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Esta edição da revista Plenarinho trata de um problema 
muito sério, que dá o maior prejuízo para os cofres 
públicos,  causa desemprego,  atrapalha o  
desenvolvimento do Brasil e abala a cultura nacional: a 
pirataria.

Este número da revista Plenarinho é um dos frutos de 
uma parceria firmada entre a Câmara dos Deputados e 
a Escola de Administração Fazendária (Esaf), instituição 
ligada ao Ministério da Fazenda. E no nosso site, 
www.plenarinho.leg.br, você encontra outras animações 
e reportagens relacionadas à Educação Fiscal. 

Se você é uma criança sem igual, insubstituível, única no 
mundo; diga não aos CDs, DVDs, tênis, relógios e jogos 
piratas! Junte-se à nossa Turma e exija produtos originais. 
Agora, se quiser copiar o nosso jeito criança de ser 
cidadão, legal!

Na aventura da história em quadrinhos, a Turma do 
Plenarinho se une à Turma do Tributo, travando uma 
perigosa batalha contra o Piratão e sua fábrica de 
produtos falsificados. Os nossos passatempos e 
reportagens também ilustram o tema e incentivam a 
criançada a acreditar na força dos tributos no processo 
de transformação da sociedade brasileira.

Um abraço apertado da Turma do Plenarinho.













Ajude Vital e Dora Colabora a chegarem 
ao CD original. Encontre o caminho que 
leva nossos amigos até o tesouro musical.



Seja deputado mirim!

Não perca esse encontro marcado com a 
cidadania. Todas as informações e formulários 
estão no site do Câmara Mirim, no portal 
Plenarinho. Anote o endereço: 

www.plenarinho.leg.br

Atenção, plenamigo! Já pensou em presidir uma sessão da Câmara dos 
Deputados, apresentar e votar projetos de lei, discursar na tribuna? Com o 
Câmara Mirim, você pode isso tudo. Se você estuda entre o quinto e o nono ano 
do ensino fundamental, participe. Basta enviar um projeto de lei de sua autoria 
pela Internet ou pelos correios. 

Os autores dos três melhores projetos virão à Câmara para defender suas 
propostas. Se aprovadas pelo Plenário Mirim,  podem até virar leis de verdade!

Ah, as escolas e as Câmaras Mirins municipais também podem se inscrever para  
formar o Plenário. Ao todo, até 400 crianças de todo o País terão a oportunidade 
de ser deputados na Reunião Mirim de comissão e na 
Sessão Mirim, na Câmara dos Deputados. 



Se você acha que o problema dessa tal sonegação não é seu, é 
melhor pensar duas vezes. É que o dinheiro que o governo deixa de 
arrecadar com os tributos não pagos dos produtos pirateados faz 
falta nas despesas com educação, infraestrutura, saúde... No fim 
das contas, isso  afeta a vida de todos os brasileiros. 

Além do mais, se não são pagos os direitos autorais de um produto, a gente 
enfraquece a cultura e desestimula os artistas locais. Como? É que quando alguém 
compõe uma música, escreve um livro, cria um filme ou personagem, essa pessoa 
passa a ter direitos, garantidos por lei, sobre o produto criado. 

No mercado de software, mais da metade dos programas são piratas. Muitos 
deles, gravados em CD-ROM, não funcionam. O pior é que a maioria propaga vírus 
e outras ameaças no computador de quem os utiliza.

Os brinquedos piratas são mal-acabados, feitos com materiais de baixa qualidade 
e até mesmo tóxicos. Esses produtos podem se quebrar facilmente, soltar peças e 
tinta. Ou seja, o barato pode sair muito caro. Se você for comprar um brinquedo, 
veja se ele é original e se a embalagem apresenta o selo de segurança do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro.

Pode até parecer um bom negócio. O consumidor 
acha que está ganhando quando paga por um produto 
um valor muito abaixo do negociado na maioria das lojas. 
Mas não é nada disso, plenamigo. Na maioria das vezes, 
esse grande “desconto” acontece por conta da sonegação de 
tributos e de direitos autorais.

Quem comercializa produtos piratas desrespeita os direitos autorais e sonega 
tributos. Quem compra CDs, DVDs, relógios ou outros produtos desse tipo colabora 
com o crime. Sim: crime! No Brasil, a pirataria é crime já previsto no Código Penal. 

Quanto prejuízo
Os prejuízos causados pelo comércio ilegal de bens e serviços são de dezenas de 
bilhões de reais por ano, no Brasil.

Anualmente, o governo deixa de arrecadar quase 1 bilhão de reais em tributos.
Milhares de postos de trabalho são fechados.

O valor pode ser baixo, mas os riscos são altíssimos

Aparelhos eletrônicos falsificados, inclusive acessórios como bateria e 
carregador, podem causar choques elétricos e até explosões.

O comércio de óculos de sol piratas ultrapassa 40% do total de vendas. Os óculos 
falsificados não têm a proteção necessária para bloquear os raios UVA e UVB do 
sol, trazendo sérios riscos à saúde dos olhos.

O que há de errado
com a pirataria?





ACHE AS palavrasACHE AS palavras

A pirataria deve ser duramente combatida pelo Estado (Poder 
Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário), pela polícia e por 
todos nós, cidadãos. Para começar essa luta, ache no quadro 
abaixo as palavras ligadas à pirataria.





Gostei muito da revista. Achei 
legal falar sobre a Constituição 

Federal.
Lara Thais Ribeiro Barros, 
11 anos, Rialma-GO

Jackeline Candeira Monteiro, 

Esse espaço está de parabéns. 
Adoro sites educativos iguais ao 

Plenarinho, que trata os assuntos de 
plena importância de uma maneira tão 

gostosa de aprender brincando. As 
revistas do Plenarinho são um material 
muito rico para os pequeninos futuros 
cidadãos.

26 anos, Parnaíba-PI 
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