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“Mãe! A professora falou que a gente deve lutar para construir 

uma sociedade livre, justa e solidária. Ela disse também que 

devemos erradicar a pobreza, a marginalização, as 

desigualdades sociais e que não podemos aceitar os 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer 

outra forma de discriminação. 

 
– Ai, meu Deus! Sua professora  

é comunista! 
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– Não, mãe, esse é o artigo 3º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988.” 

 

 

AHHH, então tá. 
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
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Entendemos que a prática da 

cidadania e da ética devem 

pautar as atividades das 

pessoas nas suas vidas 

privadas, acadêmicas e 

profissionais. 
 

A educação fiscal como prática 

de cidadania colabora ao 

disseminar conhecimentos 

sobre a importância da função 

social dos tributos. 
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CIDADANIA 
Os direitos civis são uma conquista do século 18 e estão relacionados às liberdades 
individuais: liberdade de palavra, liberdade de pensamento e de fé, direito à propriedade e 
direito à justiça. Os tribunais são as instituições responsáveis pela salvaguarda dos direitos 
civis; 
 

Os direitos políticos são uma conquista do século 19 e asseguram a participação nos assuntos 
políticos da comunidade por meio do voto e o direito de se candidatar a cargos públicos. As 
assembleias legislativas locais e nacionais são as instituições mais importantes para o 
exercício dos direitos políticos; 
 

Os direitos sociais surgem com mais força no século 20 e estão relacionados à conquista de 
condições dignas de vida para os segmentos sociais e parcelas da população assalariada ou 
pobre. Os direitos sociais incorporam direitos trabalhistas, aposentadoria, garantias de 
acesso à educação e à saúde pública. As instituições mais importantes são estatais, tais como 
a previdência, escolas e hospitais públicos 
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A carga tributária é muito ... 
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CARGA TRIBUTÁRIA 

•The Heritage Foundation conferiu a 
carga de impostos com relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB) de 183 
países 
• O Brasil ficou no 31º lugar. Existem 30 
países com carga tributária maior que 
a do Brasil.  
•Destes, 27 são países de grande 
desenvolvimento humano, europeus 
em geral 

•(http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/08/brasileiros-com-renda-menor-
pagam-53-dos-impostos-no-pais-diz-ibpt.html ) 
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Estaduais 
•ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 
Incide também sobre o transporte interestadual e 
intermunicipal e telefonia. 
•IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores. 
•ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação. Incide sobre herança 

 

Federais 
•II – Imposto sobre Importação. 
•IE – Imposto de Exportação 
•IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. Incide sobre empréstimos, 
financiamentos e outras operações financeiras, e também sobre ações. 
•IPI – Imposto sobre Produto Industrializado. Cobrado das indústrias. 
•IR – Imposto de Renda 
•ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 

 

Municipais 
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana. 
ISS – Imposto Sobre Serviços. Cobrado das empresas. 
ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter 
Vivos. 

 
 
 
 

13 IMPOSTOS 
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Furar fila 

troco errado 

Mentir idade  
Carteiras 

pirataria 

Colar na prova 
Fraude das urnas;  

propina em troca de 
contrato; troca de 

favores e indicação 
para cargos, 

  
Não pedir ou não 

emitir nota ou 

cupom fiscal, não 

informar renda na 

declaração do IR  
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A corrupção sistêmica ocorre com 
mais frequência no âmbito das 
instituições jurídico-políticas do país, 
na compra de votos; na fraude das 
urnas; na propina em troca de contrato; 
na troca de favores e indicação para 
cargos, etc. 

Sonegação: Sonegar é o ato realizado visando suprimir 

ou reduzir tributo, mediante omissão, fraude, falsificação, 

alteração, adulteração ou ocultação.  

 

A corrupção endêmica, que é a mais grave 
e a mais difícil de ser enfrentada, está no 
âmbito do próprio indivíduo, na 
deformação do seu caráter, chegando 
mesmo a ser confundida como parte da 
natureza humana, sendo também a mais 
visível, quando o indivíduo sonega 
impostos, quando suborna um guarda de 
trânsito; ou quando simplesmente fura 
uma fila.  
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A situação estaria 
bem melhor se 
não fosse a 
corrupção 

A FGV mostrou que a corrupção impacta 2% (dois por cento) de nosso PIB.  
Na década, o TCU apanhou 7 bilhões de reais por ano em corrupção, 
A sonegação fiscal anual atinge 200 bilhões de reais. 
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•O custo anual médio da corrupção no 

Brasil, em valores de 2013, corresponde a 

67 bilhões anuais, Departamento de 

Competitividade e Tecnologia FIESP. 

 

•Deixa-se de recolher 500 bilhões de 

reais por ano aos cofres públicos no 

País, calcula o Sindicato Nacional 

dos Procuradores da Fazenda 

Nacional.  

 

•Fonte da imagem: 

 Rede de Transparência 

Internacional 
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•Falta de transparência 

•Corrupção 

•Má gestão dos recursos públicos 
•Irracionalidade no gasto  
•Sonegação 

•Contrabando e descaminho 

•Pirataria 
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Pesquisa feita com 3 300 brasileiros mede o quanto as pessoas 
acreditam nas leis do país - e o quanto obedecem 
 

•Grau de confiança nas leis e regras 
do Brasil (renda mensal da pessoa, 
em salários mínimos – o quanto ela 
acredita nas leis do país de 0 a 10) 
•Até 2 salários mínimos – 7,2 
•2 a 4 salários mínimos – 7,1 
•4 a 12 salários mínimos – 7,0 
•+ de 12 salários mínimos – 6,9 
 

•Grau de obediência às leis e regras do 
Brasil (renda mensal da pessoa, em 
salários mínimos – o quanto ela 
obedece as leis do país de 0 a 10) 
•Até 2 salários mínimos – 9,0 
•2 a 4 salários mínimos – 8,8  
•4 a 12 salários mínimos – 8,5  
•+ de 12 salários mínimos – 8,5 
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•Grau de confiança nas leis e regras do 
Brasil (faixa etária da pessoa – o 
quanto ela acredita nas leis do país de 
0 a 10) 
•18 a 34 anos – 6,6 
•35 a 59 anos – 7,0  
•+ de 60 anos – 7,3 
 

•Grau de obediência às leis e regras do 
Brasil (faixa etária da pessoa – o 
quanto ela obedece as leis do país de 0 
a 10) 
•18 a 34 anos – 8,3 
•35 a 59 anos – 8,6 
•+ de 60 anos – 9,1 
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•MAS QUASE TODO MUNDO FAZ ALGUMA COISA ERRADA 

•Transgressões que as pessoas admitem ter cometido, no último ano  
•Atravessou a rua fora da faixa de pedestres – 72% 
•Comprou CD ou DVD pirata – 60% 
•Fez barulho capaz de incomodar os vizinhos – 34% 
•Estacionou em local proibido – 22% 
•Jogou lixo em local proibido – 18% 
•Dirigiu depois de consumir bebida alcoólica – 14% 
•Usou carteira de estudante sem ser estudante – 5% 
•Fumou em local probido – 5% 
•Deu dinheiro a um policial ou funcionário público – 3% 
•Levou itens de loja sem pagar – 3% 
 

FONTE Relatório IPCL Brasil 2012/2013, 

Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada, 

Fundação Getúlio Vargas. Foram 

entrevistadas pessoas de oito estados (AM, 

PE, BA, MG, RJ, SP, RS e DF), que 

abrigam 55% da população do país. 
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•1532 Nobres/Nobre/Nobres  
•300 anos depois... 
•1800 (cem mil réis por ano)  
•Mais de 100 anos depois... 
•1932 Direito ao voto feminino 

•14 anos depois... 
•1946 obrigação 

•39 anos depois 
•1985 (27% mulheres adultas eram 
analfabetas) 
•A partir de 2006 cotas 30% 
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1832-Lei Feijó, liberdade a desembarcados no país 

1837-Primeira lei sobre educação (proibição de escravos estudarem 300 anos depois... 

1850-Lei Eusébio de Queirós, proíbe tráfico (2 semanas depois)  

1850- Lei das Terras (não podem ser proprietários) (21 anos depois…) 

1871-Lei do Ventre Livre    (14 anos depois…) 

1885-Lei dos sexagenários (03 anos depois…) 

1888-Lei Áurea 

1890-Lei dos vadios e capoeiras (sem casa ou trabalho = cadeia) 

1968 -1ª Lei de cotas.........................Lei do boi                (127 anos depois da Lei Áurea) 

•2015 -E Social 

•2017 -Bancada Ruralista  (Porcaria nº1129 - não publicação da lista suja, flexibiliza  

jornada     exaustiva", "condição degradante" e "trabalho forçado” 
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Preços baixos 

Qualidade e segurança dos produtos piratas são altamente 

questionáveis,  

Não necessitam atender exigências sanitárias, técnicas e de 

qualidade entre outras. 

sonegação de impostos  

Alimentam uma cadeia incomensurável de crimes: 

tráfico de drogas e de pessoas,  

trabalho infantil e análogo a escravo,  

recebem menos que um salário mínimo, vivendo em condições 

sub-humanas e sem direitos trabalhistas garantidos.  
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