
MARIA CRISTINA C. DIAS COELHO 

MARIA JOSANIA GOES COSTA 

STELLA CARVALHO T. SOUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O FAZ UNIVERSITÁRIO: Instrumento de ação social para implantar a Educação 
Tributária no Estado da Bahia, desenvolvido pelas Secretarias da Fazenda, da 
Educação e Fundação Luís Eduardo Magalhães. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOGRAFIA apresentada como 
requisito parcial para a obtenção do 
título de Especialista no Curso de 
Pós - Graduação em Administração 
Pública, Escola de Administração, 
Universidade Federal da Bahia. 
Prof. Eduardo Fausto Barreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR 
2002 



 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – NPGA 

 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AVANÇADA – CPA 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR 
2002 



 3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof. Eduardo Fausto Barreto – Orientador 

 

 

_______________________________________ 

Prof.  

 

_______________________________________ 

Prof.  

 

_______________________________________ 

Prof.  

 

 



 4

SUMÁRIO 

 

RESUMO ......................................................................................................................... 07 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 08 

METODOLOGIA ........................................................................................................... 10 

1 HISTÓRICO ................................................................................................................. 12 

2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES ..................................................................................  14 

3 A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E CONTRIBUINTE ...........................................  18

 3.1 OS IMPOSTOS ESTADUAIS ........................................................................ 19 

3.1.1 Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA ........................  19 

3.1.2 Imposto Sobre Herança e Doações, Transmissão Causa Mortis e Doação 

de Quaisquer Bens ou Direitos -ITD............................................................  19 

3.1.2 O Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e De Comunicações – ICMS ....................................................................... 20 

4 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA ...................................................................................... 22 

5 O QUE É O FAZ UNIVERSITÁRIO ......................................................................... 24 

5.1 OBJETIVO DO FAZ UNIVERSITÁRIO .............................................................. 25 

5.2 ESTRUTURA DO PROJETO ................................................................................ 25 

5.3 BOLSAS DE ESTUDO VINCULADAS AO PET/BA ......................................... 28 

5.4 BOLSA DE ESTUDO VINCULADA À EMPRESA PRIVADA ......................... 31 

5.5 RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

      SUPERIOR ............................................................................................................. 35 

5.6 COMO É FEITA A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS SELECIONADOS ................. 35 

6 INFORMAÇÕES DO FAZ UNIVERSITÁRIO PUBLICADAS NO D.O.E.  ......... 37

 6.1 PROGRAMA FAZ UNIVERSITÁRIO É LANÇADO .................................. 37

 6.2 FAZ UNIVERSITÁRIO FORNECERÁ BOLSAS ......................................... 37

 6.3 PROGRAMA BENEFICIA ALUNOS DA REDE PÚBLICA ....................... 38 

6.4 AULA-SHOW REÚNE  PÚBLICO RECORDE ............................................ 39

 6.5 SONHO DA UNIVERSIDADE FICA MAIS FÁCIL PARA ALUNOS DA 

      REDE PÚBLICA .................................................................................................... 39 

6.6 FAZ UNIVERSITÁRIO ENTREGA BOLSAS DE ESTUDO ....................... 40 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 44 



 5

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Se cada um fizer sua parte, 
se cada um fizer   doação por dia, no final 
de cada mês, teremos gerados recursos 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem por finalidade analisar 
o Programa de Educação Tributária - 
PET, com ênfase no FAZ 
UNIVERSITÁRIO. 
 
Destaca-se a importância do Programa em 
relação ao exercício da cidadania, a 
preocupação do Estado em beneficiar 
jovens estudantes na carreira 
universitária, proporcionando a 
oportunidade de cursar universidades 
particulares através da bolsa auxílio. 
 
Destacamos também todos os programas 
executados através do PET - Programa de 
Educação Tributária. 
 
O trabalho dá ênfase ainda à importância 
da Lei de Incentivo Fiscal como combate à 
sonegação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A elaboração deste trabalho tem por finalidade  a conclusão dos estudos realizados no curso 

de Pós Graduação em Administração Pública da Escola de Administração da Universidade 

Federal da Bahia e que faz parte do Programa de Capacitação dos Servidores da Secretaria 

da Fazenda, Projeto de Modernização. 

 

O tema escolhido leva o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado, 

através da Secretaria da Fazenda e Secretaria de Educação, com o fim específico de divulgar 

a dimensão do Projeto, assim como, demonstrar o nosso pensamento em relação ao FAZ 

UNIVERSITÁRIO, expressando o quanto é valoroso um projeto de tal dimensão, isto é, o 

valor social e o educacional que refletirá no futuro do cidadão baiano. 

 

A partir dessa perspectiva, chegou-se à conclusão da necessidade de incluir nos currículos  

das escolas públicas e particulares, a matéria Legislação Tributária. Só assim, o cidadão 

entenderá de fato a razão pela qual  contribui com o pagamento dos impostos. 

 

Inicialmente, é necessário entender os preceitos contidos na Legislação Tributária e em 

especial, o Regulamento do ICMS, bem como a Lei de Incentivo Fiscal. Estes são 

fundamentos teóricos instituídos em Lei, que regulamentam o pagamento ou não de 

impostos, assim como os benefícios concedidos. 

 

A partir desses pressupostos, pode a relação Estado contribuinte tornar-se  mais pacífica, já 

que entendendo o porquê das coisas, tornar-se-á mais fácil  aceitar os limites impostos pela 

Legislação Tributária, assim como, ao deparar-se com retorno do tipo FAZ 

UNIVERSITÁRIO, SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE, FAZ ATLETA, 

etc, o contribuinte verá não ter sido a sua contribuição em vão. A Lei  7.979  de 05 de 

dezembro de 2001 dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para o financiamento de 

projetos no âmbito do Programa de Educação Tributária, inclusive o patrocínio de bolsas de 

estudo universitárias e bolsas – auxílio. 

 

Diante disto, podemos afirmar que o Estado tem se preocupado com a sociedade como um 

todo. Contribuintes, cidadãos comuns, estudantes, instituições de ensino médio e superior, 
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pequenos e grandes empresários, enfim, o Estado ampliou a sua visão de chefe de Estado, 

saindo do patamar de comando para atuar em forma de parceria com o cidadão. 

 

Concluindo, afirmamos acreditar numa relação de troca entre o cidadão e o contribuinte. Por 

essa razão, escolhemos desenvolver nosso trabalho sobre o FAZ UNIVERSITÁRIO, projeto 

do Governo que busca conscientizar o contribuinte sobre a importância dos tributos e a 

função social do imposto. Logo, o referido programa visa a uma ação de cidadania, de 

solidariedade e representa a preocupação do Estado em contribuir para o seu próprio  

crescimento, através de benefícios concedidos aos jovens que representam o Estado do 

amanhã.  Os recursos advindos dos impostos retornam, consequentemente para todos, e, em 

especial, para as instituições sociais e mais diretamente aos alunos das escolas públicas.  
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho constitui a parte final dos estudos realizados no curso de Especialização em 

Administração Pública, com a finalidade de obter o título para seus autores. 

 

Inicialmente, pensamos em vários temas para elaboração da monografia, dentre eles: SUA 

NOTA É UM SHOW e SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE, ambos 

voltados para a área da Educação Tributária. Após várias discussões sobre o assunto, 

decidimos optar por um tema mais novo e, na nossa opinião, mais importante. Escolhemos 

então pesquisar sobre o FAZ UNIVERSITÁRIO. 

 

Escolhemos falar do FAZ UNIVERSITÁRIO,  por se tratar de um tema que envolve a 

educação de nível superior da população carente, e  por acharmos um tema provocante. 

Provocante no sentido de despertar o interesse dos jovens, ávidos por novos conhecimentos. 

 

A partir da escolha, pensamos como abordar o tema e decidimos então falar do Projeto em 

si, desde a sua fase inicial, começando pelo histórico até a sua total abrangência. 

 

A primeira fase foi de pesquisa bibliográfica. Catalogamos vários artigos dos jornais da 

SEFAZ, que são publicados mensalmente, as publicações no Diário Oficial do Estado da 

Bahia e o Regulamento do ICMS. Dessa forma, tivemos maior entendimento do tema que 

envolve o Projeto: a arrecadação do imposto e a Lei de Incentivo Fiscal. Isto facilitou a 

nossa compreensão sobre o interesse das empresas em participarem do projeto e, como não 

poderia deixar de ser, o próprio Regulamento da Campanha, que é o que rege todo o projeto.  

 

Realizamos também pesquisa na Biblioteca da   Secretaria da Fazenda, na Internet e em 

outros órgãos em que já existia esse projeto. 

 

A segunda fase foi a de contato com os gestores do Programa, através de reuniões informais, 

mais especificamente com o Diretor que muito contribuiu com o grupo, fornecendo 

informações de outros Estados cujo Projeto alcançou um nível de aceitação grandioso, e 

também forneceu material que serviu como subsídio para   enriquecer o conteúdo do nosso 

trabalho. 
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Com todas as informações obtidas e o material necessário em mãos, iniciamos de fato a 

elaboração da monografia. Estabelecemos, portanto, que cada membro assumiria a 

responsabilidade de participar ativamente, comparecendo duas vezes por semana às reuniões 

para colaborar com o trabalho. 

 

Após certo tempo, o primeiro esboço do trabalho já estava pronto. As reuniões passaram a 

ser apenas duas vezes ao mês e cada membro ficou com uma minuta para fazer os ajustes e 

as sugestões necessárias do trabalho que estava chegando ao fim. 

 

Tivemos ainda a oportunidade de participar da solenidade de entrega das primeiras bolsas de 

estudo aos primeiros estudantes beneficiados com o programa. Era o que faltava para 

conclusão do nosso trabalho, os depoimentos de alunos sobre o que o programa trouxe de 

positivo para cada um  em particular. 
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CAPÍTULO 1 

 

HISTÓRICO 

 

Em 1999, o Governo do Estado da Bahia, através das Secretarias da Fazenda e Ação Social, 

iniciou um programa que se fazia necessário há algum tempo no desenvolvimento do 

Estado: O PET – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA, instituído pela Lei 7.438 

de 18 de janeiro de 1999 e Decreto 7.505 de 18 de janeiro de 1999, publicado no Diário 

Oficial do Estado, que tem por objetivo conscientizar o consumidor baiano do direito de 

pedir a nota fiscal e fazê-lo entender que a exigência da nota ou cupom fiscal é a garantia de 

que o imposto pago no ato da compra será repassado aos cofres públicos gerando, assim, o 

desenvolvimento do Estado. Foi uma solução inteligente e inovadora do Governo do Estado. 

Com o programa, desenvolveu no povo baiano o hábito de exigir e juntar notas fiscais, 

associados a duas maiores paixões: a música e o futebol. Nasceu, assim, a Campanha SUA 

NOTA É UM SHOW, criada pelo Decreto 7.508 de 18 de janeiro de 1999 e publicado no 

Diário Oficial do Estado. O referido projeto é apresentado na Concha Acústica do Teatro 

Castro Alves, semanalmente. Além de oferecer grandes atrações locais e nacionais, o projeto 

dá oportunidade a novos talentos da música baiana para formarem suas platéias, apenas com 

a troca antecipada de notas e cupons fiscais. O Campeonato Baiano de Futebol tem sido 

também apoiado pelo projeto, resultando em recorde de público nos estádios. As notas e 

cupons fiscais trocados por livros na última edição da Feira do Livro e da SBPC – Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência, alcançaram um total de mais de 250 mil livros, sendo 

mais uma ação do projeto que visa contribuir para a formação do hábito de leitura entre 

jovens estudantes das escolas públicas. Devido ao sucesso dessa campanha, ela se desdobrou 

e criou a campanha SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE, também integrante 

do Programa de Educação Tributária do Estado da Bahia PET/BA, instituído pela Lei 7.438 

de janeiro de 1999 e Decreto 7.589 de 28/05/99, publicado no Diário Oficial do Estado no 

dia 29/05/99. 

 

Ao criar a campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade, o Governo da Bahia, mais uma 

vez, não só ampliou as possibilidades de escolha para o cidadão, como também fortaleceu o 

hábito de exigir a nota fiscal, pois teria mais dois motivos que o levam a tal consciência: 

primeiro, a diversão e em seguida, o exercício da solidariedade. 
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As notas ou cupons fiscais de qualquer valor passaram a ser doados para centenas de 

entidades carentes através de urnas espalhadas nos supermercados, shoppings, farmácias, 

delicatessens e outros estabelecimentos comerciais. Ao final de cada quatro meses, os 

documentos arrecadados são revertidos em RS 2,5 milhões em prêmios, mais o prêmio 

complementar variável para construções, reformas e aquisição de equipamentos compatíveis 

às atividades das instituições sociais e de saúde em todo o Estado. O valor destinado a cada 

entidade varia de acordo com a quantidade de notas e cupons recolhidos, fechando o ciclo do 

imposto: a nota fiscal, dando origem ao recurso público, que retorna à população cumprindo 

a sua função social. Desta forma, o PET/BA procura incentivar o acompanhamento da 

aplicação dos recursos públicos e o exercício da cidadania. 

 

Todo o resultado da campanha é divulgado no Diário Oficial do Estado. Para cada resultado 

de premiação, alteração de Regimento, Relatório de Classificação final por área, resultado 

da classificação por área de participação dos concorrentes, resultado de pontuação, existe um 

Decreto ou Portaria publicado no Diário Oficial do Estado que estabelece as normas. 

 

Projeto FAZ UNIVERSITÁRIO, objeto do nosso estudo, surgiu como inovador para o 

Programa de Educação Tributária da Bahia PET/BA e consolida, com desempenho positivo, 

beneficiando diretamente alunos das escolas públicas, aprovados em vestibulares de 

universidade particulares, com bolsas de estudos integrais e para aqueles aprovados em 

universidades públicas, com a bolsa - auxílio. Para isso, foi desenvolvida uma parceria entre 

o Estado, universidades particulares baianas e as empresas privadas contribuintes do ICMS 

na Bahia que, nesta qualidade, desejam praticar também a responsabilidade social. Além das 

bolsas, o Faz Universitário possui caráter educativo, demonstrado, através de tele - aulas e 

aulas - show, visando reforçar a preparação desses estudantes de escolas públicas para o 

vestibular. 

 

O PET foi implementado para a conscientização do papel social do imposto por parte da 

população, despertando também na sociedade a consciência sobre a necessidade da 

preservação do patrimônio público, esforço de todos. Percebemos que o seu resultado, três 

anos depois, não poderia ser melhor, com os efeitos causados e a resposta positiva e ativa do 

povo, talvez por atingir a população de baixa renda, proporcionando-lhes momentos de 

cultura e lazer e, além do mais, com a preservação da melhoria do patrimônio público.  
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CAPÍTULO 2 

 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Muitas siglas são usadas no PET e por esta razão resolvemos fazer um capítulo definindo 

cada uma delas, no sentido de viabilizar aos interessados ou usuários, a exemplo de donos de 

escolas, professores, empresários e alunos que serão beneficiados no programa.   

 

Para efeito do Projeto Faz Universitário, são estabelecidas as seguintes definições: 

 

PROPONENTE 

Aluno oriundo da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. 

 

IES 

Instituição de Ensino Superior, Universidade ou Faculdade particular autorizada pelo MEC a 

promover curso de nível superior. 

 

PROPOSTA DE INCENTIVO 

Formulário destinado ao preenchimento pelo Proponente que constará sua identificação, o 

nome da Escola que cursou o 3º ano do Ensino Médio, a IES na qual efetivou a matrícula, o 

curso a ser incentivado, a duração do curso, bem como o valor da mensalidade.  

 

FICHA CADASTRAL DA IES 

Formulário a ser preenchido pela IES, informando os cursos oferecidos, a quantidade de 

vagas, os turnos, duração dos cursos e aqueles que já foram avaliados pelo provão do MEC. 

 

REQUERIMENTO DE CADASTRAMENTO 

Formulário a ser preenchido pelas Escolas de Ensino Médio solicitando a inclusão no 

projeto  FAZ UNIVERSITÁRIO – Fase II- Cursando a Universidade – Bolsa de Estudo 

vinculada ao PET. 

 

TERMO DE COMPROMISSO  

Documento assinado pela IES se comprometendo a prestar o serviço nos termos deste 

Regulamento. 
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BOLSA DE ESTUDO VINCULADA AO PET/BA 

Incentivo financeiro destinado a custear mensalidades para curso de formação superior em 

IES do Estado da Bahia. 

 

CERTIFICADO DE PONTUAÇÃO 

Documento emitido pelo Posto de Troca, constando a quantidade de notas e/ou cupons 

fiscais entregues pelas Escolas cadastradas no FAZ UNIVERSITÁRIO – Fase II – Cursando 

a Universidade – Bolsa de Estudos vinculada ao PET. 

 

DECLARAÇÃO DE PONTUAÇÃO 

Formulário preenchido pelas Escolas cadastradas, declarando a quantidade de notas e/ ou 

cupons fiscais constantes em cada envelope. 

 

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 

Manual para orientar e padronizar o uso da comunicação visual da marca do Programa 

Estadual de Incentivo a Formação Universitária – FAZ UNIVERSITÁRIO, vinculado aos 

Programas de Educação Tributária da Secretaria da Fazenda e Educar para Vencer da 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia.  

 
SEC 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

 
SEFAZ 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 
COMISSÃO GERENCIADORA DO FAZ UNIVERSITÁRIO 

Comissão composta por membros da SEFAZ e da SEC. 

 
A FASE II DO FAZ UNIVERSITÁRIO - CURSANDO A UNIVERSIDADE –  

Bolsa de Estudo vinculado ao PET/BA  que visa subsidiar, mediante bolsas de estudo, a 

formação acadêmica do aluno oriundo da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia, 

aprovado em vestibular e matriculado em IES no Estado. 
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TRIBUTO  

É toda prestação pecuniária compulsória em moeda corrente ou cujo valor nela se possa 

exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, mediante atividade  

econômica plenamente vinculada. 

 

ICMS 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicações. Este imposto é a principal 

fonte de receita para o Estado. Seus recursos arrecadados são utilizados para garantir os 

serviços públicos essenciais como educação, saúde e segurança à população. 

 

PET 

É o Programa de Educação Tributária criado há 3 anos pela Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia. 

 

NOTA FISCAL 

Impresso com nome e endereço da firma vendedora e outras informações exigidas pelas leis 

fiscais. Neste documento serão especificadas as mercadorias vendidas, com indicação dos 

preços unitários e globais. É obrigatoriamente entregue ao comprador. 

 

CUPOM FISCAL 

Pedaço de cartão ou de papel impresso que dá a seu possuidor certos direitos. 

 

DECRETO 

Determinação escrita, emanada do chefe do Estado ou de outra autoridade superior. 

 

PORTARIA 

Documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém instruções 

acerca da aplicação de leis ou regulamentos, e considerações de caráter geral, normas de 

execução de serviços, nomeação, demissão, punição ou qualquer outra determinação de sua 

competência. 
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DECRETO LEI 

Decreto que o chefe do Poder Executivo expede, com força de lei, por estar absorvendo, 

moralmente, as funções próprias do Legislativo, eventualmente expresso. 

 

DIROP 

Diretoria de Orçamento Público da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
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CAPÍTULO 3 

 
A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E CONTRIBUINTE 

 

O objeto do Direito Tributário é regrar relação jurídica estabelecida entre o Estado e as 

pessoas física e jurídica, tendo em vista o pagamento dos tributos por estas últimas e o 

recebimento dos mesmos pelas pessoas políticas ou, se preferir, pelo Estado. Dito objeto é 

de grande abrangência, embora restrito ao tributo e à tributação (implicando direitos e 

deveres entre o Estado e os contribuintes). 

 
Ricardo Lobo Torres nos fornece um bom conceito do que seja relação jurídica tributária 

como objeto do Direito Tributário: 

 

“A relação jurídica tributária é complexa, pois abrange um conjunto de direitos e deveres 

do Fisco e do contribuinte. A Fazenda Pública tem o direito de exigir do contribuinte o 

pagamento do tributo e a prática de atos necessários à sua fiscalização e determinação; 

mas tem o dever de proteger a confiança nela depositada pelo contribuinte. O sujeito 

passivo, por seu turno, tem o dever de pagar o tributo e de cumprir os encargos formais 

necessários à apuração de débito; mas tem o direito ao tratamento igualitário por parte da 

Administração e ao sigilo com relação aos atos praticados”. 

 

“Na relação jurídica tributária, podem-se distinguir os seus aspectos substantivos 

(materiais) e administrativos (formais). A relação jurídica tributária material compreende 

os vínculos surgidos das leis que dispõem sobre os tributos. A relação formal abrange os 

vínculos decorrentes das leis sobre os deveres instrumentais e os procedimentos 

administrativos necessários à exigência do tributo”. 

 

O Direito Positivo brasileiro é extremamente rico se comparado com o Direito de outros 

povos. A nossa Constituição é a que mais contém regras e princípios tributários em todo o 

orbe. Demais disso, entre os Estados Federais, o Brasil é o que mais regrou as competências 

e limitações das pessoas políticas que convivem na Federação. Elaboramos a teoria das 

normas gerais mais que qualquer povo. 
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Em decorrência dessas características, o Direito Tributário Positivo do Brasil, para ser 

descrito pelo cientista do Direito Tributário, exigira extremo rigor na sistematização das 

matérias. 

 

Pensamos ser  o Direito  piramidal, podemos descrevê-lo do ápice para a base ou da base 

para o ápice. Por isso, as normas jurídicas extraem validez de uma norma que lhes está 

imediatamente acima. A norma que está no topo é justamente a constitucional. Ela é que 

confere validez às demais normas do sistema, até as mais ínfimas, os regulamentos e as 

instruções normativas das autoridades administrativas. Subir ou descer a pirâmide 

normativa, tanto faz. 

 

O Estado está como que no centro do universo jurídico. No Direito Tributário, dominado 

pelo princípio da legalidade, só o Legislativo, que é um dos Poderes do Estado, produz leis. 

O Direito Tributário é, necessariamente, aplicado por atos administrativos praticados por 

funcionários do Poder Executivo, que também é um Poder do Estado. Finalmente, o 

Judiciário, outro poder do Estado, resolve as pendências tributárias, ante o qual nenhuma 

relação jurídica pode ser subtraída (Art. XXXV da Constituição da República Federativa do 

Brasil, 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000). 

 

3.1 - OS IMPOSTOS ESTADUAIS. 

 

3.1.1 - Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 

 

Seu fato gerador é ter o pagante a condição de proprietário de veículo automotor. É o direito 

de propriedade, o objeto da tributação e não a coisa, pois o sujeito passivo é sempre uma 

pessoa física ou jurídica, e a base de cálculo, o valor da sua propriedade, isto é, do veículo. 

As alíquotas variam e apresentam, às vezes, feito extra fiscal, quando privilegiam os 

utilitários e os veículos nacionais. Cada Estado edita a legislação própria sobre o imposto, às 

vezes, em valores díspares.    

 

3.1.2 - Imposto Sobre Herança e Doações, Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos - ITD 
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O Imposto de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a 

eles relativos, tem como fato gerador: 

  

I- a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por 

natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; 

 

II- a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais 

de garantia; 

 

III- a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 

 

Parágrafo único. Nas transmissões causa  “mortis”, ocorrem tantos fatos geradores distintos 

quanto sejam os herdeiros ou legatários. 

 

3.1.3 - O Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e De Comunicações – ICMS 

 
O imposto incide sobre operações relativas a: 
 

a) Circulação de mercadorias; 

b) Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal (excluídos os 

municipais sujeitos ao ISS e os internacionais, imunes e isentos); 

c) Prestação de serviços de comunicações. 

 

Não são três impostos, mais um só, sobre circulação de mercadorias e serviços específicos, 

pois a não - cumulatividade os interliga. Somente o transporte de pessoas pode se construir 

em subimposto. O IVA na Europa abrange os serviços de profissionais liberais e construção 

civil. A doutrina jamais chegou a predicar que o IVA é miríade de impostos.   

 
Portanto,   podemos afirmar  que, embora o nosso tema não seja exatamente voltado para a 

relação entre cidadão e Estado, poderia suscitar dúvidas quanto ao nosso  capítulo. Por que 

falamos de impostos quando o objeto do nosso estudo é um programa  desenvolvido como 

instrumento de ação social para divulgar a educação tributária?  Porque há uma forte ligação 

entre o FAZ UNIVERSITÁRIO e a relação entre Estado e contribuinte no seu mais amplo 

significado: arrecadar e pagar impostos. É exatamente por esse fato que o FAZ 
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UNIVERSITÁRIO está existindo. Existe o cidadão que contribui indiretamente para o 

programa se desenvolver e obter sucesso, atingindo a dimensão de grande porte e o Estado, 

que funciona, além de órgão arrecadador, como mentor do Programa de Educação 

Tributária. Entretanto, o PET é apenas um dos muitos projetos que o Estado tem 

desenvolvido em parceria com a SEFAZ, colocando em ação o resultado do trabalho 

desempenhado entre a fiscalização e o Estado.  

 

Quando dizemos que a contribuição do cidadão para o sucesso do programa se dá, muitas 

vezes, de forma indireta é que muitos, por não terem acesso aos benefícios que o pagamento 

dos impostos trazem à sociedade, sentem-se ludibriados ao fazerem a sua parte, sem terem a 

devida contrapartida como: assistência médica digna, educação para todos e saneamento 

básico. 

 

A excessiva carga tributária e aplicação indevida dos recursos públicos tiveram reflexos 

altamente danosos na relação Estado contribuinte. Milhares de pessoas passaram para a 

economia  informal buscando, de todas as formas, meios para se desviarem das obrigações 

tributárias. 

 

O Estado, por sua vez, vem fazendo ajustes em suas contas públicas, dando-lhes 

transparência e endurecendo a legislação como na recente promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Atos como estes tentam reverter a imagem do Estado frente a 

sociedade. Sabemos, no entanto, que o processo é demorado e que muito há de se fazer no 

campo social, porém medidas, como o FAZ UNIVERSITÁRIO, resgatam essa imagem, 

dando ao cidadão um novo conceito de Estado, um Estado que aplica a arrecadação dos 

tributos em prol da sociedade.  
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CAPÍTULO 4 
 

EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

Vivemos em uma sociedade onde a carga tributária é muito alta e parece assustar e 

incomodar os contribuintes em geral. Mas por quê? Será que, tomados pela raiva de pagar os 

impostos, os contribuintes não se dão conta do porquê da contribuição? Foi pensando no 

comportamento do povo, do cidadão que paga seus impostos obrigatoriamente, que o 

Governo Federal resolveu propiciar-lhe a participação consciente no funcionamento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado. 

 

O Governo Federal começou a se preocupar com o retorno que é dado ao cidadão quando ele 

paga os seus impostos e decidiu desenvolver-lhe uma melhor conscientização da função 

social do tributo, em função da descrença e desrespeito para com o patrimônio público. Tudo 

isto pode ser fruto de um processo de décadas de injustiça social e de negação da identidade 

cidadã. 

 

Seguindo a linha do Governo Federal, o Governo Estadual desenvolveu, no período de três 

anos, o Programa de Educação Tributária resultando num dos brilhantes trabalhos 

desenvolvidos pela Secretaria de Educação e da Fazenda chamado FAZ UNIVERSITÁRIO. 

 

Acredito que, ao  lançar a Educação Tributária nas escolas de nível médio, o Governo 

Estadual está lançando mão de um instrumento de informação importante, que são os 

próprios alunos. A partir daí, irão crescer com uma visão diferente da função do tributo e 

serão eles os divulgadores da importância social do “pagar impostos” na família, entre 

amigos e nos lugares, em que freqüentam. 

 

Ao adquirirem informação, os jovens estarão não apenas entendendo melhor sobre a função 

social do tributo, mas se “permitindo ir além da informação, ousando vôos mais altos, que 

possibilitem a transformação, discussão e reconstrução do próprio conteúdo num exercício 

pessoal de democracia” (Leonardo Boff). 

 

É através da informação que ocorre a transformação. Transformação de idéias, de atitude, da 

realidade em que se vive, da consciência do contribuinte, enfim, algo que cause discussão e 

reconstrução do pensamento humano que o homem, através do PET, consiga reconstruir 
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uma imagem da contribuição que você dá ao Estado, através do pagamento do tributo, como 

algo positivo e não apenas impositivo, que consiga integrar o valor social, que representa tal 

obrigação. E isto só ocorrerá de fato quando a educação tributária fizer parte dos currículos 

escolares como matéria importante “pois, é na mente da criança que se pode plantar o 

futuro” (Cecília Lopes da Rocha Meireles). Aí, sim, fará com que os jovens de hoje, homens 

do amanhã, entenda que a educação deve ser “concebida para atender, ao mesmo tempo, ao 

interesse social e ao interesse dos indivíduos. É da combinação dos interesses que emergem 

os seus princípios fundamentais e são estes que devem nortear a elaboração dos conteúdos 

do ensino, as práticas pedagógicas e a relação da escola com a comunidade e com o 

mundo”. 

 

“Se é verdade que a educação não pode fazer sozinha a transformação social, também é 

verdade que a transformação não se efetivará e não consolidará sem a educação” (Paulo 

Freire). 

 

Por isso, acreditamos que, além dos programas executados pelo Governo Estadual, a 

exemplo do FAZ UNIVERSITÁRIO, muitas das outras ações devem ser executadas, no 

sentido de melhorar o nível de informação do contribuinte, assim como a relação 

contribuinte Estado. Essa relação só se transformará quando for desenvolvido ação de 

educação fiscal, para conscientizar os estudantes de ensino fundamental do exercício da 

cidadania e da participação popular na construção de uma nação justa e igualitária.  

 

Ao estudarmos o Programa de Educação Tributária, além de nos orgulharmos do seu 

benefício, sugerimos ao Governo do Estado, através das Secretarias da Fazenda e da 

Educação, que continuem neste projeto, porém ampliando de forma que “propicie a 

participação consciente do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos 

de controle social e fiscal do Estado. Os instrumentos já existem, só depende de nós 

colocarmos em ação a sua funcionalidade.”    
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CAPÍTULO 5 

 
O QUE É O FAZ UNIVERSITÁRIO 

 

É um projeto, criado pelo Governo do Estado da Bahia, através da parceria entre as 

Secretarias da Fazenda e da Educação, visando subsidiar a formação universitária de alunos 

da Rede Pública de Ensino do Estado, que atenderem aos critérios estabelecidos pela Lei 

7.979/01, e Decretos 8.054 e 8080 de 2001 que o regulamentam. É composto de duas fases: 

Preparando para a Universidade e Cursando a Universidade. 

 

O Faz Universitário é parte integrante do Programa de Educação Tributária do Estado da 

Bahia – PET/Ba, autorizado pelo artigo 14 da lei nº7.438, de 18/01/99 e visa desenvolver a 

consciência da população em geral sobre a importância social dos impostos, estimular o 

acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e o exercício da cidadania. 

 

Para fazer parte do Faz Universitário, basta ter cursado da 5ª série do ensino fundamental até 

o 3º ano do ensino médio em escola da rede pública da Bahia, não possuir curso superior e 

ter feito o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Além disso, é necessário ter sido 

aprovado  e estar matriculado em uma das IES particulares que integram o programa.         

 

Criado a partir do PET (Programa de Educação Tributária), o Faz Universitário segue a 

mesma linha das campanhas Sua Nota é um Show, Sua Nota é um Show de Solidariedade e 

dos programas Faz Cultura e Faz Atleta. 

 

“A idéia é que o programa privilegie os alunos que obtiverem as melhores notas no Enem, 

caso o número de candidatos exceda o de bolsas disponíveis”. 

 

Vinte e cinco por cento (25%) do valor das bolsas é pago pelas universidades participantes, 

em forma de desconto nas mensalidades, e os 75% restantes são bancados eqüitativamente 

pelo Governo (com 37,5% repassados em forma de renúncia fiscal por crédito tributário) e 

pelas empresas inscritas no programa (37,5%). 

      

Dessa forma, o Governo do Estado, além de contribuir com as empresas que participam do 

FAZ UNIVERSITÁRIO, reduzindo o ICMS, faz com que os alunos das escolas públicas 
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despertem o interesse em ingressar nas Universidades ou Faculdades, pois à medida que o 

aluno dispõe de uma ajuda financeira para fazer um pré - vestibular e sabe que tem a 

mensalidade da sua graduação garantida pelo Estado, caso ele seja aprovado no vestibular,  

fica estimulado a alcançar novos horizontes 

 

5.1 - OBJETIVOS DO FAZ UNIVERSITÁRIO: 

 

a) Subsidiar, mediante bolsas de estudo, cursos de nível superior para alunos matriculados 

no 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia que vierem a 

ingressar em universidades ou faculdades particulares do Estado; 

 

b) consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos na Educação Básica pelos alunos 

da rede Pública de Ensino da Bahia, visando ao concurso vestibular; 

 

c) estimular no aluno o exercício da cidadania e a consciência da função social do imposto; 

 

d) combater a sonegação fiscal. 

 

5.2 - ESTRUTURA DO PROJETO: 

 

a) A Fase I - Preparando para a Universidade – entrou em vigor em novembro de 2001, 

visa fornecer instrumento de capacitação ao aluno de 3º ano da Rede Pública do Ensino 

Médio do Estado da Bahia, com o propósito de torná-lo competitivo para concorrer ao 

vestibular. Esta fase será dividida em duas etapas: Aula Show e Tele Aula. 

 

1ª ETAPA: Aula - Show – Consiste em aula presencial, estilo revista, com conteúdos 

programáticos de todas as áreas de interesse do vestibulando, inclusive os temas 

relacionados com a compreensão da função social do imposto dentro do contexto de 

cidadania. Seu público alvo é formado por estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Rede 

Pública do Estado da Bahia. A aula será apresentada quinzenalmente, na Concha Acústica 

do Teatro Castro Alves, com capacidade para 5.000 (cinco mil) alunos com duração de 03 

(três) horas, no período de março a dezembro. 

 



 26

Cada Aula - Show constituir-se-á de três disciplinas, apresentando conteúdos próprios de 

vestibular e com aulas ministradas por professores conceituados intercaladas por intervalos. 

Nesta oportunidade, serão apresentados talentos emergentes ou consagrados da música 

baiana e exibidos vídeos com notórios profissionais do mercado expondo sobre vocação, 

profissão e mercado de trabalho. As aulas - show serão gravadas em fitas e disponibilizadas 

para as Escolas da Rede Pública. 

 

O acesso às aulas dar-se-á de duas formas; 

 

I- mediante convite, para os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública, cujas 

escolas estejam cadastradas no Projeto FAZ UNIVERSITÁRIO – Fase II – “Cursando a 

Universidade”, cabendo a cada escola a quantidade diretamente proporcional ao número 

total de alunos matriculados no 3º ano, limitado a 80% da capacidade prevista do local; 

 

II- mediante troca de notas ou cupons fiscais por ingresso, para os demais alunos 

matriculados no 3º Ano do Ensino Médio da Rede Pública não cadastrados no projeto, 

limitada aos 20% restantes da capacidade prevista do local. A metodologia para troca de 

um ingresso para acesso às aulas será de 10 notas ou cupons fiscais emitidos no mês 

anterior e no mês em curso à aula show, sendo a troca sempre no dia anterior à aula.  

 

O material didático, contendo os assuntos específicos do vestibular, é colocado à disposição 

dos alunos da seguinte forma: 

 

I- Para o ano 2001, foram fornecidas 5.000 (cinco mil) apostilas por aula contendo todos 

os assuntos das disciplinas apresentadas na Aula-Show naquele dia; 

 

II- a partir do ano 2002, serão disponibilizados módulos abrangendo os assuntos 

pertinentes ao vestibular a serem adquiridos mediante a troca por 20 (vinte) notas e/ou 

cupons fiscais cada.  

 

2ª ETAPA: Tele-Aula - Programa semanal produzido em estúdio de gravação a ser 

veiculado pela televisão, visando alcançar o grande público jovem baiano formado por 

estudantes do Ensino Médio. 
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Utilizando-se de instrumentos modernos como computadores, imagens de arquivos 

jornalísticos e vinhetas criativas, a informação será veiculada de maneira interessante e 

sedutora, misturando linguagens de tele-jornal, de cursinho pré-vestibular e talk - show. 

 

A tele - aula está prevista para ter a duração de 01 hora, subdividida em oito blocos: 

 

I- Primeiro Bloco – FIQUE POR DENTRO – abertura do programa com matéria 

jornalística de âmbito nacional ou internacional, seguida do comentário de algum 

professor ou especialista convidado. 

 

II- Segundo Bloco - A DICA DO MESTRE N.º 01 – um professor consagrado faz 

explanação sobre sua matéria. 

 

III- Terceiro Bloco – O PAPO-CABEÇA - uma entrevista no estilo talk - show, com 

personalidade do mundo sócio-político-cultural local ou nacional, dando ênfase ao 

aspecto profissional e à formação da cidadania. 

 

IV- Quarto Bloco – A DICA DO MESTRE N.º 02 - outro professor expõe o seu tema. 

 

V- Quinto Bloco – O DESAFIO DO SABER – constituir-se-á de uma gincana de 

conhecimentos nas áreas de Física, Português, Biologia, Química, História, Geografia, 

Conhecimentos Gerais, etc.. Para este bloco, serão selecionadas duas Escolas Públicas 

participantes do Projeto Faz Universitário – Fase II – “Cursando a Universidade”. Em 

cada semestre, serão apurados os pontos e a escola vencedora juntamente com os 

alunos representantes da escola receberão prêmios. 

 

VI- Sexto Bloco – MOMENTO DA CIDADANIA – breve exposição sobre temas 

relacionados à educação tributária. 

 

VII- Sétimo Bloco – DICAS CULTURAIS – sugestão de dicas de lazer e programação 

cultural da cidade. 

 

VIII- Oitavo Bloco – canal de comunicação interativo para dirimir dúvidas de alunos 

baianos sobre os temas apresentados. 
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A Fase I do Projeto FAZ UNIVERSITÁRIO – “Preparando para a Universidade” – será 

custeada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

 

b) A Fase II do Projeto FAZ UNIVERSÍTÁRIO - “Cursando a Universidade” visa, através 

de concessão e patrocínio de bolsa de estudo, à formação acadêmica do aluno oriundo de 

Escola Pública, aprovado em vestibular e matriculado em universidade ou faculdade 

particular do Estado, e ainda ao patrocínio de bolsa – auxílio para a manutenção do aluno 

originário de Escola Pública que ingressar em universidade pública na Bahia. 

 

Esta Fase será subsidiada por duas fontes de recursos. Através do Programa de Educação 

Tributária – PET/BA serão oferecidas bolsas de estudo. Por meio de parceria entre Governo 

do Estado e o setor privado serão patrocinadas bolsas de estudo e bolsas – auxílio. 

 

5.3 - BOLSAS DE ESTUDO VINCULADAS AO PET/BA. 

 

Quem pode participar: 

 

Alunos de Escolas Públicas cadastradas no Projeto, aprovados no vestibular e matriculados 

em universidades ou faculdades particulares na Bahia, desde que preencham os requisitos 

previstos para a concessão. 

 

Como Participar: 

 

As Escolas Públicas do Ensino Médio do Estado da Bahia preencherão Requerimento de 

Cadastramento a ser entregue à Diretoria Regional de Educação, que encaminhará à 

Superintendência de Gestão Escolar da Secretaria de Educação – Comissão Gerenciadora do 

Faz Universitário, habilitando-as à capacitação de notas/cupons fiscais. 

  

Os alunos, oriundos das escolas classificadas (aprovadas) e matriculados em universidades 

ou faculdades particulares participantes do Projeto, preencherão Proposta de Incentivo – 

Bolsa Vinculada ao PET/BA a ser entregue à Superintendência de Gestão Escolar da 

Secretaria de Educação – Comissão Gerenciadora do Faz Universitário, para inscrição no 

Projeto. 
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Classificação das Escolas: 

  

Serão classificadas todas as escolas que atingirem a quantidade mínima de captação de notas 

e/ou cupons fiscais em cada etapa quadrimestral de apuração, conforme Quadro 1: 

 

QUADRO 1 

CATEGORIA DAS ESCOLAS. 

 

CATEGORIAS N.º DE ALUNOS 

POR ESCOLAS 

QUANTIDADE MÍNIMA DE 

CUPONS FISCAIS PARA 

CLASSIFICAÇÃO 

PEQUENO PORTE ATÉ 500 30.000 

MÉDIO PORTE DE 501 A 1400 55.000 

GRANDE PORTE DE 1401 A 2500 75.000 

PORTE ESPECIAL ACIMA DE 2500 100.000 

 

 

Distribuição das Bolsas Universitárias: 

 

Serão disponibilizadas 100 (cem) bolsas de estudo, a serem rateadas entre as escolas 

classificadas. As bolsas de estudo serão distribuídas entre os melhores alunos, considerando 

o resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, obedecidos aos critérios 

básicos e reservando até 5% do total das bolsas de estudo para os alunos portadores de 

deficiência física. 

 

Requisitos Gerais para participação do projeto: 

 

Para obtenção da bolsa de estudo, o aluno deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado com residência fixa no Estado da Bahia; 

 

b) ter cursado desde a 5ª série do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio na 

Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia; 
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c) estar matriculado em escola classificada no período de apuração da pontuação; 

 

d) ter sido aprovado no vestibular de universidades ou faculdades particulares do Estado da 

Bahia e efetuado a matrícula nessas instituições de ensino; 

 

e) não possuir título de curso de nível superior; 

 

f) ter sido submetido à avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 

Havendo aprovação de alunos em quantidade superior ao número de bolsas existentes, será 

utilizado como critério de desempate o resultado obtido em qualquer edição do Exame 

Nacional do Ensino Médio –ENEM. 

 

Em caso de novo desempate, será considerado o resultado da média aritmética das notas 

constantes do Histórico Escolar referente ao 3º ano de Ensino Médio.   

  

Os alunos beneficiados pelas bolsas de estudo ficam obrigados a: 

 

a) Concluir o curso universitário no tempo regulamentar, podendo exceder em apenas um 

semestre do tempo previsto; 

 

b) não trancar, nem abandonar curso ou semestre; não ser reprovado e não trancar mais de 

duas disciplinas, exceto nos casos de licença maternidade ou doenças comprovadas; 

 

c) participar, sempre que solicitado e necessário, das atividades relacionadas à 

disseminação dos princípios do PET/BA ou do programa Educar Para Vencer vinculado 

à Secretaria de Educação do Estado da Bahia ou ainda em projeto social proposto por 

sua universidade ou faculdade; 

 

d) apresentar, ao final de cada semestre, Histórico Escolar com aprovação das disciplinas 

cursadas; 

 

e) apresentar, ao final do curso, Histórico Escolar e Atestado de Conclusão do Curso.     
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Os requisitos básicos para os cursos universitários são: 

 

a) Ter obtido os conceitos A,B ou C através da avaliação do provão do MEC; 

 

b) em caso de ainda não ter sido avaliado pelo provão do MEC, ter obtido conceito bom ou 

muito bom na análise das condições de oferta, realizada pela comissão de especialistas 

do MEC; 

 

c) ter sido autorizado pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação, há pelo menos 02 

(dois) anos e de acordo com a legislação em vigor; 

 

d) ser considerado curso de graduação plena. 

 

Fonte de Recurso: 

 

A Fase II, Projeto FAZ UNIVERSITÁRIO – “Cursando a Universidade” – Bolsa Vinculada 

ao PET/BA, terá seus custos rateados entre a SEFAZ e as Universidades ou Faculdades 

participantes do projeto. 

 

5.4 – BOLSAS DE ESTUDO VINCULADA À EMPRESA PRIVADA. 

 

Quem pode participar: 

 

a) Para bolsa de estudo – Alunos provenientes da Rede Pública de Ensino, aprovados no 

vestibular e matriculados em universidades ou faculdades particulares na Bahia, desde 

que preencham os requisitos previstos para a concessão do benefício; 

 

b) para bolsa - auxílio – Alunos provenientes da Rede Pública de Ensino, aprovados no 

vestibular e matriculados em universidades públicas na Bahia, desde que preencham os 

requisitos previstos para a concessão do benefício. 

 

Como participar: 
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a) EMPRESAS – As empresas se cadastrarão junto à Comissão Gerenciadora do FAZ 

UNIVERSITÁRIO para participarem do Projeto. Após aprovação do cadastro, a 

Comissão Gerenciadora emitirá Certificado de Enquadramento, habilitando a empresa ao 

benefício fiscal previsto. O prazo de cadastramento das empresas será contado a partir da 

data de publicação do Decreto de regulamentação deste Projeto. 

 

b) ALUNOS – Os alunos, oriundos da Rede Pública de Ensino, aprovados e matriculados 

em universidades ou faculdades particulares participantes do Projeto, preencherão 

Proposta de Incentivo – Bolsa Vinculada à Empresa a ser entregue à Superintendência de 

Gestão Escolar da Secretaria de Educação – Comissão Gerenciadora do FAZ 

UNIVERSITÁRIO, para inscrição no Projeto; a Secretaria de Educação Cultura enviará 

lista de classificação final dos alunos inscritos no Projeto, de acordo com os critérios 

estabelecidos, à Comissão Gerenciadora do FAZ UNIVERSITÁRIO.  

 

c) INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – Universidades ou Faculdades que 

preencherem os requisitos previstos, firmarão com a SEC e a SEFAZ; as 

responsabilidades das instituições de ensino superior são: 

 

• Enviar à Comissão Gerenciadora lista contendo os nomes dos alunos oriundos de 

Escolas Públicas matriculados por curso; 

 

• Enviar à Comissão Gerenciadora ficha cadastral da Inscrição de Ensino Superior 

conveniada e planilha constando o preço das mensalidades por curso e a duração destes. 

 

Requisitos Gerais para participação do projeto: 

 

Requisitos básicos para os alunos: 

 

a) Ser brasileiro nato com residência fixa no Estado da Bahia; 

 

b) ter cursado desde a 5ª série do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino   Médio em 

Escola da Rede Pública de ensino na Bahia; 
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c) ter sido aprovado no vestibular e efetuado a matrícula em universidades ou faculdades 

particulares no Estado da Bahia, para bolsas de estudo; 

 

d) ter sido aprovado no vestibular e efetuado a matrícula em universidades públicas no 

Estado da Bahia para bolsas-auxílio; 

 

e) não possuir título de curso de nível superior; 

 

f) ter sido submetido à avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 

Havendo aprovação de alunos em quantidade superior ao número de bolsas existentes, será 

utilizado, como critérios de desempate, o resultado obtido em qualquer edição do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 

Em caso de novo desempate, será considerado o resultado da média aritmética das notas 

constantes do Histórico Escolar referente ao 3º ano do Ensino Médio. 

 

Em contra partida, os alunos beneficiados pelas bolsas de estudo ficam obrigados a: 

 

a) Concluir o curso universitário no tempo regulamentar, podendo exceder em apenas um 

semestre do tempo previsto; 

 

b) não trancar, nem abandonar curso ou semestre; não lograr aprovação ou trancar mais de 

duas disciplinas, exceto nos casos de licença maternidade ou doenças comprovadas; 

 

c) participar, sempre que solicitado ou necessário, das atividades relacionadas à 

disseminação dos princípios do PET/BA ou do programa Educar Para Vencer vinculado 

à Secretaria de Educação do Estado da Bahia ou ainda em projeto social proposto por 

sua universidade ou faculdade; 

 

d) apresentar, ao final de cada semestre, Histórico Escolar e Atestado de Conclusão do 

curso.   

 

Requisitos básicos para os cursos universitários: 
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a) Ter obtido os conceitos A, B, ou C através da avaliação do provão do                      

MEC; 

 

b) em caso de ainda não ter sido avaliado pelo provão do MEC, ter obtido conceito bom ou 

muito bom na análise das condições de oferta, realizada pela Comissão de Especialista 

do MEC; 

 

c) ter sido autorizado pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação, há pelo menos 02 

(dois) anos e de acordo com a legislação em vigor; 

 

d) ser considerado curso de graduação plena. 

 

Distribuição das bolsas de estudo: 

 

Será utilizada, como metodologia de distribuição das bolsas de estudo, a  ordem de 

classificação fornecida pela SEC, obedecendo aos critérios dos requisitos básicos e de 

desempate, limitada ao número de bolsas patrocinadas. 

 

Forma de patrocínio das bolsas: 

 

a) As empresas privadas que na condição de Patrocinadores, adotarem os alunos bolsistas, 

responsabilizar-se-ão integralmente pelo custo da bolsa  de estudo ou de bolsa - auxílio e 

receberão, como contrapartida, benefícios fiscais e a potencialização do seu “marketing” 

social. 

 

b) A empresa patrocinadora poderá abater do valor do imposto a recolher mensalmente, o 

equivalente a, no mínimo, 5% do imposto devido, destinando-o ao pagamento da bolsa 

de estudo ou bolsa - auxílio universitárias. Este valor não poderá ultrapassar 50% do 

valor total de cada projeto patrocinado. Os 50% restantes deverão provir de recursos 

próprios da empresa patrocinadora.   

 

Dessa forma, o Governo do Estado da Bahia, além de contribuir com as empresas que 

participam do FAZ UNIVERSITÁRIO, reduzindo a alíquota do ICMS, faz com que os 
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alunos das escolas públicas participem de um universo, antes privilégio dos alunos de classe 

média, despertando também o interesse em adquirir um nível superior, até então distantes da 

sua realidade. É o Governo Estadual contribuindo com a educação dos jovens de classe 

baixa garantindo, assim, um futuro melhor para os cidadãos que pagam seus impostos 

regularmente. É uma das novas formas de demonstrar que os impostos pagos são revertidos 

em benefício da sociedade e, sobretudo, a preocupação do Governo Estadual com o futuro, 

certamente dos homens que assumirão, um dia, o papel do Estado. 

 

5.5 - RESPONSABILIDADES DAS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR: 

 

a) Caberá às Escolas da Rede Pública do Ensino Médio classificadas, através  da Diretoria 

Regional de Educação, fornecer lista dos alunos aptos a serem beneficiados com as 

bolsas de estudo; 

 

b) a Superintendência de Gestão Escolar da SEC deverá consolidar a(s) lista(s) supra(s) 

citada(s) e encaminhá-las, à Comissão Gerenciadora do FAZ UNIVERSITÁRIO. 

 

A IES preencherá e encaminhará à Comissão Gerenciadora do Programa os seguintes 

documentos: 

 

a) Termo de Compromisso  com a SEFAZ e SEC, garantindo a prestação do serviço de 

ensino superior ao aluno beneficiado pelo Projeto de que trata este Regulamento; 

 

b) ficha Cadastral fornecendo dados sobre os cursos oferecidos. 

 

Caberá à IES fornecer , por curso, a listagem dos alunos matriculados oriundos da rede 

Pública de Ensino, encaminhado-a à Superintendência de Gestão  Escolar da SEC. 

 

A Superintendência de Gestão Escolar da SEC consolidará, em uma única lista 

classificatória,  as listas referidas no parágrafo único do artigo 19 e no artigo 21, 

encaminhando-a à Comissão Gerenciadora do FAZ UNIVERSITÁRIO. 

 

5.6 - COMO É FEITA A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS SELECIONADOS 



 36

 

Os alunos, integrantes da lista classificatória citada no artigo 22, deverão se inscrever no 

Projeto, através do preenchimento da Proposta de Incentivo – Bolsa Vinculada ao PET/BA, 

disponível nas IES conveniadas e entregá-la à Comissão Gerenciadora do FAZ 

UNIVERSITÁRIO. 

 

À Proposta de Incentivo deverão ser anexados os seguintes documentos: 

 

a) Cópia do documento de identificação; 

b) cópia do Cartão de Inscrição do Contribuinte no Cadastro de Pessoa Física do Ministério 

da Fazenda; 

c) comprovante de matrícula na IES; 

d) revogado; 

e) histórico escolar desde a  5a  série do Ensino Superior Fundamental até 3o ano do Ensino 

Médio da Rede Pública da Bahia; 

f) comprovante do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

 

O proponente poderá ser representado por  procurador, domiciliado no Estado da Bahia e 

devidamente constituído, mediante instrumento público. 

Havendo representação por procurador, deverá ser anexada ao processo fotocópia do 

documento de identificação e do CPF do mandatário 
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CAPÍTULO 6 

 

INFORMAÇÕES DO FAZ UNIVERSITÁRIO PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO DA BAHIA. 

 

Não se faz necessário apenas atribuir funções, mas desenvolvê-las com o intuito de 

concretizá-las, é o que tem feito o Governo Estadual, através da Secretaria da Fazenda. Eis o 

resultado do programa FAZ UNIVERSITÁRIO. A resposta ao desafio lançado e, sobretudo, 

o prazer de ver nos olhos dos estudantes o brilho de satisfação pela conquista. É  assim o 

FAZ UNIVERSITÁRIO, uma idéia transformada em ação.   

 

6.1 - PROGRAMA FAZ UNIVERSITÁRIO É LANÇADO (D.O.E DE 24/10/01). 

 

O governador César Borges lança nesta quinta-feira, às 9 h 30, no Centro de Convenções da 

Bahia, o programa FAZ UNIVERSITÁRIO, que prevê a distribuição de mais de mil bolsas 

de estudo integrais e parciais para os alunos da rede pública que forem aprovados no 

vestibular. 

 

Segundo o Secretário da Educação, Eraldo Tinôco, uma pequena parte das mil bolsas 

concedidas anualmente através do programa será destinado aos alunos daquelas escolas que 

consigam maior volume de arrecadação de notas fiscais. 

 

6.2 - FAZ UNIVERSITÁRIO FORNECERÁ BOLSAS. 

 

O  Programa beneficia estudantes carentes com bolsas de estudo para o ensino superior 

(D.O.E. de 26/10/2001).  

 

“É um programa para o estudante mais carente, que tem dificuldade para chegar ao ensino 

de 3 grau, pois sabemos como é difícil hoje, nas condições em que vive o país, para uma 

família sustentar um aluno na universidade privada”, ressaltou César Borges; 

 

Borges acrescentou que, embora o Estado esteja priorizando os ensinos fundamentais e 

médio, com o programa Educar para Vencer, o objetivo é chegar ao ensino superior,“ O 

Estado dispõe de quatro universidades, que levam aproximadamente 4% de tudo o que 
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arrecada e queríamos que elas, além de ofertar as atuais 25 mil vagas, pudessem ter alunos 

que, mesmo vindo das camadas mais pobres da população, pudessem ter uma bolsa auxílio, 

para seu ensino”, destacou. 

 

6.3 - PROGRAMA BENEFICIA ALUNOS DA REDE PÚBLICA. 

 

FAZ UNIVERSITÁRIO é festejado porque vai facilitar acesso ao ensino superior. (D.O.E. 

de 27 e 28/10/2001.). 

 

"Os alunos ficaram super felizes com o programa, acharam válido e disseram que vão se 

preocupar mais com os estudos”, conta Maria Auxiliadora Silva Veiga, coordenadora do 3 

ano do Central. “Esperamos também que haja um aumento do rendimento escolar, eles vão 

se empenhar mais”, disse. 

 

Além de incentivar a melhora de aproveitamento, o Faz Universitário deve promover a 

elevação da auto – estima dos alunos das escolas públicas. “Não é porque alguém estudou 

em escola particular que é melhor. Cada um tem que estudar e trabalhar o seu intelecto, 

porque todo mundo é capaz de aprender e se dar bem”, disse a estudante Adélia dos Santos, 

18 anos, aluna do Colégio Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas. Do mesmo colégio, 

Aline dos Santos Soares, 17 anos, sonha com o Curso de Administração de Empresas ou 

Análise de Sistemas. Sonho difícil de se realizar se ela não conseguir ingressar numa 

faculdade pública. Agora, com o FAZ UNIVERSITÁRIO, ela vê surgir uma oportunidade 

de concretizar o que tanto deseja. “ Para mim, o projeto é bom porque ajuda muito às 

pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade particular”, disse Aline, 

prometendo que, a partir de agora, vai se empenhar cada vez mais para ter sempre boas 

notas. “Tenho que fazer a minha parte para conseguir o benefício”. 

 

Segundo o vice – diretor do Teixeira de Freitas, Jaime Oliveira, a iniciativa é muito boa 

porque vai beneficiar os alunos carentes e deve causar um impacto muito grande a partir do 

momento em que o aluno tem a consciência de que, dependendo do seu aproveitamento, ele 

poderá ter acesso mais fácil à universidade. Para ele, o programa se torna mais interessante 

porque considera o aproveitamento do aluno, não sendo uma coisa paternalista. “Leva o 

aluno a se interessar, a estudar mais e a se preparar cada vez mais”, disse; 
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“para mim, que sempre fui uma professora que lutou para que o aluno estivesse na 

universidade, é uma vitória”, afirmou a diretora do Central. De acordo com a referida 

professora, a iniciativa é importante para que “nosso aluno de escola pública tenha as 

mesmas condições de um estudante que cursou uma escola particular”. O programa, 

explicou, vai fazer com que aquele aluno que não tem condições, mas tem potencial, 

desenvolva-se e seja um cidadão. 

 

Cristiana Almeida, 17 anos, aluna do Central, achou que o Faz Universitário é ótimo. “É 

mais uma oportunidade que temos para entrar na universidade”. Ela lembrou que, para 

receber o benefício, é preciso que cada estudante se empenhe. “Vai depender do nosso 

desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio”. 

 

6.4 - AULA–SHOW REÚNE PÚBLICO RECORDE. 

 

O professor Jorge Portugal esteve à frente do evento que contou com a presença de mais de 

3.000 alunos. (D.O.E. de 8/11/2001). 

 

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves se transformou, na terça-feira, em uma grande 

sala, com o maior público já reunido em Salvador para uma aula de pré -  vestibular. Sob o 

comando do professor Jorge Portugal, a primeira aula – show do programa Faz Universitário 

empolgou o público de mais de três mil estudantes da rede pública. Depois de quase duas 

horas de informações e dicas para as provas de Português e História, a garotada relaxou ao 

som do grupo Bom Balanço. “Este formato era o grande teste e aconteceu como a gente 

sempre sonhou. A Bahia vai fazer escola”, disse Portugal, sem esconder a euforia após o 

sucesso da primeira aula. A coordenadora do Programa de Educação Tributária da Secretaria 

da Fazenda, Risalva Teles, comentou também o lançamento de mais um produto do Faz 

Universitário. “É o sucesso de mais uma idéia pioneira, que vai se juntar a outros projetos, 

como Sua Nota é um Show e Sua Nota é um Show de Solidariedade, que têm como 

finalidade não só despertar para a consciência social do imposto, mas, principalmente, 

promover a cidadania e a inclusão social”, disse Risalva Telles. 

 

6.5 - SONHO DA UNIVERSIDADE FICA MAIS FÁCIL PARA ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA. 
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Cerca de 16 mil alunos da rede pública compareceram gratuitamente à Concha Acústica para 

assistir às  quatro aulas – show realizadas em 2001. 

 

As aulas – show tiveram presenças ilustres, como a do professor Pasquale Cipro Neto – que 

veio especialmente à Bahia para uma aula “tira – teima” de Português aos vestibulandos – e 

Margareth Menezes, que, durante a “canja”, lançou, em primeira mão, músicas de seu novo 

CD, Maga. 

 

6.6 - FAZ UNIVERSITÁRIO ENTREGA BOLSAS DE ESTUDO. 

 

Os primeiros estudantes beneficiados com o Faz Universitário (Programa Estadual de 

Incentivo à Formação Universitária), assinaram ontem, na FLEM (Fundação Luís Eduardo 

Magalhães), os termos de compromisso para obtenção das bolsas de estudo às 14 

universidades/faculdades e demais empresas conveniadas ao programa. A solenidade que 

marcou a concessão das bolsas foi presidida pelo governador Otto Alencar, contando com a 

presença do ex-presidente do Congresso Nacional, Antonio Carlos Magalhães, entre outras 

autoridades; 

 

“é um programa importante que revela a sensibilidade do Governo Estadual e a prioridade 

que vem sendo dada, desde 91, ao setor educacional, reforçado pelos ideais do saudoso 

deputado Luis Eduardo Magalhães”, afirmou Otto Alencar. “Mostra o interesse do Estado 

em democratizar a educação, dando oportunidade àqueles que são bons e que não podem 

estudar. É mais uma iniciativa que servirá de exemplo para o país” complementou ACM. 

 

As universidades Ucsal (Católica do Salvador), Unifacs (Salvador) e Unibahia (Baiana de 

Ensino, Pesquisa e Extensão), além das faculdades Fabac (de Ciências e Tecnologia), Jorge 

Amado, FTC (Tecnologia e Ciências), Olga Mettig, Unyahna e Ruy Barbosa estão entre as 

instituições conveniadas. 

 

“É uma felicidade, já que a aspiração maior de todo estudante é cursar a universidade”, 

afirmou a secretária da Educação, Ana Lúcia Castelo Branco. 

 

“Essas bolsas são estímulo que chega em boa hora para os estudantes da rede pública”, 

destacou o professor Jorge Portugal. Para a estudante Marcela Santos de Souza, o Faz 
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Universitário representa “um sonho”. A estudante agradeceu, em nome dos beneficiados, 

parafraseando os fílósofos Sócrates e Platão: “Perfeito é o mundo das idéias, e o Faz 

Universitário não é só uma idéia: é uma ação que representa competência e moralidade”, 

disse, complementando: “Vamos agradecer cumprindo o nosso papel”. 

 

Otto Alencar destacou a importância da dedicação dos alunos para o sucesso do 

programa.”Quem quer vencer na vida precisa estudar,no mínimo 12 horas, sendo o ideal 16 

horas”, aconselhou, lembrando que ele, cuja formação é de médico, também é “fruto do 

ensino público”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha do tema do trabalho deu-se por achar de fundamental valor os objetivos do 

Programa de Educação Tributária: a promoção da qualidade de ensino estadual além de 

conscientização da sociedade sobre a importância dos tributos e a função social do imposto 

no exercício da cidadania. Qualquer projeto, programa ou trabalho, quando se preocupa com 

o bem estar das pessoas, merece, de fato, uma atenção especial pois demonstra a importância 

desfrutada pelo ser humano no meio social. 

 

Por esta razão, com louvor, o referido programa foi aplaudido já que tenta desenvolver na 

sociedade o que de fato é muito valorosa: a educação. A cultura, como se sabe, é um direito 

fundamental, não é luxo de privilegiados, mas uma necessidade de todos os homens. É a 

cultura que garante e defende os direitos do cidadão. Logo, promover a educação e , 

consequentemente, a auto - estima dos alunos da escola pública é um dever do Estado. Além 

do mais, já ficou comprovado que o trabalho com jovens através das artes, dos esportes e da 

cultura é uma prevenção da violência. É realmente através da cultura que o homem tem 

condição de ter uma vida digna sabendo escolher, decidir e criar o melhor para si. O 

Programa mostra, pois, o interesse do Estado em democratizar a educação, dando 

oportunidade àqueles que não podem estudar. 

 

Porém, no decorrer do trabalho, foi verificado a possibilidade da ação governamental ter 

maior alcance em virtude de se acreditar no fato de que todo e qualquer cidadão deve ter 

acesso à Universidade, não uma minoria. E o que fazer para que isto aconteça? Colocamos 

aí nossa sugestão como forma de se fazer perceber o que pode e deve mudar. Apresentamos 

nossa contribuição, após conhecer o Programa mais minuciosamente e descobrir possível a 

sua expansão. 

 

Analisando o Programa de Educação Tributária, concluímos que este, além de beneficiar 

empresas e estudantes carentes, deveria promover uma reforma de base nas escolas de 

ensino médio e fundamental com a finalidade de beneficiar não só os carentes, mas toda a 

comunidade, considerando que, com o Programa, beneficia-se apenas o vencedor, 

minimizando a atuação dos demais participantes. 
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O FAZ UNIVERSITÁRIO está funcionando satisfatoriamente, entretanto, não o suficiente; 

como foi afirmado anteriormente, uma pequena parcela de estudantes que obtiveram êxito é 

beneficiada, preterindo um grande número da população carente que almeja o ingresso na 

Universidade e não tem recursos financeiros para tal. Logo, não deve haver limites. É sobre 

este prisma, que o governo deve agir, não estabelecendo número de vagas no Programa. 

 

É por esta razão, que a reforma nas escolas faz-se necessária. Escolas públicas com 

qualidade, buscando não somente informar, mas também formar os alunos para que tenham 

condições de competir com alunos de escola privada e cresçam profissionalmente 

enfrentando o mercado de trabalho, ocupando o seu lugar no espaço escolhido, tornando-se 

um profissional competente e digno. Agindo, assim, o Governo tornará mais democrático o 

acesso ao curso universitário, onde todo cidadão carente ou não, possa pleitear uma vaga na 

UNIVERSIDADE em igualdade de condições com o seu colega oriundo de escola 

particular.    
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