção do 

indivíduo de que do tributo possui uma função econômico-social. Nesse sentido, enquanto 

valor social deve permear as mais diversas disciplinas, de forma transversal, a fim de que haja 

uma interação entre os diversos saberes, repercutindo em uma formação integral para o 

indivíduo, na medida em que possibilita o diálogo entre os conhecimentos de diferentes áreas. 

Cabe ressaltar, ainda, que foi verificada no site da ESAF a postagem de nova versão 

do Documento Base do PNEF, já no exercício de 2014, o que não vem a invalidar os esforços 

empreendidos e resultados obtidos por este estudo, na medida em que correspondeu ao 

período em que a versão anterior do documento consistia do documento orientador para 

implementação do Programa.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 NATUREZA DA PESQUISA  

 

Quivy e Campenhoudt (1998) apresentam a tarefa de investigação nas Ciências 

Sociais como uma tarefa que não é fácil, reconhecendo que a produção do conhecimento 

científico até mesmo para o investigador profissional e experiente, se reveste de grande 

complexidade, razão pela qual não pode prescindir de um método.  

Para Gil (1996, p. 19) a pesquisa consiste em um “procedimento racional e 

sitemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” e 

na ótica de Demo (2009, p. 20) “é entendida tanto como procedimento de fabricação do 

conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo), 

sendo parte integrante de todo processo reconstrutivo de conhecimento”. 

Assim a construção do conhecimento científico consiste, em um processo dinâmico e 

interativo, onde o investigador se apropria de procedimentos e métodos para chegar a 

determinado fim, se valendo da pesquisa como meio para alcançá-lo. Dessa forma, entra em 

cena  

 

um método que lhe é próprio, o método científico, elemento fundamental do 

processo de conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la não só do 

senso comum, mas também das demais modalidades de expressão da 

subjetividade humana, como a filosofia, a arte, a religião. Trata-se de um 

conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem 

acesso às relações causais constantes entre os fenômenos. (SEVERINO, 

2007, p. 102). 

 

O presente estudo, em uma perspectiva exploratória, buscou promover a elucidação 

de questões pertinentes ao PNEF, de modo a evidenciar a sua institucionalização nos Estados 

e Distrito Federal, assumindo uma abordagem qualitativa.   

 

4.2 ABRANGÊNCIA DA PESQUISA 

 

Realizada nos Estados e Distrito Federal, através das Secretarias de Fazenda, 

Finanças, ou Tributação que abrigam em sua estrutura o PNEF, a pesquisa contemplou todas 

as Unidades Federadas (UF‟s) através de envio de um questionário no Google-docs. As UF‟s 

foram contatadas por e-mail, e quando necessário, por telefone. Responderam ao questionário 



51 

 

as vinte e sete UF‟s. Contudo, apesar de o Estado do Acre ter participado da pesquisa, 

enfatizou que o Programa encontra-se parado há cinco anos.  

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Tendo em vista as orientações oficiais para implementação do PNEF de alocação do 

Programa na estrutura organizacional das Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação 

através da criação de setor específico para sua coordenação, foram eleitos como sujeitos da 

pesquisa os responsáveis pelo Programa nas Secretarias de Fazenda, Finanças, ou Tributação 

de cada UF. 

Dessa forma, o grupo de respondentes consistiu dos gestores do PNEF nos Estados e 

Distrito Federal, totalizando 27 respondentes, representando cada Unidade Federada que 

participou da pesquisa, como demonstrado no Quadro 01. 

 

Quadro 01 - Unidades Federadas 

Unidades Federadas Participantes da Pesquisa 

Acre (AC) 

Alagoas (AL) 

Amazonas (AM) 

Amapá (AP) 

Bahia (BA) 

Ceará (CE) 

Distrito Federal (DF) 

Espírito Santo (ES) 

Goiás (GO) 

Maranhão (MA) 

Mato Grosso (MT) 

Minas Gerais (MG) 

Mato Grosso do Sul (MS) 

Pará (PA) 

Paraíba (PB) 

Pernambuco (PE) 

Piauí (PI) 
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Paraná (PR) 

Rio de Janeiro (RJ) 

Rio Grande do Norte (RN) 

Rio Grande do Sul (RS) 

Rondônia (RO) 

Roraima (RR) 

Santa Catarina (SC) 

Sergipe (SE) 

São Paulo (SP) 

Tocantins (TO) 

Fonte: Felismino (2014) 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA  

 

Para execução do estudo foram utilizados como instrumentos o questionário e um 

guia de orientação para  pesquisa nos sites, levando em conta as variáveis estabelecidas, suas 

dimensões e indicadores, a fim de se obter informações adequadas ao estudo, conforme 

observam Quivy e Campenhoudt (1998). 

De início, o questionário constou de quarenta questões abertas e fechadas. Após a 

realização de pré-teste, com o Estado do Rio Grande do Norte, foram excluídas algumas 

questões em virtude da identificação de falhas relacionadas à clareza e precisão das questões, 

passando a conter trinta e uma questões. Desse montante, onze questões foram fechadas de 

única escolha, sete questões semiabertas de múltipla escolha, com a opção “outro” para 

descrição de resposta não elencada no questionário e treze questões abertas.  As questões 

fechadas e semiabertas foram baseadas nos requisitos necessários à implementação do 

Programa constantes do Protocolo de Cooperação Nº 5/2007 – IV ENAT, do Documento 

Base do PNEF (versão 8), das Portarias 413/2002- MF/MEC, 041/2009-ESAF, 104-ESAF e 

105/2010-ESAF.  As duas primeiras questões abertas se reportaram à identificação da UF e 

cargo exercido pelo respondente. As demais buscaram informações concernentes aos atos 

normativos que instituíram o Programa em cada UF e informações relativas ao 

desenvolvimento de ações e resultados obtidos, bem como a percepção de cada gestor relativa 

ao Programa. Acompanhou o instrumento de pesquisa um termo de esclarecimento 

contextualizando a pesquisa e informando sua natureza, finalidade e importância, além de 

seus responsáveis.  O contato efetuado com os respondentes se deu através de e-mail’s, e 



53 

 

eventualmente via telefone. Sua aplicação foi realizada por meio eletrônico, via internet, 

através do “Google-docs”, no período de 20/09/2013 à 25/02/2014.  

O guia de orientação para a pesquisa nos sites foi elaborado com os seguintes quesitos: 

Unidade Federada, site/Endereço, funcionalidades (legislação, objetivos, material pedagógico, 

formulário de contato, e-mail, telefone, notícias, calendário de eventos, biblioteca, links 

relacionados, histórico, dúvidas frequentes, outras), tipos de material pedagógico (cadernos 

PNEF, artigos, livros, revistinhas, jogos, vídeos, apostilas), folder, vídeos, atividades 

desenvolvidas (cursos, seminários, palestras, oficinas, fóruns), outras ferramentas (fotos, blog, 

glossário, manual de implantação do Programa) e logomarca. 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, inicialmente efetuou-se uma pesquisa nos sites da ESAF e do 

PNEF em cada UF na busca de documentos oficiais, como leis, decretos, portarias, 

resoluções, convênios e documentos pertinentes ao Programa, a fim de apreender todo o seu 

escopo.  

Em uma segunda fase foi enviado aos gestores do Programa o convite para 

participação da pesquisa com o link de acesso ao questionário, acompanhado de um termo de 

esclarecimento contextualizando a pesquisa, informando sua natureza, finalidade e 

importância, além de seus responsáveis, no período de setembro/2013 a fevereiro/2014.  O 

contato com os sujeitos da pesquisa foi efetuado através de e-mail’s e eventualmente, via 

telefone. Sua aplicação foi realizada por meio eletrônico, via internet, através do “Google-

docs”. Alguns gestores tiveram dificuldades de acesso ao questionário através da internet e 

por esta razão foi enviado o questionário em versão Word. 

Paralelamente, foi efetuada a pesquisa nos sites para obtenção de informações 

relativas ao Programa como a disponibilização de informações no sentido de comunicar aos 

visitantes o que é o PNEF, seus objetivos, a quem se destina, sua finalidade e importância, 

além de verificar a disponibilização de material pedagógico, histórico e legislação, em cada 

UF.  O Quadro 02 demonstra os sites de cada UF visitados. 
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Quadro 02 - Sites visitados das UF´s 

UF SITES 

AC http://www.sefaz.ac.gov.br  

AL http://www.sefaz.al.gov.br 

AP http://www.sefaz.ap.gov.br 

AM http://www.sefaz.am.gov.br/educacaoFiscal 

BA http://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/default/pet.asp 

CE http://www.sefaz.ce.gov.br 

DF http://www.fazenda.df.gov.br 

ES http://sefaz.es.gov.br 

GO http://educacaofiscalgoias.wordpress.com 

MA http://portal.sefaz.ma.gov.br 

MT http://conscienciafiscal.mt.gov.br 

MS http://www.sed.ms.gov.br 

MG http://www.fazenda.mg.gov.br 

PA http://www.sefa.pa.gov.br 

PB http://www.receita.pb.gov.br 

PE http://portalesafaz.sefaz.pe.gov.br 

PI http://www.sefaz.pi.gov.br 

PR http://www.educacaofiscal.fazenda.pr.gov.br 

RJ http://www.fazenda.rj.gov.br 

RN http://www.set.rn.gov.br 

RS http://www.educacaofiscal.rs.gov.br 

RO http://www.educacaofiscal.sefin.ro.gov.br 

RR http://www.educacao.rr.gov.br 

SC http://www.educacaofiscal.com.br 

SP http://www.fazenda.sp.gov.br 

SE http://www.sefaz.se.gov.br 

TO http://www.seduc.to.gov.br 

Fonte: Felismino (2014) 
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4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi qualitativa, compartilhando da opinião de Sampieri, Collado 

e Lucio (2006) que a análise possui como objetivos centrais: organizar dados, organizar as 

unidades, as categorias, os temas e os padrões, e compreender profundamente o contexto dos 

dados. 

Dessa forma, foram utilizadas as categorias de análises que haviam sido previamente 

estabelecidas: Exigências para a implementação do Programa constantes do Protocolo de 

Cooperação Nº 5/2007 – IV ENAT e Ações de promoção e estruturação do Programa. 

Essa categorização foi feita de acordo com Bardin (2004, p. 111) que afirma ser 

“uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos.  

Assim, foram examinadas as subcategorias abaixo indicadas:  

  Expedição de atos normativos para a instituição do Programa e do GEFE; 

 Alocação de setor competente na estrutura organizacional; 

 Corpo técnico próprio; 

 Existência de recursos financeiros e orçamentários; 

 Ocorrência de Planejamento Estratégico; 

 Presença na agenda do CONFAZ, ENAT, ENCAT; 

 Realização de parcerias com instituições públicas e privadas que tenham 

relação com a arrecadação e controle dos recursos públicos; 

 Participação dos representantes do PNEF em fóruns nacionais (seminários e 

reuniões do GEF e nos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Temáticas) 

 Ocorrência de ações desenvolvidas pelo setor competente e GEFE à luz dos 

objetivos do PNEF 
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5 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo do Capítulo consiste em realizar uma análise sobre a implementação do 

PNEF nos Estados e Distrito Federal. A análise foi realizada com base nas determinações 

contidas no Protocolo de Cooperação Nº 5/2007 – IV ENAT e à luz das diretrizes do PNEF, 

constantes do Documento Base do PNEF (versão 8), bem como das Portarias 413/2002- MF-

MEC, 041/2009-ESAF 104/2010- ESAF e 105/2010-ESAF. Também foram examinados os 

sites estaduais e do DF com a finalidade de identificar as informações ali disponibilizadas, na 

tentativa de confrontar com as respostas obtidas através da aplicação do questionário. 

 

5.1 ATOS NORMATIVOS PARA INSTITUIÇÃO DO PNEF  

 

Como estratégia de ação para implementação do PNEF, a recomendação constante 

do Documento Base, no item 6.9.3 é de que se edite legislação específica para sua inclusão 

nas escolas públicas e particulares.  A Portaria 413/2002-MF/MEC, em seu artigo 13, inciso 

III, preceitua a institucionalização do Grupo de Educação Estadual (GEFE) e a expedição de 

atos necessários à sua implementação. 

Entretanto, o Documento Base (versão 08) e a Portaria 413/2002-MF/MEC não 

especificam a categoria dos atos normativos, ou seja, não determinam o tipo de dispositivo 

legal para institucionalização do Programa - se deve ser normatizado através de lei ou decreto, 

ficando a decisão a cargo das Unidades Federadas.  

No estudo ficou demonstrado que com relação à normatização, conforme Quadro 03, 

dentre os respondentes, os Estados de AL, AM, CE, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, 

RJ, RN, RR, RS, SE, SP e o DF informaram a expedição de ato normativo específico para a 

instituição do PNEF, na forma de leis ou decretos. Os Estados do AP, BA, MA, RO, SC e TO 

quando indagadas utilizaram a Portaria 413/2002-MF/MEC como referência. Já os Estados do 

AC e PR informaram a não expedição de nenhum ato normativo para instituição do PNEF no 

âmbito de suas atuações. 

Há que se considerar, no entanto, que a expedição de ato normativo específico no 

âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de extrema relevância, na medida em que oficializa 

o Programa, elevando-o à categoria de uma política pública com todo o seu desenho. 

Ressalte-se, ainda, que a normatização de um programa através de uma lei ocorre dentro da 

casa legislativa, sendo seu conteúdo e efeitos submetidos à discussão pelos parlamentares. Já 

a normatização através de decreto ocorre no âmbito de atuação da secretaria interessada e do 
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Gabinete Civil. Independente de sua oficialização ocorrer através de lei ou decreto, seus 

efeitos são semelhantes.  No entanto, a normatização através de uma lei confere um maior 

grau de legitimidade, na medida em que é discutida e deliberada pelo legislativo, seja em 

comissão, seja em plenário. 

 

Quadro 03 - Atos Normativos para instituição do PNEF  

UF Ato Normativo  

AC  Não tem 

AL Decreto 38.591 de 16.10.2000 

AM Cop. Técnica 01/2009 

AP Portaria 413, DOU de 31/12/2003 

BA Portaria Interministerial 413 /2012 

CE Decreto 25.326, 23/12/1998 

DF Decreto 19.734 - Out/98 

ES Lei nº 4.628 

GO Decreto n° 6807 

MA Portaria n° 413/2002 

MG Decreto 40.181 de 22/12/98 

MS Decreto 35/88 

MT 1370/2003 

PA Decreto 4.014 24/04/2000 

PB 

Lei e Decreto 

A Lei é a 8.639/2008 que trata da estrutura organizacional da ESAT e o 

Decreto é 29.668/2008 do Regimento. 

PE Dec. 20.735, 14/07/1998 

PI Decreto n 10.745 de 06/03/2002 

PR Não há 

RJ Decreto nº  26.023  de  25  de   fevereiro  de  2000 

RN Decreto 13.621, de 5/11/1997 

RS Lei nº 11.930, de 23 de junho de 2003 

RO 

Portaria nº 035/98, de 27 de fevereiro de 1998, do Ministério da Fazenda e 

Portaria Conjunta nº 413/02, de 31 de dezembro de 2002, dos Ministérios 

da Fazenda e Educação. 
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RR Lei nº 856, 18 de julho de 2012 - Diário Oficial do Estado de Roraima 

SC Portaria Interministerial nº 413/2002 

SE Dec. Estadual nº 18.008 de 25/03/1999 

SP Decreto 57.362, de 27/11/2011 

TO Portaria nº 413, de 31 de dezembro de 2002. 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.2 ATOS NORMATIVOS PARA CONSTITUIÇÃO DO GEFE 

 

Com relação ao GEFE, o Documento Base (versão 08), em seu item 6.9.4, alínea “a”, 

e a Portaria 413/2002-MF/MEC, em seu artigo 13, inciso II, prevêem a sua constituição. No 

entanto, também não especificam a categoria dos atos normativos a serem editados. De acordo 

com o tipo de atividade a ser desempenhada, a administração pública utiliza uma série de 

instrumentos para a consecução dos objetivos propostos, como decretos, portarias, resoluções, 

dentre outros, dependendo do grau de importância e finalidades a que se propõem. 

Conforme demonstra o Quadro 04 evidenciou-se no estudo que os Estados de AC, 

AM, AP, ES, MA, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO e o DF expediram 

ato normativo específico oficializando o Grupo de Educação Fiscal, seja através de leis, 

decretos, portarias conjuntas entre secretarias, resoluções interadministrativas ou acordos de 

cooperação técnica. Os Estados de BA, CE e MG informaram a não oficialização do GEFE 

através de ato normativo, deixando de atender às determinações oficiais. Foi observado no 

estudo que os Estados de AL, GO, PA, RS, RR e SP repetiram o dispositivo legal de 

instituição do PNEF, razão pela qual não foram computados para efeito de resultados.  

A não expedição de ato normativo para constituição do GEFE demonstra  a falta de 

sintonia com as Diretrizes Nacionais para implementação do Programa. Ademais, na medida 

em que deixa de nomear oficialmente servidores para o desenvolvimento de ações específicas, 

deixa de conferir a tal atividade a importância devida, dificultando o seu desenvolvimento e a 

atuação dos servidores, e, por conseguinte, a cobrança de resultados da atividade e de 

desempenho dos servidores. 
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Quadro 04 - Atos Normativos para constituição do GEFE 

UF Ato Normativo   

AC  Portaria do ano de 1999 

AL Decreto nº 38.591 DE 16.10.2000 

AM Dec. Estadual  19.629 -29-01-99 

AP Portaria Inter administrativa nº 001, Diário Oficial do Estado/28/08/2003 

BA Já elaborado; entretanto, ainda não publicado 

CE Ainda não assinado 

DF Portaria 011 - Set/09 

ES Portaria conjunta SEFAZ/SEDU N.º 01- S, de 12 de março  de 2013. 

GO Decreto n° 6807 

MA 16.847/99 

MG Não existe. As reuniões são realizadas eventualmente. 

MS Decreto 10.026/00 

MT Port.408/2008 

PA Decreto 4.014 24/04/2000 

PB Portaria Conjunta nº 001/2003 

PE Por. Conj SEFAZ/SEDUC O1/2004  

PI Resoluçao SEFAZ/SEDUC n 01 de 28/07/2003 

PR Decreto 5739/2012 mas ações já existem a 10 anos. 

RJ Resolução ser n.º 318 DE 11 de setembro de 2006  

RN Resolução Interadministrativa 001/2012, de 13/8/2012 

RS LEI Nº 11.930, DE 23 DE JUNHO DE 2003 

RO 
Lei nº 860/99, de dezembro de 1999 e Decreto nº 9061/00, de 14 de abril de 

2000. 

RR Lei nº 856, de 18 de julho de 2012. 

SC Decreto nº 329/2007  

SE Lei Estadual nº 4.483 de 18/12/2001 

SP Decreto 57.362, de 27/11/2011 

TO Dec. nº 875 de 02/12/1999 

Fonte: Felismino (2014) 
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5.3 ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO DO GEFE 

 

Com relação à Coordenação do Programa, o Documento Base (versão 08) em seu 

item 6.9 recomenda aos Estados e Distrito Federal, a título de ação estratégica, a criação de 

uma coordenação específica para administração das ações necessárias à implementação do 

Programa. A Portaria 413/2002 – MF/MEC, em seu art. 13, inciso II menciona como 

competência das Secretarias de Fazenda dos Estados a Coordenação do Grupo de Educação 

Estadual (GEFE). 

No estudo ficou evidenciado, conforme dados do Quadro 05, que os Estados de AC, 

AL, AM, BA, CE, ES, GO, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SE, SP e o DF 

atenderam à recomendação nacional, conferindo a coordenação do PNEF às Secretarias de 

Fazenda, Finanças ou Tributação. O Estado do MA declarou que a coordenação do Programa 

está a cargo das Secretarias de Fazenda e Educação, conjuntamente.  Os Estados do TO, PR e 

MT declararam que o Programa está sob a responsabilidade das Secretarias de Educação, 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Administração, respectivamente.  Já o 

Estado de MG informou a não existência de uma coordenação formal. Ressalte-se que a 

criação de um setor específico para coordenação do Programa é de grande relevância, vez que 

confere um maior grau de autonomia ao gestor para execução das atividades propostas. 

 

Quadro 05 - Órgãos de Coordenação do GEFE 

UF Órgão  

AC  SEFAZ 

AL SEFAZ 

AM SEFAZ 

AP 89 

BA SEFAZ 

CE SEFAZ 

DF SEFAZ 

ES SEFAZ 

GO SEFAZ 

MA SEFAZ e SEDUC 

MG Não existe uma coordenação formal. 

MS SEFAZ 
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MT SAD 

PA SEFAZ 

PB Secretaria de Estado da Receita 

PE SEFAZ 

PI SEFAZ 

PR SEC CIENC E TECNOL 

RJ SEFAZ 

RN SET 

RS SEFAZ 

RO Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças  

RR SEFAZ 

SC SEFAZ 

SE SEFAZ 

SP SEFAZ 

TO SEDUC 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.4 NÍVEL HIERÁRQUICO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Com relação ao nível hierárquico do setor competente para alocação do PNEF na 

estrutura organizacional, o Documento Base (versão 08), em seu item 6.9, recomenda aos 

Estados e Distrito Federal a criação de uma coordenação específica para administração das 

ações necessárias à implementação do Programa. A Portaria 413/2002 – MF/MEC, em seu 

art. 13, inciso II, menciona como competência das Secretarias de Fazenda dos Estados a 

Coordenação do Grupo de Educação Estadual (GEFE).  

O estudo evidenciou, conforme demonstrado no Quadro 06, que nos Estados de AL, 

GO, MA, PI, PR, RN, SC e DF, o PNEF se encontra alocado na estrutura organizacional em 

nível de coordenadoria. Os demais Estados declararam que o Programa se encontra alocado 

em níveis menos elevados, como subcoordenadoria, gerência, supervisão, divisão, comissão e 

setor. São eles os Estados de CE e SE; AP, PB e PE; ES; MG e RJ; MT; MS e SP, 

respectivamente. O Estado do RS informou estar alocado em uma assessoria. Os Estados de 

RO e RR declararam que o Programa funciona ligado ao gabinete do secretário. O Estado do 

TO informou como resposta “grupo”. Observe-se que as repostas dos Estados do MT, RS, 

RO, RR e TO levam a entender que não existe um setor específico de Educação Fiscal, mas 
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que funcionam dentro de outros setores. O estudo revelou também que nos Estados de AC, 

AM, BA e PA não houve a criação de setor competente específico. No estudo ficou patente 

que a maioria dos Estados atendeu à recomendação oficial, criando um setor específico para 

alocação do Programa. Ressalte-se, no entanto, que aqueles que instituíram o setor 

competente em níveis menos elevados demonstram a falta de reconhecimento da importância 

do Programa, vez que o posicionamento em nível hierárquico menos elevado significa menor 

autonomia para desenvolvimento das ações, dificultando o seu funcionamento. Igualmente, 

naqueles em que o Programa foi alocado dentro de outros setores fica demonstrado o não 

reconhecimento de sua importância, na medida em que a atenção à disseminação da Educação 

Fiscal acaba concorrendo com outras atividades, tanto no sentido de ações, quanto no sentido 

de pessoal dedicado ao Programa, como pode ser verificado através da resposta da BA sobre a 

questão de recursos humanos, na qual declara que há no setor 07 (sete) servidores 

trabalhando, porém, apenas 01 (um) dedicado ao Programa. 

 

Quadro 06 - Nível Hierárquico na Estrutura Organizacional 

UF Nível Hierárquico na Estrutura Organizacional 

AC  Não existe previsão na estrutura 

AL Coordenadoria 

AM Sem alocação na estrutura organizacional - atua na informalidade 

AP Gerência de Projeto 

BA Dentro de uma coordenação com um dos temas a serem desenvolvidos 

CE Subcoordenadoria 

DF Coordenadoria 

ES Supervisão 

GO Coordenadoria 

MA Coordenadoria 

MG Divisão de Educação Fiscal.  

MS Setor 

MT Comissão de Ética 

PA Atividade, existindo proposta de tornar-se Célula(unidade)  

PB Gerência Operacional 

PE Gerência 

PI Coordenadoria 
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PR Coordenadoria 

RJ Divisão de Educação Fiscal  

RN Coordenadoria 

RS Assessoria 

RO Gabinete do Secretário de Estado de Finanças 

RR Ligado ao Gabinete da SEFAZ/RR 

SC Coordenadoria 

SE Subcoordenadoria 

SP Setor 

TO Grupo 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.5 QUANTITATIVO DE RECURSOS HUMANOS 

 

No que diz respeito ao quantitativo de pessoal, a recomendação constante do 

Documento Base (versão 08) é de que o GEFE seja composto de estrutura mínima necessária 

ao desenvolvimento do Programa, não especificando, no entanto, o número de servidores a 

serem lotados no setor. A Portaria 413/2002 – MF/MEC, em seu art. 13, incisos I e V, 

preceitua que as Secretarias de Fazenda e de Educação dos Estados devem sensibilizar e 

envolver seus servidores na implementação do PNEF e disponibilizar técnicos para a 

realização de cursos, palestras, elaboração de materiais diversos e outras ações necessárias à 

implementação do PNEF. 

Os dados da pesquisa, constantes do Quadro 07, demonstram que nos Estados de AL 

e ES há acima de 10 (dez) servidores trabalhando no setor de Educação Fiscal. O Estado de 

RO declarou que trabalham no setor acima de 8 (oito) até 10 (dez) servidores. Nos Estados de 

CE, GO, MA, MG, RS e SP, trabalham no setor acima de 5 (cinco) e 7 (sete) servidores. Já no 

AM, AP, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RR, SC, SE, TO e no DF se encontram lotados 

no setor entre 1 (um) e 5 (cinco) servidores. O Estado do RJ informou a existência de somente 

um servidor. O Estado da BA, apesar de declarar que 7 (sete) pessoas trabalham no setor, 

enfatizou que apenas 1 (uma) trabalha com Educação Fiscal. O AC informou não haver 

servidores lotados em virtude do Programa se encontrar parado no Estado. 

Diante da quantidade de ações a serem desenvolvidas previstas no escopo do 

Programa há que se considerar que para desempenhá-las se faz necessário um número 

adequado de servidores. Os resultados demonstram que em alguns estados há um baixo 
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número de servidores para lidar com a gama de atividades requeridas para implementação do 

Programa, o que inviabiliza o desenvolvimento e a institucionalização de ações de Educação 

Fiscal no âmbito estadual. 

 

Quadro 07 - Quantitativo de Recursos Humanos 

Estados Quantitativo de Recursos Humanos 

AM, AP, BA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, 

RJ, RN, RR, SC, SE, TO e o DF 
De um até 5 

CE, GO, MA, MG, RS, SP Acima de 5 até 7  

RO Acima de 8 até 10  

AL e ES  Acima de 10   

AC Nenhum 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.6 VÍNCULOS DOS SERVIDORES COM O SETOR 

 

Em relação à vinculação dos servidores com o setor de Educação Fiscal, nem o 

Documento Base (versão 08), nem a Portaria 413/2002 – MF/MEC fazem menção a respeito. 

Entretanto, a depender do vínculo que os órgãos estabelecem, verifica-se a importância 

conferida ao setor de Educação Fiscal e às ações que por ele devam ser desenvolvidas.  

Nessa perspectiva, os dados da pesquisa demonstram, conforme Quadro 08, que os 

Estados de AL, AM, AP, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SC, SE, 

SP, TO e o DF possuem servidores trabalhando com dedicação exclusiva ao setor. Dentre 

eles, o MA e a PB informaram também possuir servidores trabalhando no setor por 

colaboração. Já o PA se referiu também aos disseminadores de Educação Fiscal que 

trabalham de forma voluntária. Aqui cabe ressaltar que o PNEF forma agentes multiplicadores 

para a disseminação da Educação Fiscal – os disseminadores, que trabalham de forma 

voluntária e não necessariamente integram o GEFE, podendo estar lotados ou não no setor de 

Educação Fiscal e até em outras instituições. No PR, MT e RR os servidores trabalham 

apenas por colaboração, estando lotados oficialmente em outros setores da instituição. A BA 

quando indagada respondeu o número de horas que os servidores trabalham, no caso, 30 

horas. O Estado do Rio Grande do Sul informou existirem outras atividades atribuídas ao 

setor, no caso uma assessoria, dando a ideia de que não há um setor específico de Educação 
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Fiscal.  O Acre informou a não existência de servidores lotados no setor em virtude do 

Programa não se encontrar funcionando.  

 

Quadro 08 - Vínculo dos Servidores com o Setor 

Estados Tipo de Vínculo 

AL, AM, AP, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PA, 

PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO e o DF 
Com dedicação exclusiva  

PR, MA, MT, PB e RR 
Por colaboração, já que estão lotados 

em outros setores da instituição 

 
De forma voluntária  

BA e RS Outro 

AC Nenhum 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.7 ÓRGÃOS A QUE PERTENCEM OS INTEGRANTES DO GEFE 

 

O Documento Base (versão 08), em seu item 7.2, recomenda que o GEFE seja 

constituído por representantes das Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação e 

Secretarias de Educação no âmbito estadual, podendo contar com a participação de outros 

órgãos e segmentos da sociedade civil. A Portaria 413/2002-MF/MEC, em seu artigo 5° e 

incisos, prevê que em cada Estado o GEFE seja composto de representantes das Secretarias de 

Fazenda e Educação e de demais órgãos envolvidos no desenvolvimento do PNEF nos 

Estados. O Protocolo de Cooperação n° 5/2007- IV ENAT, em sua Cláusula Segunda, inciso 

IV, prevê o estabelecimento de parcerias entre órgãos das administrações tributárias e demais 

instituições públicas e privadas que tenham relação com a arrecadação e controle dos recursos 

públicos. Ademais a Portaria 413/2002-MF/MEC, em seu artigo 18, inciso XVI, preceitua a 

montagem e alimentação de redes de capacitadores, disseminadores e professores envolvidos 

no Programa. 

Os dados da pesquisa revelam, conforme Quadro 09, que os Estados do AL, AM, 

AP, BA, CE, ES, MA, MG, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, SP e o DF incluíram no GEFE 

representantes de outros órgãos além das Secretarias de Fazenda e Educação estaduais, como 

a RFB, SEMED, SEMEF, CENTRESAF/BA, CGU, MP/ES, AFITES, CGU, CGE, TCU, 

TCE, CENTRESAF/MG, SEPLAN, SAD, Secretaria de Estado de Integração Regional e 

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Secretaria de Ciência e Tecnologia e a 
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Procuradoria Nacional.  Ora, o objetivo geral do PNEF é a disseminação de informações e 

conceitos concernentes à gestão fiscal dos recursos públicos, a fim de possibilitar ao indivíduo 

compreender e intensificar sua participação social nos processos de geração, aplicação e 

fiscalização dos recursos públicos. Ou seja, conscientizar o indivíduo de sua responsabilidade 

nos assuntos concernentes à coisa pública, tanto no aspecto de contribuição financeira, via 

tributação, quanto relativo ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas às demandas 

sociais e à correta aplicação dos recursos, vez que ele é o financiador, beneficiário e 

fiscalizador da ação pública. Ressalte-se que na medida em que as parcerias idealizadas 

deixam de ser efetivadas e outros órgãos e segmentos da sociedade civil deixam de ser 

incluídos na estrutura do Programa, as redes de interação deixam de ser construídas.  

Ademais, a estratégia de ação do Programa consiste na formação de agentes multiplicadores 

para trabalharem como disseminadores da Educação Fiscal nos mais variados segmentos da 

sociedade.  

Verifica-se, dessa forma, que o Programa em grande parte dos Estados e Distrito 

Federal, decorridos 16 anos de sua criação, encontra-se ainda muito circunscrito às Secretarias 

de Fazenda dos Estados, sem contar com a participação de demais órgãos da administração 

pública e segmentos da sociedade civil, obstaculizando, portanto, a consecução dos objetivos 

do Programa em sua plenitude. 

 

Quadro 09 - Órgãos a que pertencem os integrantes do GEFE 

UF Órgãos 

AC  Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças 

AL 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil 

AM 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil, SEMEF e SEMED (municipais) 

AP 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil 

BA 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil, CETRESAF/BA 

CE 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil 

DF Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 
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Receita Federal do Brasil 

ES 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil, CGU, MP/ES, AFITES 

GO Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças 

MA 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

CGU, CGE, TCU e TCE 

MG 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Receita Federal do Brasil, 

Centresaf 

MS Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação 

MT Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, SEPLAN, SAD 

PA 

Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil, a Secretaria de Estado de Integração Regional e 

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano,  

PE Receita Federal do Brasil 

PI 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil 

PR 
Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil, Secretaria de ciência e Tecnologia 

RJ 

Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil, CGU, Procuradoria Nacional, acabou de entrar 

um membro do TCE     

RN Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação 

RS Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação 

RO Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças  

RR Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação 

SC Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças 

SE Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças 

SP 

Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação, 

Receita Federal do Brasil, Centresaf, CGU e Procuradoria da Fazenda 

Nacional 

TO Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças, Secretaria de Educação 

Fonte: Felismino (2014) 
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5.8 FREQUÊNCIA DE REUNIÕES DO GEFE 

 

A Portaria 413/2002-MF/MEC, em seu artigo 18 e incisos, define como atribuições 

do GEFE o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das ações necessárias 

à implementação do PNEF; a elaboração e desenvolvimento de projetos estaduais; a busca de 

fontes de financiamentos; a busca de apoio de outras organizações recomendáveis à 

implementação do PNEF; a propositura de medidas que garantam a sustentabilidade do PNEF 

no Estado; o fornecimento de dados relativos ao Programa solicitados pela Coordenação 

Nacional; a documentação, organização e manutenção da memória do PNEF no Estado, no 

âmbito de sua atuação; a implementação das ações decorrentes de decisões do GEF; a 

manutenção de constante monitoramento de ações relativas ao PNEF no âmbito Estadual; o 

desenvolvimento de projetos de integração estadual no PNEF; o estímulo à implantação do 

Programa de Educação Fiscal no âmbito dos Municípios, subsidiando tecnicamente e 

socializando experiências bem sucedidas; a manutenção de permanente contato com o 

Conselho Estadual de Educação a fim de estimular a inserção curricular da Educação Fiscal 

na rede pública de ensino; o oferecimento de sugestões às Secretarias de Fazenda e de 

Educação Estaduais de fontes alternativas de financiamento para o Programa, subsidiando-as 

com informações; a elaboração e produção de material de divulgação local; a prestação de 

informações solicitadas pelas instituições envolvidas na implementação do Programa; e a 

montagem e alimentação da rede de capacitadores, disseminadores e professores envolvidos 

no PNEF. 

Considerando a quantidade de atribuições previstas para execução do Programa e 

ainda que seus integrantes pertencem a vários órgãos é imperioso que o trabalho seja 

realizado de forma sistemática e permanente, a fim de que as ações possam ser cumpridas 

com eficiência, eficácia e efetividade. Infere-se, assim, que é essencial ao GEFE que se reúna 

com regularidade para que possa planejar, coordenar, monitorar e avaliar suas ações, a fim de 

obter os resultados propostos. Ou seja, é essencial que se reúna regularmente com o propósito 

de discutir que ações devem ser realizadas, como devem ser realizadas, com que recursos 

humanos e financeiros e aonde devem ser realizadas, visto que a execução do Programa 

encontra-se sob sua responsabilidade.  

O estudo demonstrou, conforme dados do Quadro 10, que os Estados de AP, GO, 

MA, MS, PB e TO declararam se reunir “Sempre”. Os Estados de AL, CE, PA, PI, PR, RJ, 

RO, RR, SP e o DF informaram se reunir “Regularmente”. O AM, BA, ES, RN, SC e SE 

declararam a realização de reuniões do GEFE “Uma vez ou outra”, o MT, MG e PE 
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afirmaram se reunir “Raramente”. Já os Estados do AC e RS declararam que o GEFE 

“Nunca” se reúne. 

 Nos Estados nos quais se verifica a baixa frequência de reuniões (“Uma vez ou 

outra”, “Raramente” e “Nunca”) fica demonstrada a falta de atendimento à recomendação 

oficial referente às atribuições, bem como descaso à determinação legal e aos objetivos do 

Programa, prejudicando o seu funcionamento e a consecução dos objetivos propostos, na 

medida em que há uma menor ocorrência de planejamento estratégico, bem como reduzido 

número de parcerias e o desenvolvimento de ações propriamente ditas - a realização de cursos 

presenciais, seminários, capacitação de tutores, além de seu acompanhamento e avaliação. 

 

Quadro 10 - Frequência de Reuniões do GEFE 

Estados Frequência   

AP, GO, MA, MS, PB e TO Sempre 

AL, CE, PA, PI, PR, RJ, RO, RR, SP e o DF Regularmente  

AM, BA, ES, RN, SC e SE Uma Vez ou Outra 

MT, MG e PE Raramente 

AC e RS Nunca 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.9 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

No que tange à dotação orçamentária relativa ao funcionamento do Programa, o 

Documento Base (versão 08), item 6.9.4, alínea “b”, considera a necessidade de estrutura 

mínima de recursos materiais para a implementação do Programa. A Portaria 413/2002 – 

MF/MEC, em seu art. 13, III, atribui às Secretarias de Fazenda a responsabilidade de garantir 

recursos necessários, no âmbito de sua atuação, para implementação do Programa, bem como 

atribui ao GEFE, em seu art. 18, III, buscar fontes de financiamento destinadas ao Programa.  

Ficou demonstrado no estudo, segundo o Quadro 11, que nos Estados de AL, ES, 

MA, PA, PB, PE, PI, RJ, RS, RO e SP os recursos financeiros são considerados suficientes. 

Nos Estados de AC, AP, CE, GO, MG, PR, SC, SE, TO e o DF são considerados 

insuficientes. Já os Estados de AM, BA, MS, MT, RN e RR declararam não existir dotação 

orçamentária. 

Apesar da não previsão específica de dotação orçamentária destinada ao Programa, 

há que se considerar que recursos financeiros são essenciais ao desenvolvimento das políticas 
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públicas. No caso do PNEF, a falta de aporte financeiro prejudica o seu funcionamento, além 

de denotar a falta de interesse em alavancar o Programa, na medida em que sem recursos 

financeiros muito pouco pode ser feito. Dessa forma, verifica-se que a falha ocorreu na 

formulação do Programa quando deixou de garantir a destinação de recursos financeiros e 

orçamentários necessários ao seu funcionamento, obstaculizando a sua execução. 

 

Quadro 11 - Dotação Orçamentária 

Estados Dotação 

AL, ES, MA, PA, PB, PE, PI, RJ, RS, RO e SP Suficiente 

AC, AP, CE, GO, MG, PR, SC, SE, TO e o DF Insuficiente 

AM, BA, MS, MT, RN e RR Não há dotação orçamentária 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.10 VIABILIZAÇÃO DE AÇÕES FRENTE A NÃO EXISTÊNCIA DE RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

Tendo em vista a dificuldade de funcionamento do Programa sem que haja aporte 

financeiro de recursos, indagou-se aos respondentes como eram viabilizadas as ações 

pertinentes ao Programa. Os Estados AL, AP, CE, ES, GO, MA, MS, PA, RR, RS, SC e TO 

declaram que a viabilização das ações ocorre através da realização de parcerias, seja com 

outros órgãos públicos, seja com municípios ou sindicatos. Os Estados de MG e PR 

informaram a viabilização de ações através de patrocínios e doações, respectivamente. O 

Estado do AM declarou que utiliza recursos advindos de entidades ou da iniciativa privada. O 

Estado de SE declarou utilizar a transferência de dotação de outras unidades. Já os Estados da 

BA, MT, RJ e RN informaram que utilizam recursos da própria instituição. Chamou atenção a 

declaração feita pelo Estado do AP, que apesar de informar que as ações são viabilizadas 

através de parcerias com entidades como o SEBRAE e FIEAP, também declarou a utilização 

de recursos dos integrantes da própria equipe para as ações menores (para lanches e material 

pedagógico).  

As parcerias são previstas e incentivadas no Programa. Entretanto, a falta de 

destinação de recursos da própria instituição denota descaso. Dessa forma, mais uma vez os 

dados da pesquisa sinalizam uma falta de sensibilização dos gestores quanto à importância do 

PNEF, na medida em que não destinam recursos essenciais ao seu desenvolvimento, 

obstaculizando o seu funcionamento e até provocando ônus à equipe. Interessante observar 
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que os objetivos propostos para o Programa se referem à compreensão, por parte do cidadão, 

da importância de sua participação no controle social nos processos de geração, aplicação e 

fiscalização dos recursos públicos. Ademais, o Programa enfatiza a compreensão por parte do 

cidadão do caráter socioeconômico dos tributos, na medida em que estes (os tributos) 

possibilitam o financiamento do Estado, seja no aspecto econômico, seja no aspecto social. 

Também aponta para a importância de uma gestão responsável, a fim de que esteja o Estado 

em condições de promover e manter as políticas públicas por ele implementadas. Verifica-se 

aí um paradoxo. Ora, ao aderirem ao Programa os gestores reconhecem sua importância, mas 

ao deixarem de destinar recursos para seu financiamento obliteram a possibilidade de 

resultados satisfatórios. Ao deixarem recair o ônus sobre os ombros daqueles que fazem parte 

da equipe, deixam de adotar uma conduta ética, que, ressalte-se, é recomendada pelo 

Programa, não observando as propostas do próprio Programa. 

 

Quadro 12 - Viabilização de ações frente a não existência de recursos orçamentários e financeiros 

UF Ações 

AC    

AL Buscamos parcerias 

AM 
Realizações pontuais de acordo com as dotações que surjam de entidades ou 

iniciativa privada 

AP 

Para ações que demandam maiores recursos viabilizamos através de 

parcerias tais como SEBRAE e FIEAP, quanto às ações menores que 

necessitam de lanche e outros materiais pedagógicos a própria equipe acaba 

arcando com os gastos. 

BA 
Como é uma coordenação que trabalha com as transversalidades e projetos 

socioeducativos utilizamos esses recursos 

CE 
Criatividade e parcerias com outras instituições (sindicato, fundação, 

associação de servidores) 

DF   

ES Parcerias 

GO Parcerias com sindicatos e órgãos públicos 

MA Parcerias 

MG Patrocínios 

MS Parcerias 
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MT Através do orçamento da comissão de ética  

PA Parcerias 

PB   

PE 
 

PI 
 

PR Doações 

RJ 

Viajo pelos municípios sensibilizando os prefeitos e seus secretários a 

aderirem ao programa, e depois capacito os professores. O gasto disso são 

apenas as diárias de viagem. 

RN Através de dotação orçamentária da Secretaria 

RS Em parceria com os municípios 

RO 
 

RR Por parcerias 

SC Parcerias e criatividade 

SE Transferência dotação de outras unidades. 

SP 
 

TO Parcerias 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.11 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS 

 

Com relação à realização de parcerias e incentivos a projetos, o Protocolo de 

Cooperação n° 5/2007- IV ENAT, em sua Cláusula Segunda, Inciso IV, já chama a atenção 

para a importância da realização de parcerias, na medida em que reconhece que para a efetiva 

implementação das ações de Educação Fiscal os signatários devem se comprometer à 

promoção do estabelecimento de parcerias e incentivos a projetos e ações que aproximem as 

administrações tributárias das demais instituições públicas e privadas que tenham relação com 

a arrecadação e controle dos recursos públicos. O Documento Base (versão 08) recomenda 

que os Programas estaduais devam ser desenvolvidos em parcerias com as Secretarias de 

Fazenda dos Estados e Municípios, bem como com as Secretarias de Educação de Estados e 

Municípios e com outros órgãos e entidades representativos da sociedade.  A Portaria 

413/2002 – MF/MEC, em seu art. 13, IX e XVI, atribui às Secretarias de Fazenda dos Estados 

a realização de parcerias de interesse do Programa e a montagem de redes de capacitadores, 

disseminadores e professores, respectivamente.  
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Como se trata de um Programa de cunho educativo voltado a toda a sociedade, o 

estabelecimento de parcerias reveste-se de vital importância, vez que são elas (as parcerias) os 

vetores essenciais à inserção e disseminação da Educação Fiscal no tecido social. Observe-se 

que a estratégia de atuação do PNEF, como já mencionado anteriormente, consiste na 

formação de redes, que proporciona o alcance de objetivos em uma maior velocidade, e com 

maior abrangência de instituições e segmentos da sociedade. 

Os dados do Quadro 13 revelam que os Estados de AL, AP, CE, ES, GO, MA, MG, 

PA, PB, PR, RS, RO, RR, SC, SP e o DF demonstram consonância com a recomendação 

nacional no que diz respeito ao estabelecimento de parcerias, na medida em que planejam 

conjuntamente com instituições públicas e privadas que tenham relação com a arrecadação e 

controle de recursos públicos as ações a serem desenvolvidas. Dentre eles, os Estados de AP, 

CE, ES, MA, PA, PR, RS e SC também convidam os parceiros para a participação em ações 

já planejadas. O Estado de SC informou que além de planejarem conjuntamente e convidarem 

parceiros para participarem de ações já planejadas, também realizam parcerias através de 

convênios.  Já nos Estados de MT, PE, PI, RN, SE, e TO a parceria se dá apenas através do 

convite para participação em ações já planejadas, não concedendo espaço para discussão e 

interação entre os parceiros. No caso dos Estados de AC, AM, BA, MS, e RJ não há o 

estabelecimento de parcerias, o que vem a dificultar o desenvolvimento do Programa, na 

medida em que não enseja o compartilhamento de informações e o envolvimento de outros 

segmentos da sociedade. 

 

Quadro 13 - Realização de Parcerias  

Estados Formas de Realização de Parcerias 

AL, GO, MG, PB, RO, SP e o DF 
Reuniões em conjunto para planejamento de 

ações 

AP, CE, ES, MA, PA, PR, RS, RR e SC 

Reuniões em conjunto para planejamento de 

ações/Convites para participação em ações 

já planejadas 

MT, PE, PI, RN, SE, e TO  
Convites para participação em ações já 

planejadas 

AC, AM, BA, MS e RJ  
Não há estabelecimento de parcerias e 

incentivos a projetos e ações 

Fonte: Felismino (2014) 

 

 

5.12 PARTICIPAÇÃO DO GEFE NAS REUNIÕES DO CONFAZ, ENAT, ENCAT 
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A participação do GEFE em reuniões e fóruns nacionais como CONFAZ, ENAT e 

ENCAT está prevista no Protocolo de Cooperação n° 5/2007- IV ENAT, em sua Cláusula 

Segunda, Inciso V, como forma de garantia de um espaço de interlocução em âmbito nacional 

para discussão de questões relativas ao Programa e troca de experiências.  

Os dados da pesquisa demonstram, conforme Quadro 14, que isso não tem ocorrido 

de forma satisfatória, vez que apenas o Estado do RJ afirmou participar “sempre” dos fóruns 

nacionais e os Estados de MA, PA, PR, e SE informaram participar “Regularmente”. Os 

Estados de CE, GO, RO, SC e o DF declararam participar “Uma vez ou outra”, e os Estados 

de AL, MG, MT, PB, PE, PI, RS e TO informaram participar “Raramente”. Já os Estados do 

AC, AM, AP, BA, ES, MS, RN, RR e SP declararam “Nunca” participar dos eventos. Isso 

revela que a garantia de espaços de interlocução nas reuniões dos fóruns nacionais não é uma 

realidade, denotando mais uma vez a falta de reconhecimento da importância do Programa 

pelos gestores, na medida em que o PNEF não consta de suas agendas, o que dificulta o seu 

funcionamento e equacionamento de dificuldades encontradas.  A discussão de questões 

relativas ao Programa em ambiente nacional oportuniza o compartilhamento de experiências 

exitosas, bem como a discussão de problemas verificados e a descoberta de soluções, 

elementos de vital importância ao aperfeiçoamento do Programa. Ressalte-se que o Programa 

teve sua criação no seio do CONFAZ, ambiente de discussão dos titulares das Secretarias de 

Fazenda, Tributação ou Finanças de cada UF, e, portanto, responsáveis pela implementação 

do Programa no âmbito de suas circunscrições. 

 

Quadro 14 - Participação do GEFE nas reuniões do CONFAZ, ENAT, ENCAT 

Estados Frequência 

RJ Sempre 

MA, PA, PR, e SE Regularmente  

CE, GO, RO, SC e o DF Uma Vez ou Outra 

AL, MG, MT, PB, PE, PI, RS e TO Raramente 

AC, AM, AP, BA, ES, MS, RN, RR e SP Nunca 

Fonte: Felismino (2014) 

 

 

 

5.13 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA 
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Com relação ao planejamento, a Portaria Interministerial MF/MEC413/2002, em seu 

art. 18, atribui ao GEFE a responsabilidade pelo planejamento, execução, acompanhamento e 

avaliação de ações necessárias à implementação do Programa nos Estados. Conforme o 

Protocolo de Cooperação n° 5/2007- IV ENAT, em sua Cláusula Segunda, Inciso VI, os 

signatários se comprometem para a implementação do Programa a atuarem no planejamento 

no âmbito nacional, estadual e municipal, demonstrando a importância dada à execução de um 

planejamento estratégico.  

O estudo demonstrou, conforme dados do Quadro 15, que nos Estados de AL, AP, 

CE, GO, PA, PR e o DF o planejamento estratégico é realizado pelo GEFE.  Nos Estados de 

MG, PB, PE, RR e SC o planejamento é realizado pela instituição que abriga o PNEF em sua 

estrutura. No RO e TO é realizado pelo setor de Educação Fiscal. O MA, PI e RJ, realizam o 

planejamento através do GEFE e o setor de Educação Fiscal. Nos Estados de SE e SP o 

planejamento é realizado pelo GEFE em conjunto com o setor de Educação Fiscal e a 

instituição que abriga o PNEF em sua estrutura. No RS o planejamento é realizado pelo setor 

de Educação Fiscal e a instituição que abriga o PNEF em sua estrutura. Já os Estados do AC, 

AM, BA, ES, MS, MT e RN informaram a não realização de planejamento estratégico. 

Dessa forma, o estudo revelou que em 20 (vinte) Estados a realização do 

planejamento estratégico é uma realidade, seja através do GEFE, da instituição que abriga o 

Programa em sua estrutura organizacional ou do setor de Educação Fiscal, ou ainda, em 

conjunto. Ressalte-se que os estados que realizam o planejamento estratégico através da 

instituição que abriga o Programa contemplando o Setor de Educação Fiscal e GEFE 

demonstram um importante inter-relacionamento para a execução das atividades planejadas, 

na medida em que sendo discutidas e formuladas conjuntamente, o risco de problemas em sua 

execução diminui. 

 

Quadro 15 - Planejamento Estratégico do Programa 

Estados Realização de Planejamento Estratégico 

MG, PB, PE, RR e SC  
Pela instituição que abriga o PNEF em sua 

estrutura  

RO e TO Pelo setor de Educação Fiscal  

AL, AP, CE, GO, PA, PR e o DF Pelo GEFE 

MA, PI, RJ Pelo setor de Educação Fiscal/Pelo GEFE 

RS 
Pela instituição que abriga o PNEF em sua 

estrutura/Pelo setor de Educação Fiscal  



76 

 

SE e SP 

Pela instituição que abriga o PNEF em sua 

estrutura/Pelo setor de Educação Fiscal/Pelo 

GEFE 

AC, AM, BA, ES, MS, MT e RN Não há Planejamento Estratégico 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.14 PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO GEFE EM FÓRUNS NACIONAIS 

 

No que diz respeito à participação dos representantes do GEFE nos encontros 

nacionais verifica-se no Protocolo de Cooperação n° 5/2007- IV ENAT, em sua Cláusula 

Terceira, que os signatários se comprometem a garantir e custear a participação de seus 

representantes em fóruns nacionais como seminários e reuniões do GEFE, reconhecendo, 

dessa forma a sua importância. 

A participação de representantes do GEFE nos encontros nacionais se reveste de 

grande relevância na medida em que se constituem em espaços de debate nacional das 

questões relativas ao funcionamento do Programa, como dificuldades encontradas, 

compartilhamento de experiências exitosas e a propositura de novas atividades. 

Os dados da pesquisa, demonstrados no Quadro 16, sinalizam que com relação à 

frequência de participação nas reuniões nacionais há significativa participação dos Estados, 

uma vez que declararam participar “Sempre” dos encontros o CE, GO, MG, PR, SP e TO 

“Sempre. E os Estados de AL, AM, BA, MA, MS, PA, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, SC, SE e o 

DF informaram participar “Regularmente. Já o AP, ES, MT, PB e RR informaram que 

participam “Uma vez ou outra”. O AC informou “Nunca” participar das reuniões nacionais.  

 

Quadro 16 - Participação dos representantes do GEFE em fóruns nacionais 

Estados Frequência 

CE, GO, MG, PR, SP e TO Sempre 

AL, AM, BA, MA, MS, PA, PE, PI, RJ, RN, 

RS, RO, SC, SE e o DF 
Regularmente  

AP, ES, MT, PB e RR Uma Vez ou Outra 

 
Raramente 

AC Nunca 

Fonte: Felismino (2014) 

 



77 

 

5.15 PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO GEFE NAS COMISSÕES 

TEMÁTICAS 

 

A partir da edição da Portaria 041/2009, a ESAF instituiu a formação de cinco 

Comissões Temáticas do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), as quais são 

constituídas por representantes do Grupo de Educação Fiscal (GEF), estabelecendo as 

atribuições específicas de cada comissão a fim de alavancar o Programa. São as Comissões de 

Planejamento Estratégico, Referencial Teórico e Metodológico, Sensibilização e Marketing, 

Avaliação e Implantação nas Escolas e Comissão de Ensino a Distância.  Ressalte-se que 

foram criadas originalmente com o objetivo de criar condições ao desenvolvimento das ações 

previstas no PEPNEF 2008/2011. A Portaria 104/2010 – ESAF, em seu artigo. 4º inciso VIII, 

dispôs sobre a criação no âmbito da ESAF do Comitê Executivo do Grupo de Educação Fiscal 

para, dentre outras atribuições, coordenar as Comissões Temáticas do PNEF. A Portaria 

105/2010 – ESAF redefiniu as atribuições dessas Comissões, tornando-as de caráter 

permanente, com atribuições e competências mais abrangentes. Também alterou a 

denominação da Comissão de Avaliação e Implantação nas Escolas para Comissão de 

Implantação e acompanhamento nas Instituições de Ensino. 

No Protocolo de Cooperação n° 5/2007- IV ENAT, em sua Cláusula Terceira, os 

signatários se comprometem a garantir e custear a participação de seus representantes em 

fóruns nacionais como seminários e reuniões do GEFE e nos trabalhos desenvolvidos pelas 

comissões temáticas do PNEF.  

Analisar como se verifica a participação dos representantes do GEF nas Comissões 

Temáticas assume grande importância vez que em seu âmbito são discutidos os assuntos 

pertinentes ao Programa como êxitos, dificuldades e oportunidades de ação. As atribuições 

das comissões consistem na prestação de auxílio na elaboração e acompanhamento dos Planos 

Estratégicos do PNEF e sua revisão; atuação na concepção e adequação do referencial teórico 

do PNEF e auxilio na elaboração e atualização do material pedagógico do PNEF; atuação na 

concepção e implementação do Plano de Comunicação do PNEF e colaboração com os 

GEFE‟s, e GEFM‟s na concepção e desenvolvimento de ações de comunicação e 

fortalecimento do PNEF; atuação na propositura de estratégias e modelos de inserção, 

acompanhamento e sustentabilidade do PNEF nas instituições de ensino e articulação de 

parcerias com os sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e de conselhos; e atuação 

no acompanhamento do Curso de Disseminadores e de formação e atuação dos tutores e 

avaliação de resultados e propositura de ajustes. 
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No estudo ficou demonstrado, conforme dados do Quadro 16, que 21 (vinte e um) 

Estados têm participado das Comissões Temáticas, distribuídos da seguinte forma: Os Estados 

de AL, BA, ES, MG e SP participam da Comissão de Comissão de Educação Fiscal nas 

Instituições de Ensino; os Estados de CE, MS, PI, RO e o DF integram a Comissão de 

Referencial Teórico e Metodológico; O MA, PA, PR, RN e RR compõem a Comissão de 

Ensino a Distância; e os Estados de GO, SC e TO participam da Comissão de Planejamento 

Estratégico, Monitoramento e Avaliação. Os Estados de PE, RJ, RS e SE informaram 

participar da Sensibilização e Marketing. Já os Estados de AC, AM, AP, MT e PB declararam 

não participar de nenhuma comissão. 

Como se pode verificar, a gerência nacional articulou as comissões em áreas 

estratégicas de modo a possibilitar o melhor desenvolvimento do PNEF, ocasionando a 

discussão de assuntos pertinentes à elaboração e acompanhamento dos Planos Estratégicos do 

PNEF; ao referencial teórico que embasa o Programa, atuando na sua concepção, adequação, 

elaboração e atualização; à área de marketing e sensibilização, atuando na concepção e na 

implementação do plano de comunicação do PNEF e colaborando com os Grupos de 

Educação Fiscais Estaduais e Municipais, à concepção e desenvolvimento de ações de 

comunicação e fortalecimento; à área de implantação nas instituições de ensino, 

acompanhando e propondo estratégias e modelos de inserção, acompanhamento e 

sustentabilidade do PNEF nas instituições de ensino e articulando parcerias com os sistemas 

de ensino federal, estaduais e municipais e conselhos; e à área de Ensino à Distância, 

acompanhando o curso de disseminadores e a formação e atuação de tutores, avaliando os 

resultados obtidos e propondo os ajustes necessários. É importante ressaltar que as comissões 

temáticas se reúnem por ocasião dos encontros nacionais promovidos pela ESAF, constando 

na programação de momentos de trabalho em separado, onde cada comissão discute os 

assuntos a ela pertinentes e elabora seus planos de ação, com a participação de membro do 

GEREF.  Posteriormente são apresentados em plenária os resultados do trabalho desenvolvido 

por cada Comissão.  

Infere-se, assim, a importância da participação do GEFE nas comissões temáticas, 

vez que discutem sobre o direcionamento das ações a serem desenvolvidas pelo Programa e 

seu acompanhamento, funcionando como suporte aos Programas estaduais.  
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Quadro 17 - Participação dos representantes do GEFE nas Comissões Temáticas  

Estados Comissões 

GO, SC e TO Planejamento Estratégico 

CE, MS, PI, RO e o DF Referencial Teórico e Metodológico 

PE, RJ, RS e SE Sensibilização e Marketing 

AL, BA, ES, MG e SP Avaliação e Implantação nas Escolas 

MA, PA, PR, RN e RR Ensino a Distância 

AC, AM, AP, MT e PB Nenhuma 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.16 MODO DE PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO GEFE NOS FÓRUNS 

NACIONAIS 

 

O PNEF foi concebido como uma política pública voltada à educação do indivíduo, 

em um panorama nacional, respeitando as diversas realidades de cada UF e sempre atentando 

para a importância da interação entre elas e o compartilhamento de informações. Ressalte-se 

que a diversidade se dá tanto no aspecto geográfico, vez que o Brasil é um país de dimensões 

continentais, quanto sob o aspecto dos segmentos representados, na medida em que 

participam do Programa todas as UF‟s e dele fazem parte vários órgãos públicos e entidades 

da sociedade civil. Nesse sentido, a direção nacional observa a necessidade de constante 

interação entre os envolvidos na implementação do Programa para que haja a facilitação da 

troca de conhecimentos e vivências, com vistas ao seu aperfeiçoamento. 

Como já ressaltado anteriormente, o Protocolo de Cooperação n° 5/2007- IV ENAT, 

em sua Cláusula Terceira, os signatários se comprometem a garantir e custear a participação 

de seus representantes em fóruns nacionais como seminários e reuniões do GEFE, e nos 

trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Temáticas do PNEF. O Documento Base (versão 

08), em seu item 7.2, recomenda que haja entre os GEFE‟s a divulgação de experiências e 

resultados a fim de facilitar a troca de conhecimentos e vivências, com vistas ao 

aperfeiçoamento do Programa.  

Infere-se que a participação nos encontros nacionais é crucial para o 

desenvolvimento do PNEF nos Estados e DF, em virtude de que consiste em ambiente 

propício à discussão de suas questões, ou seja, consiste no lócus de interação do Programa, 

onde a participação efetiva de cada UF representa a oportunidade à exposição de êxitos e 

dificuldades, corroborando a busca de soluções e o descortinar de novos horizontes.  
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O estudo evidenciou, conforme dados do Quadro 18, que tem ocorrido uma 

participação efetiva por parte das UF‟s nos encontros nacionais. Os Estados do CE, ES, MA, 

MG, MS, PA, PR, RR, RS, SC e o DF declararam participar dos encontros “Propondo 

atividades”, “Apresentando experiências exitosas” e “Discutindo dificuldades”, 

conjuntamente. Os Estados do AP, BA, PE, PI, RJ e SE informaram a participação “Propondo 

atividades” e “Discutindo dificuldades”. Os Estados de AL, RN e TO informaram participar 

“Discutindo dificuldades”. Os Estados de GO e RO declararam participar “Propondo 

atividades”, e SP informou participar “Apresentando experiências exitosas”. O Estado do MT 

declarou estar “Retornando agora” e o MA declarou que “Participa de comissão”. Apenas os 

Estados do AC e da PB, informaram a não participação nos encontros nacionais. Dessa forma, 

fica demonstrado o alinhamento com a recomendação nacional no que diz respeito à troca de 

experiências e compartilhamento de informações, conhecimentos e vivências entre os gestores 

responsáveis pelo Programa, mas, no entanto, limitada ao âmbito das Comissões, conforme 

ressaltado no item anterior, não permitindo o estabelecimento de um amplo debate entre todos 

os integrantes do Programa. 

 

Quadro 18 - Modo de Participação dos representantes do GEFE nos fóruns nacionais 

Estados 
Modo de Participação do GEFE nos 

encontros nacionais 

GO e RO Propondo atividades 

SP Apresentando experiências exitosas, 

AL, RN e TO Discutindo dificuldades 

CE, ES, MA, MG, MS, PA, PR, RR, RS, SC 

e o DF 

Propondo atividades/Apresentando 

experiências exitosas/Discutindo 

dificuldades 

AP, BA, PE, PI, RJ e SE 
Propondo atividades, Discutindo 

dificuldades 

 
Outro 

AC e PB Não participa   

Fonte: Felismino (2014) 
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5.17 REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS 

 

O Documento Base (versão 08), em seu item 6.6.8, recomenda que o PNEF deve 

contemplar ações junto à sociedade que promovam a participação do cidadão na gestão 

governamental. A Portaria Interministerial MF/MEC413/2002, em seu artigo 13, inciso XVI, 

preceitua que ao GEFE compete montar e alimentar a rede de capacitadores, disseminadores e 

professores envolvidos no PNEF. 

A Escola de Administração Fazendária (ESAF), gestora do (PNEF), oferta 

semestralmente o curso “Disseminadores de Educação Fiscal” que tem como objetivo 

“promover a Educação Fiscal em todo o território Nacional”. O público alvo do curso 

consiste, preferencialmente, em professores das redes municipais, estaduais e federais de 

ensino. Tem sido ofertado na modalidade de educação à distância na Escola Virtual da ESAF, 

no site http://www.fazenda.gov.br, link Educação a Distância / Escola Virtual, com duração 

de 120 horas. 

De acordo com a Escola, “o curso visa promover a implantação, o desenvolvimento e 

a sustentabilidade do Programa Nacional de Educação Fiscal de forma ética e democrática, 

contribuindo para o pleno exercício da cidadania com vistas à justiça social e ao bem comum 

e a formação de profissionais da área de capacitação como professores municipais, estaduais e 

federais”. O conteúdo programático do curso se divide em cinco módulos: I – Educação Fiscal 

no Contexto Social; II – Relação-Estado; III – Função Social dos Tributos; IV – Gestão 

Democrática dos Recursos Públicos (BRASIL, 2014). 

A cada semestre são disponibilizadas às Unidades Federadas vagas para capacitação 

daqueles que serão os disseminadores da Educação Fiscal no âmbito estadual.  No estudo 

ficou patente que o curso consiste na principal ferramenta para a capacitação de agentes 

disseminadores de Educação Fiscal, não podendo as UF‟s prescindir de tão importante 

instrumento.  

O estudo demonstrou, conforme dados do Quadro 19, que as Unidades Federadas 

têm promovido a capacitação de disseminadores através do curso ofertado pela ESAF. Com 

exceção do Estado do AC, que informou “Nunca‟ promover o curso no âmbito estadual e dos 

Estados da PB e de MT, que informaram “Raramente” utilizarem esse recurso, os demais 

Estados e o Distrito Federal declararam a promoção do curso no âmbito de suas atuações. 

Ressalte-se que o Estado do AC declarou na pesquisa que o Programa foi interrompido para 

ser reestruturado e assim permanece há 5 (cinco) anos. Já o Estado de Mato Grosso informou 

que o Programa já foi bastante ativo no Estado, mas que em virtude de problemas de saúde do 
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coordenador encontra-se com dificuldades de atuação. O Estado da PB também sinalizou o 

fato de estar retornando agora às atividades normais, como pode ser verificado mais à frente. 

Cursos presenciais, seminários e palestras são recursos utilizados, de maneira geral, 

para difusão de conhecimentos e informações, servindo também de instrumento para a 

disseminação da Educação Fiscal. Nota-se, entretanto, que a utilização desse tipo de recursos 

comparado ao curso na modalidade de Ensino a Distância (EaD), ocorre em menor 

frequência, o que pode ser explicado pela combinação da falta de recursos financeiros e baixa 

frequência de reuniões do GEFE.  Conforme demonstrado no Quadro 19, os Estados 

responderam da seguinte forma: 

 Curso "Disseminadores de Educação Fiscal", modalidade educação à distância 

(EaD): os Estados de AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PR, RN, RR, RS, 

SE, SP TO e o DF declararam que realizam o curso na modalidade EaD 

“Sempre”. Os Estados de AP, PA, PE, PI, RJ, RO e SC informaram realizar 

“Regularmente” o curso. O MT e a PB informaram realizar o curso apenas 

“Raramente”, e o AC informou “Nunca” realizá-lo. 

 Cursos de Educação Fiscal, modalidade presencial: os Estados de CE, GO, PB e 

PR realizam “Sempre” cursos presenciais; os Estados de AL, ES, MG, PA, RR e 

SP os realizam “Regularmente”; Os Estados do AM, AP, PI, RJ, RS e o DF 

realizam “Uma vez ou outra”; o MA, MS, MT, PE e SC informaram realizá-los 

“Raramente” e o AC, BA, RN, SE e TO informaram “Nunca” realizá-los. 

 Seminários: os Estados de GO, MA e PR informaram “Sempre” realizarem 

seminários; os Estados de CE, ES, MG, PA, PB, RS, RO, SC e SP os realizam 

“Regularmente”; a AL, AM, PE, PI, RN, RR e o DF realizam seminários “Uma 

vez ou outra”; BA, MS, MT e o RJ “Raramente” realizam seminários; e o AC, 

AP, SE e TO informaram nunca realizá-los. 

 Palestras: Os Estados do AM, AP, CE, ES, GO, MA, MG, PR, RJ e RR 

informaram “Sempre” realizarem palestras; os Estados de AL, PA, PB, PE, RS, 

RO, SC, SE, SP e o DF declararam realizá-las “Regularmente”; Os Estados da 

BA, PI, RN e TO, declararam realizá-las “Uma vez ou outra”; Já o MS e o MT 

informaram “Raramente” realizá-las; e o Estado do AC informou “Nunca” 

realizá-las. 
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Quadro 19 - Realização de Cursos, Seminários e Palestras 

UF 

Frequência 

Curso 

"Disseminadores 

de Educação 

Fiscal" - EaD 

Cursos de EF - 

Presencial 
Seminários Palestras 

AC  Nunca Nunca Nunca Nunca 

AL Sempre Regularmente Uma vez ou outra Regularmente 

AM Sempre Uma vez ou outra Uma vez ou outra Sempre 

AP Regularmente Uma vez ou outra Nunca Sempre 

BA Sempre Nunca Raramente Uma vez ou outra 

CE Sempre Sempre Regularmente Sempre 

DF Sempre Uma vez ou outra Uma vez ou outra Regularmente 

ES Sempre Regularmente Regularmente Sempre 

GO Sempre Sempre Sempre Sempre 

MA Sempre Raramente Sempre Sempre 

MG Sempre Regularmente Regularmente Sempre 

MS Sempre Raramente Raramente Raramente 

MT Raramente Raramente Raramente Raramente 

PA Regularmente Regularmente Regularmente Regularmente 

PB Raramente Sempre Regularmente Regularmente 

PE Regularmente Raramente Uma vez ou outra Regularmente 

PI Regularmente Uma vez ou outra Uma vez ou outra Uma vez ou outra 

PR Sempre Sempre Sempre Sempre 

RJ Regularmente Uma vez ou outra Raramente Sempre 

RN Sempre Nunca Uma vez ou outra Uma vez ou outra 

RS Sempre Uma vez ou outra Regularmente Regularmente 

RO Regularmente Raramente Regularmente Regularmente 

RR Sempre Regularmente Uma vez ou outra Sempre 

SC Regularmente Raramente Regularmente Regularmente 

SE Sempre Nunca Nunca Regularmente 

SP Sempre Regularmente Regularmente Regularmente 

TO Sempre Nunca Nunca Uma vez ou outra 

Fonte: Felismino (2014) 
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5.18 QUANTITATIVO DE ESCOLAS ABRANGIDAS PELO PNEF 

 

Os dados a seguir referem-se aos resultados obtidos pelo Programa nas Unidades 

Federadas, como o quantitativo das escolas públicas e particulares alcançados, universidades e 

outros segmentos da sociedade civil.  

O Documento Base (versão 8), em seu item 6.10, discorre sobre a abrangência do 

Programa especificando cinco módulos de atuação, onde o primeiro se reporta aos 

estabelecimentos de ensino fundamental; o segundo aos estabelecimentos de ensino médio; o 

terceiro às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação, Secretarias de Educação e outras; 

o quarto módulo diz respeito às universidades públicas e particulares; e o quinto, à sociedade 

em geral. Ademais, em seu item 6.13, recomenda a avaliação do Programa a partir da criação 

de indicadores de avaliação quantitativos e qualitativos. Quanto à avaliação quantitativa 

recomenda a sua realização a partir do acompanhamento do número de estabelecimentos, 

alunos e docentes participantes do processo, em relação aos totais dessas quantidades em cada 

UF, além do nível de absorção do conteúdo. Ademais, a Portaria 413/2002 – MF/MEC, em 

seu art. 18, incisos VII e IX, preconiza a documentação, organização e manutenção da 

memória do Programa em cada Estado, além do constante monitoramento e avaliação das 

ações relativas ao PNEF no âmbito estadual. 

Os resultados do estudo evidenciam dados quantitativos bastante discrepantes, o que 

pode ser explicado pelo fato de cada Unidade Federada apresentar realidades distintas, 

inviabilizando uma comparação em virtude de diversos fatores como tamanho, número de 

escolas, número de professores, capacidade técnica, data de adesão ao Programa, dentre 

outros. Por outro lado, não se buscou no estudo informações relativas ao contingente de 

escolas, professores e alunos em cada UF. O Documento Base (versão 08), já se antecipando a 

esta questão, ressalta a título de “Observações” que os Programas estaduais deverão 

desenvolver-se conforme as Diretrizes do Programa Nacional, havendo, no entanto, 

flexibilidade para adequação às realidades de cada região. 

Foi observado no estudo que alguns estados responderam às questões em forma de 

percentual, como é o caso do AM, PR e RS. Outros, como os Estados de AC, AL, AP, GO, 

MA, MS, PA, PE, PI, RR, SP e o DF declaram os resultados obtidos em números absolutos. 

Outros responderam de forma aproximada, como o Estado de RO que declarou haver 

alcançado “acima” de 500 escolas públicas com o Programa. Também surgiram expressões 

como “Informação com a SEFAZ”, “Infelizmente não temos essa informação contabilizada”, 

“Não temos trabalhado com escolas particulares”, “o trabalho tem sido desenvolvido em 
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Regionais de Ensino, não havendo estatísticas confiáveis sobre o número de escolas que 

estejam desenvolvendo a EF”, “Não há acompanhamento deste dado”, “Em processo de 

levantamento”. O Estado do ES retornou como resposta a questão “A pergunta está dirigida 

ao Programa Nacional ou Estadual?”. Através de e-mail o gestor justificou o fato de não haver 

respondido em virtude de ficar em dúvida se a pergunta se reportava ao PNEF Nacional e que 

desse modo não poderia respondê-la em nome do Programa Nacional. Esclarecido sobre a 

questão no sentido de que se reportava ao Programa Nacional, sinalizou dificuldade para 

obtenção dos dados, declarando estar à frente do Programa apenas a partir de junho/2012 e 

existirem trabalhos com escolas desde 1994. 

Ressalte-se, ainda, que com relação às escolas da rede particular de ensino os 

números, quando existentes, são bastante inferiores aos das escolas da rede pública, com 

exceção do Estado do Paraná que declarou haver atingido 70% das escolas públicas e 

particulares. Chama também a atenção algumas respostas como “Muitas”, “Não faço ideia.”, 

“Desconheço”, “Poucas”, “Nenhuma” e “Não sei”, demonstrando a falta de conhecimento do 

trabalho realizado no Estado e a falta de monitoramento das ações empreendidas e de sua 

memória. Nesse sentido, fica demonstrada a falta de atendimento à recomendação oficial de 

acompanhamento do quantitativo de estabelecimentos atingidos pelo Programa e manutenção 

da memória do Programa, o que pode ser explicado pela falta de estrutura para fazê-lo ou 

mesmo pela falta de preocupação com os dados frente à ausência de  cobrança de resultados 

pertinentes ao Programa. Ademais, ressalte-se que a falta de memória de ações já realizadas 

prejudica o planejamento de ações futuras, na medida em que não se tem controle de quais 

escolas já foram contempladas por ações do programa e quais não foram. 

 

Quadro 20 - Quantitativo de escolas abrangidas pelo PNEF 

UF Escolas Públicas  Escolas Particulares 

AC  46 0 

AL 30 10 

AM 
70% das escolas do Estado e 85% das 

escolas municipais 
3 escolas apenas (índice baixíssimo) 

AP 96 4 

BA Informação com a SEFAZ Informação com a SEFAZ 

CE 
Infelizmente não temos essa informação 

contabilizada 

Não temos trabalhado com escolas 

particulares 
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DF 50 0 

ES 
 A pergunta está dirigida ao Programa 

Nacional ou Estadual? 

A pergunta está dirigida ao Programa 

Nacional ou Estadual? 

GO 85 5 

MA 1183 2 

MG 

O trabalho tem sido desenvolvido em 

Regionais de Ensino, não havendo 

estatísticas confiáveis sobre o número de 

escolas que estejam desenvolvendo a EF. 

Vide resposta anterior 

MS 409 10 

MT  MUITAS Muitas 

PA Capacitação: 618 Só sensibilização: 4 

PB 1.488 Não há acompanhamento deste dado 

PE EM 2013: 21 2013:00:00 

PI 442 ESCOLAS Nenhuma 

PR 70% das escolas 70% das escolas 

RJ  Não faço ideia. Não faço ideia. 

RN Desconheço Desconheço 

RS 

Pesquisa de 2010 (amostragem de 700) 

38% tem ações de ed fiscal. o totl de 

escolas públicas estaduais é de 

aproximadamente 2700 

Não temos esse dado 

RO Acima de 500 Poucas 

RR 40 escolas 10 

SC Não sei Não sei 

SE Nenhuma Nenhuma 

SP 4461 450 

TO Esta em processo de levantamento Em processo de levantamento 

Fonte: Felismino (2014) 
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5.19 UNIVERSIDADES ABRANGIDAS PELO PNEF 

 

As universidades (públicas e privadas) também foram contempladas no Documento 

Base (versão 08), na medida em que foi prevista a sua abrangência pelo PNEF através de um 

módulo específico, como já relatado anteriormente. 

Quando indagados acerca de quais universidades foram alcançadas pelo Programa, 

também surgiram dados de várias categorias. Os Estados de AL, CE, MA, PA, PI, PR, RR e 

SP mencionaram o nome das instituições. Já os Estados de AP, GO, MS, MT, RO, SE e o DF 

informaram o quantitativo de instituições abrangidas pelo Programa. O AC, PE e RJ 

declararam não haverem desenvolvido ações com universidades. 

Os dados do estudo demonstram, conforme Quadro 21, que têm sido realizadas ações 

com as universidades na maioria dos Estados, evidenciando o atendimento à recomendação 

nacional. A inclusão do tema Educação Fiscal nas universidades é importante em virtude de 

possibilitar o estabelecimento de parcerias com os centros acadêmicos para ações conjuntas, a 

inclusão do tema como proposta de monografias, dissertações e teses, além da negociação 

com centros de pesquisa para inclusão do tema em propostas de pesquisa, conforme destacado 

no Documento Base (Versão 08).  

Contudo, também surgiram respostas idênticas ao item anterior, como “Informação 

com a SEFAZ”, “O trabalho tem sido desenvolvido em Regionais de Ensino, não havendo 

estatísticas confiáveis sobre o número de escolas que estejam desenvolvendo a EF”, 

“Desconheço”, “Não há trabalho sistematizado, mas todas as Federais já receberam 

sensibilização sobre o tema”, “Não sei”, “Não há acompanhamento deste dado”, “Em 

processo de levantamento”, evidenciando mais uma vez a falta de monitoramento e registro 

das ações empreendidas, deixando, desse modo, de oferecer subsídios necessários ao 

planejamento, correção e ajuste de ações pertinentes ao Programa. O Estado do ES novamente 

retornou como resposta a questão “A pergunta está dirigida ao Programa Nacional ou 

Estadual?”. 

Ressalte-se que os Estados que deixam de abranger as universidades perdem a 

oportunidade de fomentar a Educação Fiscal entre estudantes que estão prestes a entrar no 

mercado de trabalho e entre àqueles que já fazem parte desse mercado, perdendo uma 

significativa oportunidade de inserção do tema nos mais variados segmentos. 
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Quadro 21 - Universidades abrangidas pelo PNEF 

UF Universidades abrangidas 

AC  0 

AL SEUNE, UNEAL, CESMAC, UNCISAL 

AM 
Fizemos ações pontuais na FEDERAL e ESTADUAL e em 6 faculdades particulares -

sempre atividades eventuais e pontuais 

AP 9 

BA Informação com a SEFAZ 

CE 

Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, Faculdade Ateneu, 

Unichristus, Fatene, Faculdade Leão Sampaio, Universidade Vale do Acaraú, Faculdades 

Leão Sampaio, Faculdade Grande Fortaleza 

DF 5 

ES A pergunta está dirigida ao Programa Nacional ou Estadual? 

GO 15 

MA Universidade Vale do Acaraú, CEST, Universidade São Francisco 

MG Vide resposta anterior. 

MS 4 

MT  8 

PA Palestras: Anhanguera, FAP, Federal, FEAPA, FACI, CEESUPA 

PB Não há acompanhamento deste dado 

PE 2013:00:00 

PI Faculdade Ademar Rosado 

PR Universidade Estadual de Maringá e outras 

RJ Nenhuma    

RN Desconheço 

RS 
Não há trabalho sistematizado, mas todas as Federais já receberam sensibilização sobre o 

tema 

RO Cinco 

RR 
Universidade Federal de Roraima, Universidade Estadual de Roraima, Faculdades 

Cathedral e Faculdade Estácio Atual. 

SC Não sei 

SE      10(dez)  

SP USP Leste e UNIFESP 

TO Em processo de levantamento 

Fonte: Felismino (2014) 
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5.20 OUTRAS INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO PNEF  

 

Como pode ser verificado no Documento Base (versão 08), o PNEF é um Programa 

de grande abrangência. Conforme relatado anteriormente, abrange desde escolas de nível 

fundamental, médio até o nível superior, contemplando também a sociedade de modo geral. 

Dada sua natureza, também foi estabelecido que seu funcionamento deve ocorrer através de 

parcerias com diversos segmentos da sociedade. Nesse sentido, o estudo buscou informações 

acerca de quais e que tipo de instituições têm sido alcançadas pelo Programa. 

Os dados do Quadro 22 evidenciam a ocorrência de desenvolvimento de ações junto 

a diversas entidades e segmentos da sociedade, em consonância com a recomendação 

nacional.  Os Estados de AL, AM, AP, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RS, RO, 

RR, SP, TO e o DF informaram a realização de atividades com entidades como o Serviço 

Social do Comércio (SESC), SEBRAE, Câmara de Diretores Lojistas (CDL), Organizações 

Não Governamentais (ONGS), Conselhos Regionais de Contabilidade e Administração, 

Conselho Tutelar de menores, Conselhos de Classe, Observatórios Sociais, Associação de 

Prefeitos, prefeituras, Câmaras de Vereadores, institutos, sindicatos, associações de classe, 

escritórios de contabilidade, comerciantes, além de órgãos da Administração Pública direta e 

indireta. O MT declarou haver abrangido 10 (dez) instituições com o Programa sem, no 

entanto, identificá-las.  Os Estados da BA, RN e SC se limitaram a responder “Informação 

com a SEFAZ”, “Desconheço” e “não sei”, respectivamente, demonstrando novamente a falta 

de monitoramento e memória das ações. O ES retornou como resposta o mesmo 

questionamento realizado na questão anterior: “A pergunta está dirigida ao Programa 

Nacional ou Estadual?”. Já os Estados do AC e PE informaram “zero” realizações. O Estado 

da PB não apresentou informações nem justificou a causa de não haver respondido a questão e 

no AC o Programa se encontra sem funcionar, conforme já comentado. 

Como se vê, alguns Estados têm conseguido inserir o tema Educação Fiscal em 

diversos órgãos e entidades da sociedade civil, conforme recomendam os documentos oficiais, 

sinalizando uma boa articulação e contribuição para o alcance dos objetivos propostos pelo 

Programa. Contudo, verifica-se que ainda é tímida a abrangência alcançada por alguns 

Estados, limitando-se a poucos órgãos e segmentos. Tentando fazer uma comparação a partir 

dos dados coletados com relação ao quesito “dotação orçamentária” a fim de verificar se a sua 

suficiência, insuficiência ou a sua não existência tem influência nos resultados, não foi 

possível chegar a uma conclusão. Tanto nos casos em que a dotação orçamentária foi 

considerada suficiente, quanto naqueles em que foi considerada insuficiente ocorreram 
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respostas sinalizando uma boa abrangência. Da mesma forma, houve casos de não 

abrangência de entidades e instituições da sociedade civil entre os Estados que declararam a 

dotação orçamentária como suficiente, insuficiente, ou inexistente. Igualmente, tentou-se 

fazer uma comparação a partir do quesito “recursos humanos”, o que demonstrou fazer mais 

sentido, na medida em que nos Estados em que há um quantitativo maior de pessoal há um 

número maior de instituições envolvidas com o Programa, como é o caso de AL, CE, MA, 

RO e SP. No entanto, também foram registrados casos em que, apesar de menor estrutura de 

pessoal, se conseguiu um bom envolvimento com outras instituições, como é o caso do AP. 

 

Quadro 22 - Outras instituições abrangidas pelo PNEF 

UF Instituições públicas e privadas abrangidas pelas ações do PNEF (Sociedade em geral) 

AC  0 

AL SESC, INSTITUTO SILVIO VIANA, ONGS 

A

M 

CRC- Conselho Regional de Contabilidade, SEBRAE, CDL - Câmara de dirigentes 

lojistas do Amazonas 

AP 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Promotoria da Justiça, Polícia Militar dos 

Estado do Amapá, Conselho Regional dos Profissionais de Contabilidade do Amapá, 

Conselho Tutelar de Menores, 

BA Informação com a SEFAZ 

CE 

Conselho Regional de Contabilidade, Associação de Prefeitos do Ceará, Tribunal de 

Contas dos Municípios, Secretaria do Trabalho e Ação Social, Instituto Lourdes Viana, 

VTI Informática, Prefeitura de Iguatu, Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura de Aquiraz      

DF Associações 

ES A pergunta está dirigida ao Programa Nacional ou Estadual? 

GO Sindicatos e associações de classe 

M

A 

FETRAM, SINPROESEMMA, Regeama, Associativismo do Maranhão, 37 Prefeituras, 

Câmaras de Vereadores, 103 Semed‟s, Universidades Públicas e Privadas, Sindicatos 

dos Trabalhadores, Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais,  

M

G 

Faculdades, escolas, órgãos públicos da administração direta e indireta, através de ações 

de sensibilização e visibilidade, além de alguns cursos rápidos. 

MS CONSELHOS - APMs - ASSOCIAÇÕES - SINDICATOS 

MT  10 

PA Escolas do SESI, Secretarias Municipais, Observatórios Sociais, Conselhos de Classe. 
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PB   

PE 2013:00:00 

PI CONTROLADORIA DO ESTADO 

PR Ongs, Universidades, escolas ensino fundamental e média 

RJ Terceira idade de Miguel Pereira      

RN Desconheço 

RS Sindicatos da adm, tributária, federação dos municípios, TCE 

RO AGU, MPE, SINDAFISCO, CRC. 

RR Rede Cidadã de Ensino, Movimento nós Existimos. 

SC Não sei 

SE Vários órgãos do Governo Estadual via e-mail corporativo 

SP Cepam, Sesc, Sebrae, CIEE, CRA E OUTRAS 

TO Escritórios contábeis, comerciantes,  

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.21 FREQUÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 

DE EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES 

 

Com relação ao monitoramento e avaliação, o Documento Base (Versão 08) 

recomenda a utilização de indicadores de avaliação para aferição dos resultados obtidos pelo 

Programa, ressaltando que para sua realização se faz necessário o estabelecimento de relações 

entre a situação encontrada antes de sua implementação e a atual. Enfatiza, ainda,  a 

possibilidade de avaliação qualitativa através de material didático utilizado e temas 

abordados, o que permitiria a comparação do aprendizado em momentos diferentes. 

Igualmente, ressalta a possibilidade de realização de avaliação quantitativa a partir do 

acompanhamento do número de estabelecimentos, número de discentes e número de docentes 

alcançados pelo Programa, em termos percentuais, em cada Unidade Federada e no País, 

utilizando como indicadores o número de estabelecimentos abrangidos; número de 

professores participantes;  número de alunos envolvidos; e nível de absorção do conteúdo. A 

Portaria 413/2002-MF/MEC, determina, em seu art. 18, inciso IX, a manutenção de constante 

monitoramento e avaliação das ações relativas ao PNEF, no âmbito estadual.  

Conforme ficou demonstrado no Quadro 23, apenas os Estados de GO, PR e RR 

declararam realizar “Sempre” o acompanhamento do desenvolvimento de ações relativas à 

Educação Fiscal; os Estados de AL, AM, MG, PB, E RO informaram a sua realização 
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“Regularmente”; o CE, ES, RS e o DF declararam realizá-lo “Uma vez ou outra”; Já os 

Estados de AP, BA, MA, MS, MT, PA, PE, RJ, SC, SE, e SP informaram que “Raramente” 

realizam o monitoramento e os Estados do AC, RN e TO informaram “Nunca” realizá-lo. 

O estudo evidenciou  fragilidades na questão do monitoramento e avaliação dos 

resultados do Programa de forma sistemática e constante por parte da maioria dos Estados, 

denotando a falta de atendimento às recomendações e determinações nacionais. Ademais, a 

não realização do monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas acarreta a falta do 

feedback essencial à correção e ajustes necessários. Conforme já mencionado no estudo, a 

fase de avaliação de uma política pública consiste em um momento-chave de reflexão sobre 

seus objetivos e finalidades, podendo levar à sua continuação,  reestruturação ou até mesmo à 

sua extinção. Ressalte-se que o feedback é importante na medida em que permite lançar um 

olhar sobre todo o desenvolvimento da política, buscando uma compreensão para os 

resultados obtidos e seus determinantes, retroalimentando todo o sistema. 

 

Quadro 23 - Acompanhamento do desenvolvimento de ações de Educação Fiscal nas escolas e demais 

instituições 

Estados Frequência 

GO, PR e RR Sempre 

AL, AM, MG, PB, PI e RO Regularmente 

CE, ES, RS e o DF Uma vez ou outra 

AP, BA, MA, MS, MT, PA, PE, RJ, SC, SE,  e 

SP 
Raramente 

AC, RN e TO Nunca 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.22 FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DECORRENTES DO 

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 

Conforme demonstra a Quadro 24, dentre os Estados que declararam realizar algum 

tipo acompanhamento das ações realizadas, apenas GO, PR e RR declararam "Sempre" 

efetuar o acompanhamento das ações e "Sempre" utilizá-las.  O Estado de AL informou 

realizar o acompanhamento "Regularmente" e também utilizar "Regularmente" as 

informações obtidas para o aprimoramento do programa.  O Estado do AM apesar de declarar 

que realiza o acompanhamento "Regularmente", declarou "Nunca" utilizar as informações 

obtidas. O AP declarou "Raramente" realizá-las e também "Raramente" utilizá-las. A BA 
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informou "Nunca" fazer uso das informações decorrentes do acompanhamento que 

"Raramente” realiza. Os Estados do CE e RS apesar de realizarem ações de acompanhamento 

apenas "Uma vez ou outra", declararam utilizar "Regularmente" as informações obtidas. O DF 

informou fazer uso das informações apenas "Uma vez ou outra", da mesma forma que faz o 

acompanhamento, ou seja, "Uma vez ou outra".  Já o ES declarou que apesar de realizar ações 

de acompanhamento apenas "Uma vez ou outra", "Sempre" utiliza as informações obtidas 

como subsídio para aprimoramento de novas ações. Os Estados de MG, PB, PI e RO 

declararam utilizar as informações obtidas no acompanhamento das ações "Regularmente", da 

mesma forma que declararam realizá-las.  O Estado de SE informou utilizar “Sempre” as 

informações obtidas com o acompanhamento realizado, que por sua vez ocorre apenas 

“Raramente”. Os Estados do MA, MS, MT, PA, PE, RJ, SC e SP, informaram "Raramente" 

utilizá-las, da mesma forma que "Raramente" realizam ações de acompanhamento. Já os 

Estados do AC, RN e TO, declararam que "Nunca" utilizam informações decorrentes de ações 

de acompanhamento face à inexistência desse tipo de ações. 

Os dados da pesquisa revelam, pois, que apenas os Estados de AL, CE, ES, GO, MG, 

PB, PI, PR, RS, RO, RR e SE aproveitam as informações decorrentes do processo de 

acompanhamento de ações realizadas, na medida em que informaram as opções “Sempre” e 

“Regularmente”.  As respostas dadas pelos Estados do AP, MA, MS, MT, PA, PE, RJ, SC, SP 

e o DF demonstram pouco aproveitamento das informações obtidas, vez que declararam 

utilizá-las “Raramente” ou “Uma vez ou outra”.   Já os Estados do AM e da BA, apesar de 

procederem ao acompanhamento de ações, declararam a ausência de seu aproveitamento.  

Dessa forma, o estudo evidenciou fragilidade e desperdício de informações 

importantes para o ajustamento de conduta nas ações realizadas que reverteriam em 

benefícios ao Programa implementado, dificultando o seu aprimoramento no âmbito estadual, 

demonstrando também o não atendimento às recomendações oficiais.  Ademais, conforme 

demonstra a literatura já comentada no estudo, a fase de avaliação de uma política pública se 

reveste de grande relevância na medida em que a partir das informações dela provenientes 

podem ser feitas as correções e ajustes necessários ao seu bom funcionamento, bem como a 

verificação do nível de redução do problema que lhe deu causa e até o seu sucesso. Nesse 

sentido, ao não ser avaliada pode acarretar desperdício dos recursos financeiros utilizados em 

virtude da possibilidade de não resolução do problema que a originou, de falha na delimitação 

do público alvo a que se destina, de mobilização de recursos humanos inadequada, etc. 
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Quadro 24 - Frequência de Utilização de informações decorrentes do acompanhamento das ações 

desenvolvidas 

Estados Frequência 

ES, GO, RR, e SE Sempre 

AL, CE, MG, PB, PI, PR, RS e RO Regularmente 

DF Uma vez ou outra 

AP, MA, MS, MT, PA, PE, RJ, SC e SP Raramente 

AC, AM, BA, RN e TO Nunca 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.23 PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO. 

 

Com relação ao material pedagógico produzido e utilizado no Programa para 

capacitação dos agentes multiplicadores e disseminadores da Educação Fiscal, o Documento 

Base (versão 08) recomenda, em seu item 6.9.5, a seleção e produção de material didático, 

elaboração de livro-texto para instrumentalização e capacitação de professores. 

A produção de material pedagógico se reveste de grande relevância na medida em 

que disponibiliza aos disseminadores de Educação Fiscal material adequado para utilização 

em sala de aula como suporte à prática pedagógica. Ademais, a utilização de recursos como 

vídeos, jogos, histórias em quadrinhos enriquece a prática pedagógica de forma lúdica.  A 

confecção de banners, folders e cartazes são recursos importantes para a divulgação de 

informações que se queira enfatizar, bem como auxiliam a prática pedagógica de forma 

dinâmica. 

Conforme dados do Quadro 25, há boa diversidade na produção de material 

pedagógico. Com exceção dos Estados do AC, GO, RJ, RN e TO que declararam não haver 

sido produzido “Nenhum” tipo de material pedagógico e a BA que declarou ser produzido 

algum tipo de material contendo “Orientações Básicas”, os demais Estados e o DF têm 

produzidos vários tipos de material. Foram citados “Livros-Texto”, “Cartilhas, “Jogos”, 

“Vídeos”, “Kits de Educação Fiscal”, “Histórias em Quadrinho”, “Caderno de aluno”, 

“Folders”, “Flyer”, “Banners”, “Faixas” e “Cartazes”.  

O estudo evidenciou, portanto, atendimento à recomendação nacional pela maioria 

dos Estados para instrumentalizar os professores para o desenvolvimento da prática 

pedagógica e contribuir para a disseminação da Educação Fiscal no âmbito dos Estados. 
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Quadro 25 - Produção de material pedagógico 

UF Tipos de  Material Pedagógico Produzido 

AC  Nenhum 

AL Livros-texto, Cartilhas, Jogos 

AM Cartilhas, folders, fly, banners e faixas 

AP Cartilhas, Jogos, folders, fly, baners. 

BA Orientações Básicas 

CE Livros-texto, Cartilhas, Vídeos, Jogos 

DF Livros-texto, Cartilhas, Vídeos, Jogos 

ES Livros-texto, Cartilhas, Vídeos 

GO Nenhum 

MA Livros-texto, Cartilhas, Vídeos, Jogos 

MT Nenhum 

MG Cartilhas, Vídeos, Jogos, Kits de Educação Fiscal, distribuídos às escolas. 

MS Livros-texto, Cartilhas, Jogos 

PA Cartilhas, Jogos, Historia em quadrinho, folders. 

PB Livros-texto, Cartilhas  

PE Livros-texto, Cartilhas, Vídeos, Jogos 

PI Cartilhas 

PR Cartilhas, Vídeos 

RJ Nenhum 

RN Nenhum 

RR Cartilhas, Vídeos, Jogos, Baner, Flyer, Cartazes 

RS Cartilhas, Vídeos, Jogos, Caderno de aluno 

RO Cartilhas, Jogos  

SC Jogos 

SE Livros-texto 

SP Livros-texto, Cartilhas, Vídeos 

TO Nenhum 

Fonte: Felismino (2014) 

 

5.24 QUANTITATIVO DE TUTORES 

 

O PNEF utiliza como recurso para disseminação da Educação Fiscal o trabalho de 

agentes multiplicadores que são capacitados no curso “Disseminadores de Educação Fiscal”, 

ofertado pela ESAF on-line, como já mencionado no estudo. O curso ocorre semestralmente 

no ambiente virtual da ESAF, sendo administrado aos alunos com tutoria. O quantitativo de 

tutores é importante, além do auxílio que presta ao aluno, na medida em que está relacionada 

ao número de vagas ofertadas. Ou seja, há uma limitação de alunos relacionada à capacidade 
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de tutoria. Nesse sentido, a falta de contingente adequado de tutores limita a abertura de vagas 

pelas UF‟s, que, em contrapartida, torna ociosa a capacidade de vagas ofertadas pela ESAF. 

Os dados da pesquisa, demonstrados no Quadro 26, evidenciam relativa suficiência 

do quantitativo de tutores, na medida em os Estados de AL, AM, AP, CE, GO, MA, MG, MS, 

PA, PE, RS, RO, SE, SP e TO declararam haver número “Suficiente” de tutores, totalizando 

15 (quinze) UF‟s. 

Os Estados de BA, ES, MT, PI, PR, RJ, RN, RR, SC e o DF consideraram como 

“Insuficiente” o quantitativo existente de tutores. Já o AC e a PB declararam não haver 

disponibilidade de tutores para trabalhar no curso on-line. 

Relacionando a quantidade de tutores com a frequência de capacitação, demonstrada 

no próximo tópico, no Quadro 27, verifica-se que apesar dos Estados da BA, ES, PI, PR, RJ, 

RN, RR, SC e o DF informarem a insuficiência de tutores, apenas os Estados de ES, RJ e RR 

e o DF declararam promover capacitação para tutores de forma regular. Já os Estados de BA, 

PR, RN e SC capacitam tutores apenas “uma vez ou outra”, e o PI de forma esporádica. Isso 

revela que estes Estados não têm investido na formação de tutores, dificultando o alcance dos 

objetivos do Programa. No caso da BA, RN, PR, e SC, o problema pode estar relacionado à 

falta de recursos financeiros, vez que nos dois primeiros Estados não há dotação orçamentária 

e nos demais ela é considerada insuficiente. Já no restante dos Estados a dotação orçamentária 

foi considerada suficiente, não justificando a falta de capacitação de tutores pela falta de 

recursos financeiros. Com relação ao AC, o Programa não está funcionando, conforme 

informado pelo gestor responsável. No caso da PB, foi declarado na questão 30 (trinta), que 

aborda os pontos fracos, que o Programa está praticamente recomeçando em virtude de 

problemas com substituição de pessoal. 

  

Quadro 26 - Quantitativo de Tutores 

Estados Quantitativo de Tutores 

AL, AM, AP, CE, GO, MA, MG, MS, PA, PE, RS, RO, 

SE, SP e TO 
Suficiente 

BA, ES, MT, PI, PR, RJ, RN, RR, SC e o DF Insuficiente 

AC e PB Não há Tutores 

Fonte: Felismino (2014) 

5.25 FREQUÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES 
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A ESAF tem demonstrado o seu compromisso com a formação de competências 

necessárias aos tutores. Nesse sentido tem buscado formar profissionais para atuarem como 

tutores nos cursos on-line por ela oferecidos a fim de que possam utilizar ferramentas e 

recursos disponíveis em ambiente virtual de forma adequada e, assim, desenvolver a tutoria. 

A capacitação e formação de novas turmas de tutores demonstram interesse e 

preocupação do gestor em alavancar o Programa, na medida em que um maior contingente de 

tutores possibilita uma maior oferta de vagas no curso de disseminadores e maior formação de 

agentes multiplicadores para a disseminação da Educação Fiscal. Ademais, ressalte-se a 

importância de que se reveste a tutoria no sentido de auxiliar os alunos em seu processo de 

aprendizagem. 

O estudo revelou, através das informações constantes do Quadro 27, que os Estados 

de AL, CE e SE “Sempre” realizam a capacitação para formação de tutores e que os Estados 

de AP, ES, GO, MA, MG, PA, RJ, RR, SP e o DF a realizam “Regularmente”. 

Os Estados de AM, BA, MT, PE, PR, RN, RS, RO, SC e TO declararam realizar a 

capacitação “Uma vez ou outra” e os Estados de MS, PB, PI informaram “Raramente” 

realizá-la. Já o AC declarou “Nunca” realizá-la. 

A falta de capacitação de tutores pode estar relacionada à falta ou à insuficiência de 

aporte financeiro, como comentado no item anterior. Aqui, há que se reconhecer que a 

preocupação com formação de tutores deve ser uma prioridade dentro no Programa na medida 

em que são essenciais à formação dos agentes multiplicadores e disseminadores da Educação 

Fiscal. 

 

Quadro 27 - Frequência de Capacitação de Tutores 

Estados Frequência 

AL, CE e SE Sempre 

AP, ES, GO, MA, MG, PA, RJ, RR, SP e o 

DF 
Regularmente 

AM, BA, MT, PE, PR, RN, RS, RO, SC e 

TO 
Uma vez ou outra 

MS, PB, PI  Raramente 

AC  Nunca 

Fonte: Felismino (2014) 

Como já mencionado no estudo, o instrumento de pesquisa foi composto por 

questões fechadas, semi-abertas e abertas. As questões a seguir analisadas consistem nas 
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perguntas abertas que tiveram como objetivo colher a percepção dos gestores sobre o PNEF 

em cada Estado e no DF. Nesse sentido lhes foi solicitado que destacassem pontos fortes e 

pontos fracos do Programa, e ainda, caso desejassem, fizessem algum tipo de observação 

sobre o PNEF.  

 

5.26 PONTOS FORTES NA PERCEPÇÃO DOS GESTORES DO PROGRAMA 

 

Indagados sobre os pontos fortes do Programa, emergiram nas respostas várias 

expressões colocando acento em aspectos diversos, ressaltando-se que alguns deles se 

reportaram a mais de um aspecto.  Para efeito da análise foram classificadas pelos seguintes 

temas: “abrangência”, “conteúdo”, “disseminação da Educação Fiscal/Curso 

Disseminadores/EaD”, “cidadania”, “comprometimento/motivação”, “planejamento 

participativo”, “material didático”, e “elogios”.  

Os Estados de AL, ES, MG, PA, PI, RN e RS se reportaram à abrangência do 

Programa, através das expressões: 

 

Estar instituído em todo Brasil (AL) 

 

O envolvimento de diversos segmentos no debate sobre o valor social do 

tributo acessa a informação e o controle dos gastos públicos (ES) 

 

Abrangência de instituições na sua gestão; (MG) 

 

Sua abrangência, receptividade do tema, comprometimento do Grupo (PA) 

 

Programa em âmbito nacional (PI) 

 

Excelente desempenho do Grupo Executivo para inserir o PNEF em vários 

segmentos da sociedade, como parcerias para a disseminação do programa 

para os profissionais do Mais Educação (RN) 

 

Rede de abrangências nos três níveis da Federação, autonomia de ações (RS) 

 

Os Estados de MG, MS, PA, RO e RR destacaram como pontos fortes do Programa o 

conteúdo, com expressões como: 

 

[...] relevância dos conteúdos; (MG) 

 

[...] os conteúdos (MS) 

 

[...] receptividade do tema (PA) 
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[...] a luta pela divulgação dos objetivos da cobrança de tributos (RO) 

 

O PNEF fornece informações e conteúdos sobre Administração e Gestão 

Pública - ausentes na formação superior; Cria condição de diálogo com 

instituições públicas, através das palestras; Conscientiza o cidadão de que ele 

deve atuar na fiscalização do dinheiro público que provém dos impostos que 

ele paga direta e indiretamente; [...] O PNEF dá visibilidade aos princípios 

de Administração e de Gestão Pública numa linguagem acessível ao cidadão 

comum.[...] Propicia o indivíduo a pesquisar temas de Administração e 

Gestão Pública. (RR) 

 

Relataram como pontos fortes a disseminação da Educação Fiscal/Curso 

Disseminadores/EaD os  Estados do MT, PI,  PR, RO, RR e o DF: 

 

Disseminação da Educação Fiscal (MT) 

 

Educa a distancia (PI) 

 

Curso de Disseminadores da Educação Fiscal à distância (PR) 

 

[...] e o ensino à distância. (RO) 

 

O PNEF propicia o indivíduo a inclusão digital, pois ele estuda na 

modalidade ensino a distância[...] (RR) 

 

Curso de Disseminadores (DF) 

 

Reportaram-se à questão da cidadania os Estados de AM, PI, RO e RR utilizando as  

seguintes expressões: 

 

[...] suas diretrizes são potencialmente excelentes para o despertar da 

cidadania (AM) 

 

Desenvolve cultura cidadã (PI) 

 

O apelo à cidadania (RO) 

 

Conscientiza o cidadão de que ele deve atuar na fiscalização do dinheiro 

público que provém dos impostos que ele paga direta e indiretamente; o 

PNEF fortalece o serviço e o servidor público. (RR) 

 

O fator comprometimento/motivação foi mencionado como ponto forte do Programa 

pelos Estados de MS, PA, e SC, através de expressões como: 

O Programa - as pessoas que o compõe [...]  a garra dos seus participantes - e 

muito muito mais (MS) 

[...] comprometimento do Grupo. (PA) 
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Pessoal motivado (SC) 

 

Os Estados de AM, BA, CE, RJ e RN teceram elogios ao Programa através das 

expressões: 

 

Ótima aceitação da sociedade e suas diretrizes são potencialmente excelentes 

para o despertar da cidadania (AM) 

 

O Programa é excelente, bem estruturado e objetivo (BA) 

 

Qualidade das capacitações ofertadas tanto presencial quanto a distância 

(CE) 

 

Boa intenção em contribuir para a construção de um Brasil melhor. (RJ) 

 

Excelente desempenho do grupo executivo para inserir o PNEF em vários 

segmentos da sociedade, como parcerias para a disseminação do programa 

para os profissionais do Mais Educação (RN) 

 

Os Estados de TO, MA, PE, SE e o AC destacaram outros aspectos, como 

planejamento participativo, material didático, encontros nacionais, integração, divulgação e 

Educação Fiscal para o ensino fundamental: 

 

O Planejamento participativo das ações do PNEF com a participação dos 

GEF estaduais (TO) 

 

Material didático do curso de Educação Fiscal, vídeos, plataforma da ESAF 

e encontros presencial (MA) 

 

Integração com a Secretária de Educação (PE) 

 

O nosso trabalho de divulgação do DEF (SE) 

 

No Acre, o programa já foi bastante ativo no passado voltado para Educação 

Fiscal no ensino fundamental. (AC) 

 

Os Estados de GO, PB e SP não mencionaram a ocorrência de pontos fortes e a 

resposta do AP se deu de modo incompleto. 

 

 

 

5.27 PONTOS FRACOS NA PERCEPÇÃO DOS GESTORES DO PROGRAMA 
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A indagação acerca dos pontos fracos do PNEF foi feita com a finalidade de que 

fossem evidenciadas fragilidades do Programa sob a ótica de seus gestores. Nas respostas 

ficou patente a ausência de fatores importantes para a estruturação e desenvolvimento do 

Programa, a falta de monitoramento, de publicidade e de apoio institucional. Para efeito de 

análise as respostas foram agrupadas de acordo com os seguintes temas: “estrutura”, 

“planejamento/coordenação”, “marketing”, “rotatividade de pessoal”, “monitoramento”, 

“desarticulação/falta de integração” e “descaso da administração pública/falta de 

reconhecimento. 

Os Estados do AM, BA, PA, PI, PR, RJ e TO se reportaram à questão da falta de 

estrutura (recursos humanos, financeiros), verificada a partir da utilização de expressões 

como:  

 

[...] assim como falta de dotação orçamentária (AM) 

 

[...] falta de estrutura em muitos Estados (BA) 

 

[...] Falta de recuso financeiro federal (PA) 

 

Falta de incentivos aos tutores; recursos advindos do PNEF – geral (PI) 

 

Falta de financiamento (PR) 

 

Poucos recursos humanos. O que deixa falha a sua atuação nos Estados e 

efetividade de todas as propostas nascidas das inúmeras reuniões. (RJ) 

 

Não proporcionar formação continuada para os coordenadores. Não arcar 

com as despesas com as viagens a Brasília para as reuniões (TO) 

 

Mencionaram como pontos fracos do PNEF aspectos relativos à falta de 

planejamento e coordenação os Estados de AL, BA, MS e MT, através das expressões a 

seguir destacadas: 

 

Falta de definição de ações conjuntas. (AL) 

 

A fragilidade do planejamento estratégico e a falta de estrutura em muitos 

Estados (BA) 

 

As estratégias de ação para efetivar parcerias. (MS) 

 

Falta de coordenação. (MT) 

 

Os Estados de MS, RO e o DF se reportaram ao marketing, utilizando expressões: 
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Falta mais marketing (MS) 

 

[...] a dificuldade dos entes federativos e divulgar suas atividades (RO) 

 

[...] o PNEF não constar nas mídias (DF) 

 

O Estado de RO e a PB mencionaram a rotatividade dos participantes: 

 

[...] a grande rotatividade dos participantes [...] (RO) 

 

A Coordenação do PNEF ser ocupada por servidores sem vínculo com a 

instituição, servidores apenas comissionados. No caso da Paraíba, havia todo 

um trabalho sendo desenvolvido, com registros e acompanhamentos até 

2009. Mudou o governo, nomearam um ex-deputado que não fez nada e 

ainda acabou com todo um trabalho que havia sido feito. Estamos 

praticamente recomeçando novamente. (PB) 

 

A falta de monitoramento foi outro tema levantado como ponto fraco do Programa, 

demonstrado pelos Estados do CE e MA. Apesar da falta de negação nas expressões, infere-se 

que estão se reportando à “ausência” de monitoramento. 

 

[Ausência de] Monitoramento das atividades pós capacitação (CE) 

 

[Ausência de] [...] um sistema de monitoramento e avaliação que acompanhe 

os projetos nas escolas (MA) 

 

Os Estados do AC, ES, PA, PE, RN e RS elencaram como pontos fracos do 

Programa aspectos relativos à desarticulação e à falta de integração entre os participantes. 

Infere-se aqui que o Estado do AC se reportou à ausência de ações, em virtude de que a 

pergunta se referia aos pontos fracos do Programa. As impressões foram percebidas através 

das seguintes expressões: 

 

 

[Ausência de] Ações direcionadas aos Gestores Públicos, e Universidades. 

(AC) 

  

Baixa participação das Secretarias de Educação (municipais e estaduais) 

(ES) 

 

[...] difícil condução da ESAF devido tratar-se de coordenar as três esferas 

(PA) 

 

Ausência de integração com demais parceiros (PE) 
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Desarticulação por parte de alguns Estados para a consolidação do PNEF. 

(RN) 

 

[...] localmente não temos participação efetiva da Educação e Receita 

Federal (RS) 

 

Já os Estados de RS, RO e SC se reportaram ao descaso da administração 

pública/falta de reconhecimento para com o PNEF, mediante as expressões: 

 

Falta de reconhecimento institucional, localmente não temos a participação 

efetiva da Educação e da Receita Federal. (RS) 

 

O pouco engajamento dos administradores públicos com o programa [...] 

(RO) 

 

Descaso da Administração Pública (SC) 

 

O Estado de RR se reportou às questões relativas aos fóruns nacionais de 

administração tributária como o CONFAZ, ENAT e ENCAT e à falta de compartilhamento de 

ações exitosas: 

 

Os fóruns que criaram o PNEF, como o CONFAZ, não o assume de forma 

alguma. Não há abertura oficial e regular do PNEF no ENAT e no ENCAT, 

que em linhas gerais possuem objetivos e metas comuns. Falta de 

compartilhamento de ações exitosas. Falta de Intercâmbio com CONFAZ, 

ENAT, ENCAT e os Fóruns da Educação. (RR) 

 

Os Estados do AM, RR, e o DF mencionaram ainda outros aspectos, como: 

 

Falta de institucionalização do programa nas secretarias da fazenda ou em 

algum órgão do governo [...] (AM) 

 

Falta de Apresentação do PNEF como uma educação para a cidadania. (RR) 

 

O não envolvimento de servidores da casa [...] (DF) 

 

Os Estados do AP, GO e SP não se reportaram à ocorrência de pontos fracos 

identificados no PNEF. 

 

 

5.28 OBSERVAÇÕES DOS GESTORES REFERENTES AO PROGRAMA 
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Foi facultado aos respondentes tecerem observações sobre o Programa, a fim de 

apreender as percepções dos gestores sobre aspectos que por ventura não tivessem sido 

contemplados no instrumento de pesquisa. Nesse sentido, as observações realizadas foram 

agrupadas, para efeito de análise, sob os temas “elogios” e “reivindicações/críticas”:  

Os Estados de MT, MS, MG, RR e SC teceram elogios ao Programa, reconhecendo 

sua importância, a partir das expressões: 

  

O programa é excelente e já foi um dos pioneiros em MT. Nos últimos anos 

ficou sem movimento em razão do coordenador ter sofrido um AVC. (MT) 

 

O PNEF é um Programa maravilhoso ... (MS) 

 

Programa de enorme potencial e que, certamente, contribuirá para o 

aperfeiçoamento da democracia brasileira. (MG) 

 

É um programa de grande valor social [...] (RR) 

 

Programa maravilhoso, deve ser levado mais a sério por todos. (SC) 

 

As observações dos Estados de AM, CE, ES, MA, MS, PB, PE, PR, RJ, RS, RO, RR, 

SC e o DF evidenciaram reivindicações e críticas a partir das seguintes expressões: 

 

A coordenação nacional deve capacitar os GEFES ESTADUAIS com cursos 

sobre controle social, pois as nossas palestras de sensibilização, 

principalmente em municípios de pequeno porte, não se completam de forma 

eficaz se não deixarmos nessas cidades uma semente mais eficaz sobre o 

controle social sobre as contas do município. (AM) 

 

Maior engajamento do MEC para que as Secretarias de Educação estivessem 

mais próximas do programa e acompanhando/estimulando as ações de 

Educação Fiscal nas escolas. Penso que o monitoramento do PNEF/PEF 

deve ser de responsabilidade da Secretaria de educação. (CE) 

 

Investir na implantação/implementação do Programa nos municípios, onde a 

cidadania começa de fato. (ES) 

 

Articulação em conjunto GEFE e Planejamento Continuo articulado GEFE e 

PNEF (MA) 

 

O PNEF [...] precisa ser mais divulgado para que a sociedade e os 

governantes compreendam o seu significado e a implantem como uma 

prática social. (MS) 

 

Que nacionalmente houvesse um momento para o cargo de coordenação 

estadual ser ocupado por servidor efetivo. (PB) 

 

[...] Necessidade de disponibilização no site nacional, das melhores  
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práticas dos estados (PE) 

 

Falta ações práticas e captar financiamento.  (PR) 

 

Deveria ser mais eficiente em suas ações. Deveria visitar os Estados que 

tentam implantar a Educação Fiscal mas não conseguem. Deveria cutucar as 

instituições desses Estados, e puxar a orelha daqueles que não participam 

com ações, mas apenas de forma presencial às reuniões do GEFE (RJ)       

 

Seria necessário discutir a alocação da Ed. Fiscal na estrutura da ESAF, e a 

efetiva participação do MEC no programa. (RS) 

 

É um programa de grande valor social, mas que é profundamente dilacerado 

por alguns maus gestores públicos, que usam o cargo público como meio de 

enriquecer e fazer uma política em benefício próprio e de seus familiares. 

Precisa mais de divulgação. Precisa se considerado uma política de Estado. 

Deve suprir cada vez mais a lacuna de uma formação cidadã e pró-ativa. 

Deve estar dentro da educação formal e informal. Deve ser um elo de ligação 

permanente entre o poder público e a sociedade em geral. (RR) 

 

Programa [...] deve ser levado mais a sério por todos. (SC) 

 

O PNEF necessita urgente de renovação e apoio institucional (DF) 

 

O Estado do TO mencionou a formação para coordenadores. Já os Estados de AL, 

AP, BA, GO, PA, PI, RN, SE e SP não acrescentaram observações adicionais relativas ao 

Programa. 

Fica evidenciado que as questões de pesquisa que nortearam a sua execução 

propiciaram a compreensão da implementação do PNEF nas UF´s, fazendo emergir as 

fragilidades existentes em sua estrutura, e, dessa forma, têm condições de  proporcionar  à 

ESAF uma nova forma de leitura sobre o Programa Nacional de Educação Fiscal. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo teve como objetivo geral analisar o PNEF sob o ponto de vista de sua 

implementação, caracterizando-se como uma avaliação formativa ou de processo, uma vez 

que procurou evidenciar aspectos diretamente ligados à formulação, ao desenvolvimento e 

execução de ações pertinentes à sua implementação.   

Nessa perspectiva, buscou compreender o desenvolvimento das ações de estruturação 

do PNEF a partir do atendimento (ou não) às exigências de natureza administrativa elencadas 

nos documentos oficiais que delineiam o Programa pelos Estados e Distrito Federal. 

Procurou, pois, revelar qual o estágio de institucionalização do Programa nas Unidades 

Federadas e quais as ações desenvolvidas para sua  implementação, aceitando como premissa 

de que a implementação do Programa respeitaria as condições administrativas e políticas de 

cada Unidade Federada. 

 O exame dos dados revelou  que a implementação do Programa na maioria das UF´s 

tem ocorrido conforme recomendado, mas que há  fragilidades em sua estrutura, 

especialmente  nas áreas de  recursos humanos, recursos orçamentários e financeiros, e ainda, 

nas áreas de formulação e gerenciamento. 

Conforme demonstrado na literatura, para que uma política pública passe da intenção 

à ação se faz necessária  infraestrutura adequada de recursos técnicos, humanos, materiais e 

financeiros, além de um perfeito entrosamento entre seus formuladores e implementadores, 

uma vez que a ocorrência, ou não, desses elementos afeta diretamente o rendimento, a 

qualidade e a efetividade da política. 

Nesse contexto, a maior fragilidade evidenciada no estudo diz respeito à questão dos 

recursos financeiros destinados ao Programa uma vez que estes são insuficientes e até 

inexistentes em alguns estados. É justamente na fase de implementação das políticas públicas, 

através dos obstáculos com que se depara o implementador, que surgem as imperfeições e 

falhas ocorridas em sua formulação.  Assim, o estudo evidenciou a ocorrência de falhas na 

fase de formulação do Programa, na medida em que deixou de alocar recursos suficientes à 

sua execução, o que vem a obliterar de forma crucial o seu desenvolvimento e a execução das 

ações previstas. Ressalte-se que para dar concretude aos objetivos propostos são necessários 

meios, sem os quais a execução da política pública é dificultada, quando não, até 

inviabilizada.  
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Fragilidades do Programa também são percebidas no que tange aos recursos humanos.  

O estudo revelou em alguns estados a carência de pessoal e a desarticulação entre os membros 

do GEFE, demonstrada pela baixa frequência de realização de reuniões do GEFE. O estudo 

comprova que nas UF´s onde não há uma boa regularidade de realização de reuniões cai 

sensivelmente a ocorrência de  realização de planejamento estratégico, com reflexos  diretos 

no desenvolvimento de ações, tais  como: a realização de cursos presenciais, seminários e 

capacitação de tutores, bem como a sistematização   de dados que poderiam auxiliar na 

avaliação do Programa. Na realidade, a implementação de uma política pública corresponde a 

uma fase marcada por elevado grau de complexidade, na medida em que dela participam 

grande quantidade de órgãos da administração situados em vários níveis de governo,  diversos 

atores, todos com papel determinante na consecução dos objetivos propostos, carecendo de 

uma perfeita interação e sintonia entre si.   Dessa feita, ficou evidenciada a falta de sinergia 

entre os agentes executores do Programa, afetando o seu funcionamento e dificultando o 

alcance dos objetivos propostos, quando prescindiu de momentos efetivos de interação entre 

os integrantes do GEFE, vitais ao seu planejamento, funcionamento e avaliação. 

Ademais, apesar de o PNEF ser um Programa altamente descentralizado como 

demonstram seus documentos oficiais, cabe ressaltar que o alto grau de autonomia deve 

corresponder à obrigatoriedade da accountability, ou seja, a obrigatoriedade da 

responsabilização, vez que a autonomia auferida não deve ser confundida com a ausência de 

controles.  Nesse sentido, o estudo revelou fragilidades na área de acompanhamento das ações 

desenvolvidas e de avaliação do Programa, pela insuficiência ou até falta de subsídios 

referentes aos resultados alcançados pelo Programa. Ficou patente em muitos Estados a falta 

de memória das ações realizadas, podendo ser reflexo da falta de pessoal para registro das 

ações, bem como a falta de mecanismos de controle que conduzam à responsabilização dos 

agentes executores. 

Infere-se que as fragilidades apontadas no estudo denunciam a falta de compromisso e 

responsabilidade do ente idealizador/criador para com o Programa, no caso, o CONFAZ. 

Ressalte-se que o CONFAZ é constituído pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou 

Tributação de cada Estado e Distrito Federal e pelo Ministro de Estado da Fazenda, 

denominados na literatura de dirigentes públicos, e sob os quais repousa a tutela das políticas 

públicas. No caso do PNEF, as Secretarias de Fazenda, Tributação ou Finanças dos Estados 

são os órgãos responsáveis pela administração efetiva do Programa, na pessoa de seus 

dirigentes. Assim, a falta de abertura da agenda do Conselho para assuntos concernentes ao 

PNEF, revelada no estudo, e de responsabilidade dos Senhores Secretários de Fazenda 



108 

 

Tributação ou Finanças, obstrui a possibilidade de discussão de soluções para os problemas 

verificados no Programa e seu aprimoramento. Ademais, o entrosamento entre os tomadores 

de decisão, formuladores e implementadores se constitui em elemento determinante para o 

sucesso de uma política pública, exigindo um constante processo de interação, ou seja, um  

fluxo de informações entre si, essencial à retroalimentação do sistema. Por outro lado, 

ressalte-se que o dirigente público é corresponsável na implementação das políticas públicas 

postas sob sua responsabilidade, estando, pois, também sujeitos ao processo de 

accountability. No caso do PNEF, é de bom alvitre lembrar que dentre seus objetivos constam 

fatores que colaboram para um maior aporte financeiro ao erário público, contribuindo, assim, 

para uma melhor performance das secretarias responsáveis pela arrecadação e fiscalização dos 

recursos públicos. 

Cabe ressaltar, ainda, que o estudo não esgota a exploração e discussão do tema, 

servindo de referência para averiguações posteriores, na medida em que se constituindo em 

um estudo pioneiro, de forma seminal,  lançou luz sobre o  processo de implementação do 

Programa. Nesse sentido, ressaltou a extrema complexidade de que se reveste esta fase, 

evidenciando a ocorrência de “gaps” que precisam ser preenchidos para o seu bom 

funcionamento e melhor execução. Dessa feita, fica patente a demanda por estudos mais 

detalhados, com uma estratégia de ação que possibilite uma maior e melhor interação entre 

avaliadores e executores do Programa, como por exemplo, a realização de entrevistas com os 

gestores do Programa, o que pode ser realizado por ocasião dos encontros nacionais, 

realizados trimestralmente. O monitoramento de ações e a avaliação de resultados de uma 

política pública consistem em elementos essenciais ao seu bom desempenho, permitindo o seu 

aprimoramento e fortalecimento, na medida em que possibilita a correção de falhas e ajustes 

na sua implementação, vez que dada à grande complexidade de que se reveste a ação pública, 

a falha também é uma possibilidade. 

 Nesse sentido, a ESAF há que repensar a questão dos recursos disponibilizados ao 

Programa, promovendo o questionamento e redimensionamento dos recursos orçamentários e 

financeiros, compreendendo que em sua formulação há a necessidade de alocação concreta 

desses recursos, e não apenas de forma vaga e imprecisa, como tem ocorrido nos documentos 

orientadores do PNEF. Ademais, deve compreender que em uma etapa de  implementação há 

uma gama de elementos que lhe dizem respeito, necessitando de gerenciamento efetivo. 

Ademais, deve provocar a atenção do CONFAZ para as fragilidades verificadas no Programa. 

Contudo, apesar das dificuldades detectadas, constata-se a partir do exame dos seus 

objetivos, missão, valores e diretrizes, bem como da análise dos dados, a importância do 
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PNEF para a sociedade, no sentido de que empreende esforços para o desenvolvimento de 

uma cultura cidadã e  desperta o indivíduo para questões relativas à cidadania e democracia, 

abordando assuntos como a relação participativa e consciente entre o Estado e o cidadão, a 

função socioeconômica do tributo, a correta alocação dos recursos públicos e a estrutura de 

funcionamento da administração pública. Nesse sentido o PNEF se constitui em uma política 

pública que possibilita a  instrumentalização do cidadão para o acompanhamento das diversas 

políticas públicas empreendidas pela máquina pública e com certeza este aspecto assume 

centralidade na sua melhoria contínua.  



110 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARANTES et al. Controles Democráticos Sobre a Administração Pública no Brasil: 

Legislativo, tribunais de contas, Judiciário e Ministério Público. In: LOUREIRO, Maria Rita; 

ABRUCIO, Fernando Luiz; PACHECO, Regina Silvia (Org.). Burocracia e política no 

Brasil: desafios para a ordem democrática no século XXI. Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 109-

147. 

 

ARAÚJO, Maria Arlete Duarte de. Reforma do Estado: lógica de eficiência ou de inclusão 

social? Natal, 2006. (Conferência preparada para o Concurso de Professor Titular do 

Departamento de Ciências Administrativas). 

 

ARAÚJO, Maria Arlete Duarte de. Responsabilização na Administração Pública: limites e 

possibilidades do Gestor Público. Natal, 2010. In: CICLO DE PALESTRA ORGANIZADO 

PELA ESCOLA DE GOVERNO DO RN, 1., 2010. Anais... Natal, RN: SEAHR/RN, 2010. p. 

135-161. 

 

ARAÚJO, Richard de Medeiros. Programa de Aquisição de Alimentos (2003-2010): 

avaliação da implementação pela CONAB no Rio Grande do Norte. 2012. Tese (Doutorado 

em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004. 

 

BELLONI, M. L. Tecnologia, sociedade e outras abstrações. Florianópolis, 2002. 

Disponível em: <http://www.ced.ufsc.br/grupos/comunic/artigos.htm>. Acesso em: 3 set. 

2010. 

 

BONIS, Daniel de; PACHECO, Regina Silvia. Nem político nem burocrata: o debate sobre o 

dirigente público. In: LOUREIRO, Maria Rita; ABRUCIO, Fernando Luiz; PACHECO, 

Regina Silvia (Org.). Burocracia e política no Brasil: desafios para a ordem democrática no 

século XXI. Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 329-362. 

 

BORGES, Erivan Ferreira. Educação Fiscal e Eficiência Pública: um estuda das suas 

relações a partir da gestão de recursos pela administração municipal. Natal, 2011. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

3 out. 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional de 

Educação Fiscal. Educação Fiscal: missão do PNEF. Disponível em: 

<http://www.esaf.fazenda.gov.br/educacao_fiscal/pnef/home-pnef>. Acesso em: 19 mar. 

2014.  

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional de 

Educação Fiscal. Documento base do programa: Versão nº 8. [200?]. Disponível em: 

<http://www.esaf.fazenda.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2013.   

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Portaria nº 104, de 

28 de julho de 2010. Brasília, 2010a. 



111 

 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Portaria nº 105, de 

28 de julho de 2010. Brasília, 2010b. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional 

de Educação Fiscal: Plano Estratégico 2004/2007. [2004?]. Disponível em: 

<http://www.esaf.fazenda.gov.br/educacao_fiscal/pnef/sobre-o-

programa/arquivos/planejamento-estrategico-2004-2007>. Acesso em: 3 set. 2012 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional 

de Educação Fiscal: Plano Estratégico 2008/2011. [2007?]. Disponível em: 

<http://www.esaf.fazenda.gov.br/educacao_fiscal/pnef/sobre-o-

programa/arquivos/planejamento-estrategico-2008-2011>. Acesso em: 3 set. 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Administração Fazendária. Curso 

Disseminadores de Educação Fiscal. Disponível em: 

<http://www.esaf.fazenda.gov.br/educacao_fiscal/pnef/curso-de-disseminadores-de-educacao-

fiscal>. Acesso em: 3 mar. 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Escola de Admistração Fazendária. Programa Nacional de 

Educação Fiscal. Educação Fiscal: uma educação cidadã é possível. Brasília, [2008?]. 

(Folder Institucional). 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Ministério da Educação e Cultura. Portaria 

Interministerial nº 413, de 31 de dezembro de 2002. Brasília, 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Ministério da Educação. Escola de Administração 

Fazendária. Programa Nacional de Educação Fiscal: Educação Fiscal no contexto social. 

Brasília, 2009a. (Série Educação Fiscal. Cadernos, 1). 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Ministério da Educação. Escola de Administração 

Fazendária. Programa Nacional de Educação Fiscal: Relação Estado-Sociedade. Brasília, 

2009b. (Série Educação Fiscal. Cadernos, 2). 

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Portaria nº 35, de 27 de fevereiro de 1998. Brasília, 1998. 

 

BRASIL. Receita Federal. Protocolo de Cooperação Nº 5/2007. In: ENCONTRO 

NACIONAL DE ADMINISTRADORES, 4., 2007. Anais.... Brasília, 2007. 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a Cidadania: a reforma 

gerencial brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34; Brasília: ENAP, 

1998. 

 

BUJANDA, F. Sainz de. Teoria de La Educación Tributária. La Revista de la Facultad de 

derecho, Madrid, v. 9, n. 24, 1967. 

 

CAMPOS. Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o Português? 

Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 30-50, fev./abr. 1990. 

 



112 

 

CARNEIRO, Ricardo; MENECUCCI, Telma Maria Gonçalves. Gestão Pública no Século 

XXI: as reformas pendentes. Brasília: IPEA, 2011. (Texto Para Discussão, 1686). 

 

CAVALCANTI, M. M. A. Avaliação de políticas públicas e programas governamentais - 

uma abordagem conceitual. Disponível em: < 

http://www.socialiris.org/antigo/imagem/boletim/arq48975df171def.pdf >. Acesso em: 3 mar. 

2014.  

 

COCHRANE, Maria Inês. A influência do Programa de Educação Fiscal no 

comportamento dos alunos no Ensino Médio: o caso das escolas Liceu de Acaraú e Maria 

Luiza Barros de. Fortaleza, 2010. 

 

DEMO, Pedro. Metodologia do Conhecimento Científico. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES. Protocolo de Cooperação nº 

03/2010 – PNEF. Brasília, 2010c. 

 

FELISMINO, Lisymá Soares. A Institucionalização do Programa Nacional de Educação 

Fiscal nos Estados Brasileiros e Distrito Federal: dados da pesquisa. Projeto (Mestrado em 

Gestão Pública) – Centro de Ciências Sociais, Aplicadas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2014. 

 

GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças Públicas: teoria e Prática no Brasil. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

GOMES, Carlos Roberto de Miranda. Manual de Direito Financeiro e Finanças. 3. ed. 

Natal: F3D Publicações Jurídicas, 2006. 

 

LEVY, Evelyn; MEDEIROS, Paulo César (Org.). Construindo uma Nova Gestão Pública: 

Coletânea de textos. In: CICLO DE PALESTRA ORGANIZADO PELA ESCOLA DE 

GOVERNO DO RN, 1., 2010. Anais... Natal, RN: SEAHR/RN, 2010. 

 

LOUREIRO, Maria Rita; ABRUCIO, Fernando Luiz; PACHECO, Regina Silvia (Org.). 

Burocracia e política no Brasil: desafios para a ordem democrática no século XXI. Rio de 

Janeiro: FGV, 2011. 392 p. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Finanças Públicas: a Política Orçamentária no Brasil. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

MATIAS-PEREIRA, José. Finanças Públicas: foco na Política Orçamentária no 

Planejamento e Orçamento Público. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

MENDES, Marcos José. Eficiência do Gasto Público: o governo focado na solução de “falhas 

de mercado”. In: CICLO DE PALESTRA ORGANIZADO PELA ESCOLA DE GOVERNO 

DO RN, 1., 2010. Anais... Natal, RN: SEAHR/RN, 2010. p. 221-251. 



113 

 

 

MENY, Yves; THOENIG, Jean-Claude. Las Políticas Públicas. Espanha, 1992. 

 

MULLER, Pierre; SUREL, Yves. A Análise das Políticas Públicas. Pelotas: Educat, 2002. 

156 p. 

 

OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. Economia e Política das Finanças Públicas no Brasil: 

um guia de leitura. São Paulo: Hucitec, 2012. 

 

PACHECO, Regina Silvia. A Agenda da Nova Gestão Pública. In: LOUREIRO, Maria Rita; 

ABRUCIO, Fernando Luiz; PACHECO, Regina Silvia (Org.). Burocracia e política no 

Brasil: desafios para a ordem democrática no século XXI. Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 183-

218. 

 

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUD, Luc Van. Manual de Investigação em Ciências 

Sociais. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 1998. 

 

REZENDE, Flávio da Cunha. Por que falham as Reformas Administrativas? Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2004. 

 

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. 

Metodologia de Pesquisa. 3. ed. São Paulo: Mcgraw-hill, 2006. 

 

SANTIAGO, Maria Inês Cochrane. A influência do Programa de Educação Fiscal no 

comportamento dos alunos do Ensino Médio: o caso das escolas Liceu de Acaraú e Maria 

Luiza Barros de de Itarema-CE. 2010. Disponível em: 

<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5967>. Acesso em: 12 jun. 2012.  

 

SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. 5. 

ed. São Paulo: Cengace Learning, 2010. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

 

SILVA, José Francisco da. A educação para a cidadania fiscal: ações do Programa 

Nacional de Educação Fiscal – PNEF no ensino fundamental e médio. Brasília, 2011. 

 

SILVA, Valcir Alves Da. A Educação Fiscal na rede pública de ensino do Distrito 

Federal: e perspectivas. Brasília, 2010. 

 

SUBIRATS, Joan. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 5.ed. 

Madrid: Ministério Para Las Administraciones Públicas, 1993. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios da Pesquisa em Administração. 13. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em Administração. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

 



114 

 

VIANA, Ana Luiza. Abordagens metodológicas em políticas públicas. Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n. 2, p. 5-43, mar./abr. 1996. 

  

 

VIOL, Andréa Lemburger. A Finalidade da Tributação e sua Difusão na Sociedade. 

[200?]. Disponível em: 

<http://receita.fazenda.gov.br/publico/estudostributarios/eventos/seminarioii/texto02afinalida

dedatributacao.pdf > Acesso em: 12 set. 2013. 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA   

Pesquisa: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

FISCAL (PNEF)NOS ESTADOS BRASILEIROS E DISTRITO FEDERAL 

PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (PPGA) 

A presente pesquisa tem como objetivo a verificação da implementação do PNEF 

nos Estados e Distrito Federal e deverá ser respondida pelo responsável pelo PNEF. 

*Obrigatório 

 

1. Identifique a Unidade Federada * 

 

2. Cargo que exerce * 

 

3. Que ato normativo instituiu o PNEF? * 

Tipo (Lei, Decreto, Portaria), número e data (dd/mm/aaaa) 

 

4. Que ato normativo instituiu o Grupo de Educação Fiscal Estadual (GEFE)? * 

Tipo (Lei, Decreto, Portaria), número e data (dd/mm/aaaa) 

 

5. A que órgãos pertencem os integrantes do GEFE? * 

Secretaria de Fazenda, Tributação ou Finanças  

Secretaria de Educação  

Receita Federal do Brasil  

Outro:  

6. A coordenação do GEFE está a cargo de que órgão? * 

 

7. De quais Comissões Temáticas o GEFE participa? * 

Comissão de Planejamento Estratégico, Monitoramento e Avaliação  

Comissão de Referencial Teórico e Metodológico  

Comissão Sensibilização, Marketing e Comunicação  
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Comissão de Educação Fiscal nas Instituições de Ensino  

Comissão de Ensino a Distância  

Nenhuma  

8. Com que freqüência se reúne o GEFE? * 

 
Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

      

9. Com que freqüência o GEFE participa dos encontros nacionais? * 

 
Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

      

10. O GEFE participa dos encontros nacionais promovidos pela ESAF: * 

Propondo atividades  

Apresentando experiências exitosas  

Discutindo dificuldades  

Não participa  

Outro:  

11. As parcerias e incentivos a projetos e ações que aproximem as administrações tributárias 

das demais instituições públicas e privadas, que tenham relação com a arrecadação e controle 

dos recursos públicos, são realizadas através de: * 

Reuniões em conjunto para planejamento de ações  

Convites para participação em ações já planejadas  

Não há estabelecimento de parcerias e incentivos a projetos e ações  

Outro:  

12. Na estrutura organizacional da instituição, o PNEF está alocado em nível de: * 

Coordenadoria  

Subcoordenadoria  
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Setor  

Outro:  

13. Quantos servidores trabalham no setor? * 

De 1 até 5  

Acima de 5 até 7  

Acima de 8 até 10  

Acima de 10  

Outro:  

14. Os servidores trabalham no setor: * 

Com dedicação exclusiva  

Por colaboração, já que estão lotados em outros setores da instituição  

De forma voluntária  

Outro:  

15. As ações desenvolvidas pelo setor, abaixo elencadas, ocorrem com que freqüência? * 

 
Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

Curso 

"Disseminadores 

de Educação 

Fiscal", 

modalidade 

educação a 

distância (EaD) 

     

Cursos de 

Educação Fiscal, 

modalidade 

presencial 

     

Seminários      
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Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

Palestras      

16. Quanto à criação de material pedagógico, que tipo de material tem sido produzido? * 

Livros-texto  

Cartilhas  

Vídeos  

Jogos  

Nenhum  

Outro:  

17. O número de tutores que trabalham no curso "Disseminadores de Educação Fiscal" é 

considerada: * 

Suficiente  

Insuficiente  

Não há tutores disponíveis  

18. A capacitação de tutores ocorre: * 

 
Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

      

19. A dotação orçamentária e financeira para a realização das atividades do PNEF é 

considerada: * 

Suficiente  

Insuficiente  

Não há dotação  

20. Nas situações em que não haja recursos financeiros, como são viabilizadas as ações do 

PNEF?  

 

21. O planejamento estratégico do programa é realizado: * 
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Pela instituição que abriga o PNEF em sua estrutura  

Pelo setor de Educação Fiscal  

Pelo GEFE  

Não há Planejamento Estratégico  

Outro:  

22. Quantas escolas públicas já foram abrangidas pelo PNEF? * 

 

23. Quantas escolas particulares já foram abrangidas pelo PNEF? * 

 

24. Que universidades públicas e particulares já foram abrangidas pelo PNEF? * 

 

25. Que outras instituições públicas e privadas já foram abrangidas pelas ações do PNEF 

(Sociedade em geral)? * 

 

26. O acompanhamento do desenvolvimento de ações relativas à Educação Fiscal nas escolas 

e demais instituições após a capacitação dos disseminadores de Educação Fiscal é realizado: * 

 
Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

      

27. As informações decorrentes do acompanhamento das ações desenvolvidas são utilizadas 

para aprimoramento dessas ações? * 

 
Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

      

28. A participação do GEFE no CONFAZ, ENAT, ENCAT, entidades representativas dos 

municípios ou outros fóruns ocorre com que freqüência? * 

 
Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 
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Sempre Regularmente 

Uma vez ou 

outra 
Raramente Nunca 

      

29. Em sua opinião, que pontos fortes poderiam ser destacados no PNEF?  

 

Esta pergunta é obrigatória 

30. Em sua opinião, que pontos fracos poderiam ser destacados no PNEF?  

 

31. Gostaria de fazer alguma observação sobre o PNEF?  

 

 

 


