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RESUMO EXPANDIDO  

 

Este resumo expandido trata das diversas acepções do conceito de cidadania 

fiscal (local, regional, nacional, mundial ou internacional e virtual) com o 

objetivo de dar concretude aos direitos e garantias fundamentais. Diante do 

atual cenário político que estamos vivendo no Brasil é relevante entendermos a 

cidadania fiscal e sua relação assimétrica entre direito e deveres fundamentais. 

O marco teórico utilizado para analisar a cidadania fiscal será o 

neoconstitucionalismo, valorizando os princípios na aplicação do caso 

concreto, para dar máxima efetividade às normas constitucionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante do atual cenário político que estamos vivendo no Brasil é 

importante analisarmos o plúrimo conceito de cidadania fiscal para 

entendermos de que forma podemos concretizar direitos e garantias 

fundamentais e, por consequência, também direitos humanos. 

A cidadania fiscal plúrima deve ser analisada sob seu aspecto espacial, 

e classificada nas seguintes espécies: local, regional, nacional, mundial ou 

internacional e virtual, que serão abordadas na sessão 2 desse resumo, bem 

como serão tratados os conceitos de processo de integração regional, de 

processo unilateral de abertura econômica e do  processo de cooperação 

político-econômica para entendermos, de forma didática, a cidadania fiscal 

internacional. 

A atuação do cidadão contribuinte, daí a expressão, cidadania fiscal é 

de extrema relevância, tanto de forma ativa quando cobra dos Entes 

Federativos a efetivação dos direitos e garantias fundamentais, quanto de 

forma passiva quando efetua o pagamento de tributos, muitas vezes em 



desacordo com sua capacidade contributiva,  e quando sequer conhece os 

benefícios fiscais que possui.  

 A metodologia adotada nesse resumo é bibliográfica e crítico-dialética, 

pois não se restringe a uma abordagem descritiva da cidadania fiscal, irá além, 

com proposta para sua concretização.  

O marco teórico utilizado para analisar a cidadania fiscal será o 

neoconstitucionalismo, com o objetivo de  valorizar os princípios na aplicação 

do caso concreto e dar máxima efetividade às normas constitucionais. 

 

1. CIDADANIA FISCAL  

 

Quando nos deparamos com o conceito de cidadania reportamos ao 

conceito constitucional, de que cidadão é aquele que possui título de eleitor  

válido, ou seja, está habilitado para votar e ser votado, mas nem sempre foi 

este o entendimento, segundo TORRES (1999, p. 459): 

 

A idéia de cidadania surge na antiguidade clássica. Entre os 
gregos e romanos a cidadania criava o elo entre o homem livre 
e a cidade, reconhecendo-lhe direitos e impondo-lhe 
obrigações, orientando-lhe a conduta cívica e despertando-lhe 
a consciência das virtudes. 
No patrimonialismo a concepção de cidadania fica ligada ao 
complexo de privilégios e de regalias usufruído pelos que 
pertencem a determinado estamento e que, em consequência, 
adquirem o status correspondente. 
Mas é com a revolução francesa que a concepção de cidadania 
se expande para abranger os direitos fundamentais do homem, 
entendidos como direitos da liberdade suscetíveis de 
concretização na cidade e no Estado, e os direitos vinculados à 
idéia de igualdade e justiça: liberte, egalité et fraternité,  de um 
lado, e Droits de l’Hmme et Du Citoyen,  de outro. 
 
 

A qualificação da cidadania em fiscal refere-se a possibilidade de 

qualquer cidadão ser sujeito de direitos e obrigações na esfera tributária e 

orçamentária, daí a importância de analisar a cidadania fiscal sob seu aspecto 

espacial. 

 

2. A CIDADANIA FISCAL PLÚRIMA SOB SEU ASPECTO ESPACIAL 

 



A cidadania fiscal plúrima entendida sob seu aspecto espacial poderá  

ser classificada em diversas espécies: cidadania fiscal local, regional, nacional, 

mundial ou internacional e virtual.  

A cidadania fiscal local refere-se a atuação do cidadão na esfera 

territorial dos Municípios e Distrito Federal, não apenas no que concerne aos 

tributos cobrados por estes Entes Federativos, de forma injusta ou exorbitante 

mas, principalmente, quando da elaboração de orçamentos participativos, que 

podem envolver sugestões dos cidadãos em opinarem para onde deverá ser 

aplicado o dinheiro arrecadado a título de impostos, já que estes são não 

vinculados a atuação do Estado, e ninguém melhor do que os munícipes para 

terem legitimidade de informar a prioridade com que deverão ser gastos e 

geridos o dinheiro público. 

Da mesma forma pode-se entender a cidadania regional e nacional, 

quando respectivamente forem abordados os tributos estaduais e federais. 

Salienta-se que os tributos de competência do Distrito Federal a atuação da 

cidadania fiscal espacial deverá ser local e regional, já que ele tem dupla 

competência tributária em relação aos tributos municipais e estaduais. 

Quanto a cidadania nacional, TORRES(1999, p. 469) entende que: 

A cidadania nacional surge no plano da nação e do Estado e 
fixa o status  constitucional do indivíduo. 
Conserva ainda o relevo para a defesa dos direitos 
fundamentais relativamente às questões tributárias, que 
culminam sempre na esfera do Judiciário Federal. 

 

Podemos abranger na cidadania nacional, como nas outras espécies, 

os pleitos também na esfera administrativa, não somente na esfera judicial 

conforme citou o autor acima, já que muitas vezes pedidos de restituições de 

tributos e solicitações de consultas são realizados administrativamente  por 

parte dos contribuintes ou responsáveis tributários. 

A cidadania fiscal mundial ou internacional é verificável tanto no 

processo de integração regional, como no processo unilateral de abertura 

econômica, já que os contribuintes não deixaram de pagar tributos em nenhum 

desses processos e poderão reivindicar direitos fundamentais, por isso, a 

seguir serão conceituados cada um desses processos.  

O processo de integração regional é um processo de cooperação 

político-econômica entre determinados países através de criação de regras e 

de algum nível de institucionalização comuns. Por outro lado, processo 



unilateral de abertura econômica (MARIANO, 2000, p. 39), ocorre quando um  

governo promove um intercâmbio maior com um outro país, ou grupo de 

países, estimulando investimentos recíprocos e troca de informações, 

acabando por favorecer as trocas comerciais entre estes países. 

O processo de integração regional, sob uma análise econômica, 

comporta cinco fases (GONZALES CANO, 1986, p.11), a saber: a criação de 

uma Zona de Livre Comércio, uma União Aduaneira, a instituição de um 

Mercado Comum, a União Econômica, e por fim uma Integração Econômica.  

Nem todos os processos de integração regional passam por todas essas fases, 

vejamos o Mercosul, que visa à criação de um Mercado Comum do Sul, 

objetiva chegar à terceira fase, a União Europeia, sem dúvida o mais 

estruturado bloco econômico do mundo, alcançou todas as fases do referido 

processo, criando inclusive uma moeda única.  

Tanto o Mercosul como a União Europeia tem  natureza 

intergovernamental, isto  significa que, a tomada das decisões, pressupõe a 

manifestação consensual de todos os integrantes do bloco econômico, e o 

cidadão fiscal será representado mundialmente por esses blocos. Os cidadãos 

fiscais internacionais poderiam participar de plebiscitos para votarem a 

instituição ou extinção de uma moeda única, por exemplo. 

Todavia “o aspecto mais difícil da cidadania fiscal é o da justiça 

internacional, que possa redistribuir renda entre cidadãos dos diversos países” 

(TORRES, 1999, p. 470), para tentar igualar os desiguais ou atribuindo aos 

necessitados o mínimo existencial. 

Por fim, a cidadania fiscal virtual é aquela que ocorre no espaço 

cibernético (cyberspace), na medida em que denúncias poderão ser realizadas 

por meio de Centrais de Atendimentos aos Contribuintes (CAC) 

disponibilizadas nos sites dos Entes Federativos. Todavia, nem todos esses 

Entes possuem páginas na internet ou não interagem com seus contribuintes, 

na medida em que muitos não disponibilizam um espaço para críticas, 

sugestões ou denúncias e, alguns que disponibilizam sequer respondem em 

tempo considerável razoável, e quando respondem as respostas geralmente 

são prontas, sem ater ao caso concreto específico. Ainda, sequer, a maioria 

dos Entes Federativos disponibilizam informações objetivas sobre a forma de 

calcular as multas moratórias e punitivas, e nem de como  obter os benefícios 

fiscais, tais como imunidades, isenções, anistias, remissões, desrespeitando o 



princípio da transparência e, consequentemente, quem não tem a informação 

não terá o direito a esses benefícios, pois sequer os conhecem.  

 

CONCLUSÕES 

 

O cidadão contribuinte tem cidadania fiscal seja  local, regional 

nacional, mundial ou internacional ou virtual, tem o direito fundamental a 

transparência das informações, ao atendimento célere e, principalmente, que 

os valores a título de impostos sejam cobrados de acordo com sua capacidade 

contributiva e sejam empregados na concretização dos direitos fundamentais. 

Os valores arrecadados a título de tributos deveriam custear os direitos 

e garantias fundamentais e, por consequência, viabilizar os direitos humanos, 

mas diante da falta de controle e fiscalização, esses valores muitas vezes são 

enviados para os denominados “paraísos fiscais” quando deveriam ser 

investidos no país onde se originou a riqueza. 
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