
“A Sombra do Imposto”

Um Movimento Que Faz a Diferença  

Fase 3 – Combatendo a Corrupção  



• Movimento apartidário idealizado e articulado pela 
Federação das Indústrias do Paraná – Fiep.

• Objetivo é mobilizar a sociedade e criar um 
ambiente propício para a realização de ajustes e da 
reestruturação que estabeleça uma carga tributária 
justa, com o devido retorno à sociedade de serviços 
públicos de qualidade.

• Tem a adesão e o apoio de 40 entidades 

O que é a Sombra do Imposto?



• Cartilha nº 1: Onde estão os 
impostos e quanto custam?

• Objetivo: mostrar que todo cidadão, 
como consumidor, paga tributos.

• Um milhão e 500 mil exemplares 
distribuídos em todo o Estado.

Movimento – 1ª fase  (out/2010 a ago/2011)



• Cartilha nº 2: como o dinheiro dos impostos é 
gasto pelos governos.

• Objetivo: mostrar que temos o direito de 
cobrar a correta aplicação dos recursos e 
exigir serviços públicos de qualidade.

• 300 mil exemplares distribuídos em todo o 
Estado.

Movimento – 2ª fase    (Set/2011 a Jul/2012)



• Cartilha nº 3: os efeitos da 
corrupção sobre a carga tributária 
brasileira.

• Objetivo: mostrar que a corrupção 
aumenta os gastos públicos e, 
consequentemente, a necessidade 
de arrecadação de mais impostos.

• 300 mil exemplares serão 
distribuídos em todo o Estado.

Movimento – 3ª fase    (19/07/2012)



• Lançaremos a Cartilha nº 4: 

Divulgar uma proposta de simplificação e reestruturação 
tributária - Ajustes significativos na Política Tributária do 
País 

• Sendo debatida no Conselho Temático de Assuntos 
Tributários da Fiep, com participação das entidades 
parceiras e com as sugestões e propostas recebidas pelo 
site www.sombradoimposto.org.br 

Movimento – 4ª fase  (previsão: 25 de maio de 2013) 



www.sombradoimposto.org.br

• Solicitação de cartilhas e palestras pelo site.

• Espaço para envio de sugestões.

• Conteúdo que explica a carga tributária.

Divulgação - site



• Aplicativo que mostra a carga tributária incidente 
sobre determinados produtos.

• Mostra de maneira lúdica como a Sombra do 
Imposto está presente em nosso dia a dia.

Divulgação - simulador



• www.sombradoimposto.org.br

• Facebook: www.facebook.com/sombradoimposto

• Twitter: @sombradoimposto

Divulgação – mídias sociais



 Curiosidades Tributárias

A quantidade de leis, decretos e portarias publicadas 
entre 1998 e 2006 que integram o sistema tributário 
brasileiro eram de 18.000 – hoje: 25.000 

Isto é suficiente para compor um livro de 43.215 
páginas, 2,20 m x 1,40 m, peso de 6.200 kg editado 
pelo advogado mineiro Vinicius Leôncio; 



 

As grandes empresas no Brasil precisam de 200 
funcionários para lidar com os trâmites tributários;

Nos EUA a Gerdau por exemplo utiliza-se de apenas 
2 funcionários

* Fonte: Revista Veja de 28/09/2011) 

.

Curiosidades Tributárias



 
A última curiosidade ... 

O quinto era um imposto cobrado no tempo do Brasil Imperial. 

Dele advém o termo ..”vá para o quinto dos infernos” !

Detalhe: o quinto era só 20 % 

Hoje já estamos com a média de 40 %



IRBES – ÍNDICE DE RETORNO DE BEM ESTAR À SOCIEDADE

Clique para editar o texto mestre
Segundo nível
Terceiro nível
Quarto nível
Quinto nível



O que é TRIBUTO ? 

É a obrigação imposta as pessoas físicas e pessoas jurídicas de recolher valores ao Estado, ou 
entidades equivalentes (p.e. tribos e grupos revolucionários). 

É vulgarmente chamado por imposto, embora tecnicamente este seja mera espécie dentre as 
modalidades de tributos.

Tributo = Impostos, Taxas e Contribuições  

Wilkipedia 
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PESQUISAS CNI - IBOPE

Divulgada em 2010 , comprova que de cada 10 brasileiros 7 declararam que não tem conhecimento 
de ter pago nenhum tipo de imposto  

Por que ?  

Muita gente entende equivocadamente que só paga imposto quem paga ou declara Imposto de 
Renda !!



PESQUISAS CNI - IBOPE

Divulgada em abril/2011, comprova insatisfação dos brasileiros com serviços públicos

2.002 pessoas entrevistadas, em 140 municípios de todas as regiões do País e de 12 
serviços públicos avaliados, apenas 4 foram aprovados

Sondagem Empresarial – Set/2011



  Reestruturação Tributária : Por que fazer ?

1. Sistema tributário brasileiro atual restringe e inibe o 

crescimento: aumenta custos e reduz competitividade

2. Transformações na economia e no mundo exigem adaptação 

e modernização do sistema tributário

3. Similaridade com o mundo: temos um sistema diferente dos 

demais países ou a “babel tributária” (Manicômio Tributário)



4. O Brasil tira a maior parte de sua receita de tributos sobre o 

consumo, prejudicando e muito os mais pobres.

5. IPVA incide sobre carros, mas Jatinhos, helicópteros, iates e 

lanchas de luxo são isentos !

 Reestruturação: por que fazer?



Por quê o Movimento?

É como se cada brasileiro pagasse mais de R$ 6,7 mil por ano em tributos.

Impostos consomem, em média, 40% da renda das pessoas e se torna uma carga de 36 % para as 
empresas em média

Nem todos sabem como os recursos arrecadados são gastos.



Por quê o Movimento?

Precisamos ser fiscais dos gastos públicos

Precisamos cobrar transparência dos governantes 

Podemos denunciar toda e qualquer suspeita de irregularidade ao Ministério Público Estadual ou 
Federal 

                               (www.mp.pr.org.br ou www.mpf.gov.br )



PARA QUE SERVE O MOVIMENTO?

Conscientizar a população sobre o fato de que todos pagamos 
altos tributos em cada compra que fazemos ou serviços que 

contratamos; 

Demonstrar que todo cidadão – rico, pobre ou de classe média 
– paga impostos;

Comunicar que todos temos o direito de cobrar a correta 
aplicação do dinheiro dos tributos e exigir serviços públicos de 

qualidade.



COMO POSSO COLABORAR COM O MOVIMENTO?

Sendo um multiplicador do movimento

Solicitando e distribuindo as cartilhas explicativas

divulgando o simulador do imposto e outras ações da Sombra 
do Imposto. 

E, principalmente...

Cobrar de nossos governantes e parlamentares  a realização da 
reestruturação tributária e a simplificação, com mais justiça 

tributária e fiscal.



O QUE VOCÊ GANHA COM ISSO?

Uma carga tributária menor e mais justa trará benefícios para 
toda a sociedade. 

Os produtos ficam mais baratos, as indústrias produzem mais, 
geram mais empregos e toda a economia cresce. 

Correta aplicação do dinheiro dos impostos garante serviços 
públicos de qualidade.

Melhoria da fiscalização e do acompanhamento da correta 
aplicação dos recursos públicos, combatendo e minimizando a 

Corrupção com os desvios de boa parte dos impostos.



Não podemos perder a 
capacidade de indignação, se 
não ...   


