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RESUMO 

 

O Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) tem grande potencial progressivo  e 

arrecadatório, sendo essencial para reverter tendências de injustiça no sistema tributário. 

No entanto, seu potencial não é explorado, haja vista o IRPF representar muito pouco da 

carga tributária bruta e da arrecadação total. Além disso, o imposto de renda não é 

atualizado por qualquer índice inflacionário, fazendo com que, para o fisco, a renda do 

contribuinte tenha mais poder aquisitivo do que o tem na realidade. O objetivo dessa 

monografia é comparar as diferenças de enquadramento do contribuinte médio brasileiro 

segundo a tabela de referência do IRPF e segundo uma tabela reajustada pelo IPCA. 

Para melhor interpretação do problema, a pesquisa discute as relações do sistema 

tributário brasileiro e do IRPF. 

 

Palavras-chave: Sistema tributário. Imposto de renda pessoa física. Inflação.   



 

  

ABSTRACT 

 

The Personal Income Tax has great progressive and arrecadation potential, being 

essential to reverse tendencies of injustice in the tax system. However, its potential is not 

exploited, since the Personal Income Tax represents very little of the gross tax burden and 

total collection. In addition, the income tax is not updated by any inflation index, making, 

for the tax authorities, the income of the taxpayer has more purchasing power than it 

actually has. The objective of this monograph is to compare the differences in the 

Brazilian average taxpayer's framework according to the Personal Income Tax reference 

table and according to a table readjusted by the inflation index. For a better interpretation 

of the problem, the research discusses the relations of the Brazilian tax system and the 

Personal Income Tax. 

Keywords: Tax system. Personal income tax. Inflation  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema tributário brasileiro é muito complexo, causando dificuldades de 

entendimento até entre juristas, contadores e especialistas da área. A carga tributária 

brasileira, medida como proporção do produto interno bruto (PIB), não é pequena – de 

acordo com relatório da Receita Federal, em 2014, ela representou 33,47% do PIB do 

país. A questão, como salientam estudiosos do tema, reside na composição da mesma. No 

Brasil, a tributação incide, em sua maioria, sobre produção e consumo, o que imprime um 

caráter regressivo ao seu sistema tributário, pois onera aqueles que têm renda menor, e 

prejudica a atividade econômica, uma vez que encarece o processo produtivo. A 

tributação sobre o consumo tem um peso elevado – o ICMS, que incide sobre bens e 

serviços, responde por cerca de metade da carga tributária, destaca Khair (2013).  

Um efeito importante da tributação indireta, que desconsidera a renda do 

contribuinte, é que, independente da condição social, as pessoas pagam o mesmo 

montante de impostos sobre gêneros essenciais como energia, arroz e feijão, por exemplo. 

Como há uma diferença considerável na proporção de renda destinada ao consumo desses 

bens e serviços sobre os quais recaem o maior peso dos tributos, os tributos indiretos 

pesam proporcionalmente mais ä medida em que a renda decresce - quanto menor a renda 

maior a parcela da mesma comprometida com o consumo e consequentemente mais 

elevado, em termos proporcionais, é o pagamento dos impostos indiretos 

Um dos problemas atuais do IRPF é a não atualização da tabela pelo índice 

inflacionário. Mesmo com o grande crescimento do poder aquisitivo do brasileiro nos 

últimos anos e de uma queda na desigualdade de renda do país, as atualizações da tabela 

do IRPF não levaram em consideração que a cada ano o contribuinte precisa destinar mais 

renda para manter suas condições de vida. Fazendo com que na tabela do IRPF, essas 

pessoas sejam consideradas com mais renda. 

Esta monografia guia-se a partir do seguinte problema: Considerando um perfil médio 

de contribuinte, qual o seu enquadramento na tabela de referência do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF) e na tabela reajustada pelo IPCA? 
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Desde a estabilização monetária no Brasil, em apenas quatro anos os ajustes na tabela do 

IRPF superam o índice inflacionário, sem falar nos anos em que não há reajuste. A não 

atualização da tabela pelo índice inflacionário desloca contribuintes que estariam isentos 

para a primeira faixa de tributação já que para o fisco essas pessoas tem uma renda maior 

do que na realidade.  

 Dessa forma o objetivo dessa monografia é comparar as diferenças 

de enquadramento do contribuinte médio brasileiro segundo a tabela de referência do 

IRPF e  segundo uma tabela reajustada pelo IPCA.  Para atingir o objetivo geral  são 

apresentados os seguintes objetivos específicos,  o trabalho buscará: 

• Analisar as principais características do Sistema Tributário Brasileiro e do 

Imposto de Renda. 

• Verificar o enquadramento do contribuinte na tabela de referência e na reajustada 

pelo IPCA. 

O período estudado justifica-se pelo fato que de 2007 a 2014 os ajustes da tabela do 

IRPF foram congelados em 4,5%, e em alguns anos não sofre nenhuma alteração, sendo 

este  o período de estudo deste trabalho (2007 a 2014),  além de ser um período no qual 

os ajustes da tabela são congelados em 4,5%, também são anos de grande estabilidade 

econômica e política no país. O papel desse trabalho é demonstrar o enquadramento do 

contribuinte na tabela de referência do imposto e na tabela ajustada pelo IPCA.  

Para se chegar aos objetivos propostos à monografia foi elaborada através de pesquisa 

bibliográfica e documental.  Enquanto a abordagem, a pesquisa considera-se qualitativa 

pois apesar de utilizar de elementos numéricos tais informações não são úteis sem a 

discussão e o entendimento do assunto. Sendo sua natureza aplicada, já que a intenção do 

trabalho é contribuir para a sociedade.  De acordo com os objetivos a pesquisa 

exploratória, pensando na proximidade com o tema e a facilidade da linguagem para o 

entendimento de todos. 

Através de uma abordagem qualitativa, simulou-se que as tabelas do IRPF foram 

ajustadas desde 1996 pelo IPCA, apresentando as tabelas dos anos de 2007 a 2014 

ajustadas. Verificou-se que existem pessoas pagando mais imposto do que deveriam, 

como  por exemplo as pessoas com rendimento tributável de  até 3 salários mínimos que 
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estariam isentas do imposto e estão enquadradas na faixa de 7,5%. Combater as 

desigualdades no sistema tributário se faz necessário para assim diminuir as diferenças 

entre as classes. Atualizar a tabela pelo IPCA não resolverá todos os problemas quem 

envolvem o sistema tributário e o IRPF, porém ameniza a situação. 

Para além da Introdução, a Revisão de Literatura vem para trazer o leitor no tema, 

através de um breve entendimento do sistema tributário brasileiro e do Imposto de Renda 

Pessoa Física. O Capítulo, portanto, visa apresentar o Sistema Tributário Brasileiro e o 

Imposto de Renda Pessoa Física, através das legislações, princípios e principais 

definições que os compõe, e é extremamente importante para compreender o objetivo 

do trabalho. Logo após são apresentados todos os procedimentos metodológicos do 

trabalho. 

 Nos Resultados encontra-se a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). É apresentado estudos 

anteriores sobre o tema, a evolução do salário mínimo e do número de declarantes do 

imposto, a fim de mapear o enquadramento do contribuinte tanto nas tabelas do IRPF de 

referência quanto na ajustada. Na Discussão trata dos principais problemas relacionados 

ao IRPF, como a desigualdade e a distribuição de renda no Brasil. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. O sistema tributário brasileiro e o imposto de renda pessoa física (IRPF)  

Segundo Vasconcellos (2006), A necessidade da intervenção Estatal na Economia 

prende-se à constatação de que o sistema de mercado não consegue cumprir 

adequadamente algumas tarefas ou funções. Existem alguns bens que o mercado não 

consegue ofertar, além da existência das externalidades1 associadas ao consumo ou 

produção de alguns bens e serviços.  O Estado possui três funções: alocativa, distributiva, 

e estabilizadora. 

Vasconcellos (2006) destaca que, a função alocativa do governo, associa-se ao 

provimento de bens e serviços não ofertados adequadamente pelo sistema de mercado, e 

a correção de externalidades (positivas ou negativas) na produção ou consumo de alguns 

bens e serviços como saúde, educação e material escolar. Já a função estabilizadora do 

governo relaciona-se com a intervenção do Estado na economia, para modificar o 

desempenho dos níveis de preços e emprego, pois o pleno emprego e a estabilidade de 

preços não acontecem de maneira automatizada na economia. A função distributiva do 

governo realiza-se com transferências, de impostos e subsídios governamentais.  

A distribuição de renda depende da produtividade do trabalho e dos demais 

fatores de produção do mercado. Ou seja, ela dependerá da oferta de fatores e 

do preço que eles atingem no mercado. Assim, se deixarmos o mercado 

funcionar livremente, teremos uma distribuição de renda que dependerá da 

produtividade de cada indivíduo no mercado de fatores, mas que sofrerá a 

influência das diferentes dotações iniciais de patrimônio. O governo funciona 

como um agente redistribuidor de renda à medida que, por meio da tributação, 

retira recursos dos segmentos mais ricos da sociedade (pessoas, setores ou 

regiões) e os transfere para os segmentos menos favorecidos 
(VASCONCELLOS, 2006, p.394). 

 

O Estado dotado de obrigações precisa de financiamento para cumprir o seu papel. 

Esses recursos podem ser adquiridos de diversas formas como a emissão de moeda, 

emissão de títulos da dívida pública e da arrecadação de tributos.  A arrecadação de 

                                                 

 

1 As externalidades são quando os agentes econômicos interagem no mercado, gerando, sem 

intencionalidade, malefícios ou benefícios para indivíduos alheios ao processo, dessa forma as 

externalidades podem ser positivas ou negativas. (SOARES E. S., 1999) 
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tributos é a forma mais eficiente de se financiar o Estado, pois não gera inflação como a 

emissão de moedas e não endivida o estado como a emissão de títulos da dívida pública. 

 A arrecadação tributária vem para contribuir com o bem-estar social, sendo este 

sistema eficiente quando se tem justiça tributária e distribuição de renda. A função 

social do tributo baseia-se na Constituição Federal que, em seu artigo 3º determina que 

são objetivos 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 (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DO BRASIL, 1998). 

2.1.1. Elementos fundamentais do tributo 

Segundo o Código Tributário Nacional (CTN), “tributo é toda prestação pecuniária e 

compulsória, em moeda ou cujo valor nele se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada” (1996).  

O tributo é uma prestação pecuniária, pois deve ser pago em moeda nacional; 

compulsória porque o pagamento é obrigatório e pelo poder coercitivo do Estado, ou seja, 

independente da vontade do contribuinte; Não constitui sanção por ato ilícito assim sendo 

aquele realizado na conformidade da lei, instituída em lei, ou seja, os tributos só podem 

ser criados e aumentados por meio de lei válida e eficaz; É cobrado mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada, para efetuar a cobrança dos valores dos tributos tem 

que agir na forma e nos atritos limites fixados em lei, sem que haja abuso ou desvio de 

poder, explicação essa dada por Fabretti & Fabretti (2009). 

Os tributos são classificados em duas espécies vinculados e não vinculados. Os 

vinculados são as taxas e contribuições de melhoria e são devidos quando há atividade do 

Estado colocada à disposição do contribuinte. Já os Não vinculados são os impostos, 

devidos a partir de instituição  por lei. No artigo 16º do CTN, define-se imposto como um 

tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Já a taxa segundo o Art. 77 tem como 
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fato gerador o exercício regular do poder de polícia (atividade da administração pública 

que limita e disciplina direito, interesse liberdade em razão do interesse público), ou a 

utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua disposição. O artigo 81 diz que contribuição de melhoria é 

instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização 

imobiliária, tendo como limite individual o acréscimo de valor da obra resultar para cada 

imóvel beneficiado. 

Outra definição necessária para se entender os tributos é o fato gerador do tributo que 

representa o momento em que há o início da obrigação tributária. Falcão (2013) Conceitua 

fato gerador como: 

O conjunto de fatos ou o estado de fato, a que o legislador vincula o nascimento 

da obrigação jurídica de pagar um tributo determinado. Assim, são elementos 

para caracterização do fato gerador: a previsão em lei; a circunstância de 

constituir o fato gerador, para o direito tributário, um fato jurídico, na verdade 

um fato econômico de relevância jurídica; a circunstância de tratar-se do 

pressuposto de fato para o surgimento ou a instauração da obrigação de pagar 

um tributo determinado (FALCÃO, 2013, p. 09). 

O fato gerador divide-se entre instantâneos, periódicos e continuados. Segundo 

Amaro (2014), “o fato gerador é dito instantâneo quando sua realização se dá num 

momento do tempo, sendo configurado por um negócio jurídico singular que, a cada vez 

que se põe no mundo implica a realização de um fato gerador”, considera-se periódico 

quando sua realização se põe ao longo de um espaço tempo e o continuado quando se 

refere a impostos que perpetuam ao longo do tempo e mensurado em cortes temporais, 

como os impostos sobre propriedade.  No caso do Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF) 

o fato gerador é periódico, pois será calculado a partir da soma algébrica dos rendimentos 

tributários ao longo do ano, e declarado no ano subsequente. 

 Para saber o valor devido de um tributo aplica-se a alíquota2 na base de cálculo, 

sendo este o montante monetário que caracteriza o tributo. 

                                                 

 

2 “Percentual que será aplicado sobre a base de cálculo para apurar o valor de determinado tributo” (RFB, 

2016) 
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É grande a importância da base de cálculo, porque ela nos permite identificar 

o tributo de que se cuida. Se a lei cria um imposto sobre a renda mas indica 

como sua base de cálculo a receita ou o patrimônio, está na verdade, criando 

imposto sobre a receita ou o patrimônio, e não sobre a renda.(...) A base de 

cálculo é, portanto, elemento essencial na identificação do tributo, sobre o qual 

se aplica a alíquota para ter-se como resultado o valor do tributo 

correspondente (MACHADO, 2009, p. 14). 

Segundo Fabretti & Fabretti (2009), em relação à pessoa que suporta o ônus da carga 

tributária, os tributos classificam-se em diretos e indiretos: Os tributos indiretos são os 

que incidem sobre a produção e circulação de bens e serviços e são repassados para o 

preço, pelo produtor, vendedor ou prestador de serviço, como por exemplo, o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Já tributos diretos são os que recaem 

sobre a pessoa física ou jurídica que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Esses 

tributos incidem sobre o patrimônio e a renda e são considerados tributos de 

responsabilidade pessoal, como o Imposto de Renda sobre pessoa Jurídica (IRPJ). 

Quando se trata da criação de tributos, a Constituição Federal aufere competência 

tributária à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. A 

Constituição também determina os tributos que cada ente federativo pode criar e os 

limites do poder de tributar. Sendo assim, a competência tributária refere-se a quem irá 

regular e arrecadar os tributos.  

O Quadro 1 traz os tributos vigentes no sistema tributário brasileiro separando-os 

quanto ao ente político competente, base de incidência e ônus da carga tributária. Pode-

se observar que a União é o ente que controla a  maioria dos tributos. Isso se deve ao fato 

de que, em 1964, com o Golpe Militar inicia-se a reforma tributária brasileira, onde o 

principal preceito era a concentração do poder na Esfera da União. 

Dessa forma, a discussão tributária do País não foi nada democrática e facilmente 

implementada, já que quem ousasse contrariar as ideias autoritárias do regime era 

reprimido. Sendo assim realiza-se profundas alterações no sistema tributário vigente. 

 Em 1964, o advento do regime militar abriu uma fase de duas décadas de 

centralização, que serviu tanto à reforma fiscal, na primeira metade do período, 

concentrando receitas e comando dos gastos em mãos da União, quanto ao 

controle político e social de que o regime de força necessitava. (SERRA & 

AFONSO, 1999, p.23) 
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A reforma de 1964 estabeleceu que a tributação brasileira incidisse sobre bases 

econômicas. As principais mudanças foram a criação do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), a criação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM), a 

criação do Imposto sobre Serviços (ISS), a transferência para a União do Imposto de 

Exportação, e do Imposto Territorial Rural (ITR). A extinção do imposto de renda 

cedular, dos adicionais de proteção à família e da imunidade de imposto para escritor, 

jornalista e professor, além da criação de diversos incentivos fiscais.   

Também foram criados o Fundo de Garantia por Tempo e Serviço (FGTS) e o 

Programa de Integração Social (PIS). Além disso, ocorreu a redefinição do espaço 

tributário: União (IPI, IRPF, ITR e impostos sobre comércio exterior), Estados (ICMS) e 

Municípios (ISS e IPTU). O Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, fundo 

de transferências intergovernamentais, datam desse período (GREMAUD, 

VASCONSELLOS & TONETO JR., 2004). 

 O Quadro 1  separa os impostos de acordo com a base de incidência do tributo. 

Como é possível observar,  divide-se sobre a renda, patrimônio e atividade econômica. A 

atividade econômica é basicamente a circulação de mercadorias e serviços do país.  É de 

extrema importância diferenciar renda e patrimônio. 

Para Dowbor (2014), “a renda é anual - resultado de salário, de aluguéis do 

rendimento de aplicações financeiras etc.,- enquanto o patrimônio constitui a riqueza 

acumulada sob forma de casas, contas bancárias (menos dívidas) ações e outras formas 

de riqueza”. O fato gerador do IRPF é a renda. 
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Quadro 1: Tributos vigentes, competência e base de incidência 

  Competência 

Carga 

tributária 

Base de 

incidência 

União Estados Municípios 

 

D
IR

E
T

O
S

 

 

 

Renda 

Imposto de Renda Pessoa Física  

IR. Pessoa Jurídica 

Contribuições* 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimônio 

 

Imposto Territorial Rural (ITR) 

Grandes Fortunas** 

Contribuição de Melhoria 

Imposto sobre 

Transmissão 

Causa Mortis e 

Doação (ITCMD) 

Imposto sobre a 

Propriedade de 

Veículos 

Automotores 

(IPVA)  

Contribuições de 

Melhoria 

Imposto sobre 

Propriedade 

Territorial Urbana 

(IPTU) 

Imposto de 

Transmissão de 

Bens Imóveis 

(ITBI) 

Contribuições de 

Melhoria 

 

IN
D

IR
E

T
O

S
 

 

 

 

 

 Atividade 

Econômica 

(Circulação 

de 

Riquezas e 

Consumo) 

Imposto sobre produtos 

industrializados (IPI) 

Imposto sobre operação 

financeira (IOF) 

Imposto de Importação (II) 

Imposto de Exportação (IE) 

Contr. Social da Seguridade 

Social (Cofins) 

Programa de Integração Social 

(PIS) 

Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) 

Contribuição de Intervenção de 

Domínio Econômico (CIDE) 

 

 

 

 

Imposto Sobre 

Circulação de 

Mercadorias e 

Serviços (ICMS) 

 

 

 

 

Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer 

Natureza (ISS) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016) 

  *Folha de salários: Contribuição Previdenciária, Contr. Sistema S, Contr.  Seguro Desemprego e Contr. 

Salário Educação 

  ** Aguardando Projeto de Lei Para Regularização 
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Em relação à base de incidência do tributo, a Tabela 1, relata a evolução da 

participação das bases de incidência na Arrecadação Total. Como pode observar, os 

impostos sobre bens e serviços representam cerca de metade da arrecadação total dos 

tributos, seguido pela folha de salários, ficando em média 25%.  Atrás vem a tributação 

sobre renda responde em média 18%, e ainda se divide entre os retidos na fonte e o da 

pessoa jurídica. 

 

Tabela 1: Evolução da participação das bases de incidência na arrecadação total 

2006 a 2015 

Tipo de base de 

incidência 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                      

Renda 18,47% 19,30% 20,45% 19,63% 18,26% 19,92% 17,92% 18,15% 18,05% 18,27% 

                      

Folha de salários 24,46% 24,25% 24,23% 26,28% 26,01% 25,61% 26,43% 25,79% 25,95% 25,83% 

                      

Propriedade 3,47% 3,52% 3,56% 3,91% 3,79% 3,74% 3,89% 3,94% 4,17% 4,44% 

                      

Bens e serviços 48,65% 47,85% 49,77% 48,45% 49,71% 49,32% 49,81% 50,41% 50,20% 49,68% 

                      

Trans. Financeiras 4,82% 4,82% 2,03% 1,79% 2,11% 2,20% 1,96% 1,68% 1,62% 1,80% 

                      

Outros tributos 0,13% 0,25% -0,03% 0,05% 0,12% 0,05% -0,01% 0,04% 0,01% -0,02% 

                      

R. tributária Total: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016).                                                                                                                         

 

O incômodo advém do fato de os tributos incidentes sobre bens e serviços, os 

ditos tributos indiretos, onerarem mais os pobres do que os ricos 

proporcionalmente às suas rendas. Isto é, são, teoricamente, tributos 

regressivos. Já os impostos incidentes sobre renda e propriedade, denominados 

tributos diretos, podem ser graduados de acordo com o nível de renda e riqueza 

da pessoa a ser gravada e, por isso, costumam incidir mais intensamente sobre 

os ricos (CASTRO, 2014, p. 6). 

 

Considerando tais aspectos, o tributação indireta intensifica as desigualdades, já 

que tributa de forma igual, pessoas que não são iguais. O trabalhador formal, deixa uma 

proporção do salário para pagar alguns tributos sobre a folha, outra parte  da renda 

destina-se ao consumo, que também tem a sua parcela de impostos, e se caso resolver 
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poupar, também será tributado. Já para as pessoas que vivem dos rendimentos de 

investimentos, fortunas etc, pagará a mesma proporção dos tributos sobre o consumo.  

2.1.2.  Princípios tributários  

Uma instituição qualquer precisa de princípios para seu ordenamento, o sistema 

tributário não é diferente. Os princípios são as normas que baseiam o ordenamento 

jurídico, são preceitos fundamentais para garantir a eficácia e eficiência do sistema 

tributário. Para Machado (2009) “tais princípios existem para proteger o cidadão contra 

os abusos do Poder. Em face do elemento teleológico, portanto, o intérprete, que tem 

consciência dessa finalidade, busca nesses princípios a efetiva proteção do contribuinte” 

No Quadro 2 é possível visualizar os princípios tributários brasileiros, suas 

características e a legislação que o fundamenta. 

Quadro 2: Os princípios do sistema tributário Brasileiro 

Princípio Legislação Característica 
 

Princípio da 

Legalidade 

 

 Art. 150, da 

CF. 

 

É expressamente proibido à União, aos Estados Membros e aos 

Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 

 

Princípio da 

não-

discriminação 

 

 

Art. 152, da 

CF. 

Veda que os Estados-membros, o Distrito Federal ou os Municípios 

façam distinção tributária entre bens e serviços em razão da sua 

procedência ou destino, assim como a União Federal também não 

pode tributar a renda de sua dívida ou os vencimentos de seus 

servidores com patamares inferiores ao dos Estados ou Município. 

Princípio da 

Seletividade 

 

Art. 153, 

§3º,CF 

Visa tributar mais fortemente produtos menos essenciais. Já 

produtos essenciais terão alíquotas menores. No IPI sua aplicação é 

obrigatória, para o ICMS e o IPVA sua aplicação é facultativa 

 

 

Princípio da 

Isonomia 

(Igualdade) 

 

 

 

Art. 150, II, 

da CF. 

 

O princípio da Isonomia trata sobre a aplicação igualitária da norma 

tributária aos contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, independentemente de sua atividade profissional, tendo 

como base filosófica o princípio constitucional da isonomia (artigo 

150, II, da Constituição Federal). 

Princípio da 

Anterioridade 

Art.150, III, 

alíneas b e c 

da CF. 

O princípio da anterioridade trata da proibição à cobrança de 

tributos no exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 

os institui ou aumentou. 

(Continuação) 
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(Continuação) 

 

 

Princípio da 

Capacidade 

Contributiva 

 

 

Art. 145, §1º 

 da CF: 

O princípio da capacidade contributiva é muito parecido com o 

princípio da isonomia, ambos tratam a mesma ideia, tratar os iguais 

de forma igual e os desiguais na medida da desigualdade. Os tributos 

devem respeitar a capacidade do contribuinte de produzir riquezas, 

através de alíquotas progressivas ou com a aplicação da mesma 

alíquota sobre diferentes bases de cálculo como no caso do Imposto 

de Renda Pessoa Física (IRPF). 

 

Princípio da 

Irretroatividade 

da Lei 

Tributária 

 

 Art. 150, 

alínea a, da 

CF. 

É vedada cobrança de fato gerador, ocorrido antes da lei que instituir 

o tributo ou majorá-lo. O princípio deixa claro que não se aplica lei 

atual a fatos passados.  É vedado à cobrança de tributos em relação 

a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

houver instituído ou aumentados. 

 

 

 

Princípio do 

não-confisco 

 

 

Art. 150, IV, 

da CF. 

Nesse princípio o Estado não pode exigir do contribuinte valor 

exorbitantes, de uma maneira que prejudique o direito de 

propriedade e desestimule a livre iniciativa. Ou seja, não sendo 

viável a exigência de uma carga tributária elevada, pois acarretaria 

um confisco.  O tributo é considerado confiscatório quando 

representa grande parte da propriedade ou impede o exercício da 

atividade lícita. 

 

 

O princípio da 

uniformidade 

geográfica ou 

tributária 

 

 

Art. 151, I, 

da CF. 

É vedado à União: Instituir tributo que não seja uniforme em todo o 

território nacional ou que implique distinção ou preferência em 

relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento 

de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a 

promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as 

diferentes regiões do País. 

 

Princípio da 

não 

cumulatividade 

Art. 153. § 

3º 

Art. 155 § 2º 

Tal princípio tem por objetivo desonerar a incidência tributária na 

cadeia produtiva, permitindo-se que o contribuinte adquirente do 

produto ou serviço, na etapa seguinte, possa se creditar do imposto 

pago nas etapas anteriores, compensando tal valor com o seu 

imposto devido no momento posterior da venda ou da saída. 

 

Princípio da 

Liberdade de 

tráfego 

Art. 150, V, 

da CF. 

Não é permitido limitar a passagem de pessoas ou bens por meio de 

tributos, exceto a cobrança de pedágio. E assim vedado a União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer qualquer 

tipo de tributo que limita o tráfego de pessoas.  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Constituição Federal do Brasil (1988). 

 

Relacionando os princípios ao IRPF, se todos fossem tributados por valores 

fixados, por exemplo, afrontaria o princípio da igualdade tributária (isonomia). Quem 

ganha mais, diferente de quem ganha menos, deve pagar mais. O  princípio tributário 

portanto, que mais associa-se a IRPF é o princípio da capacidade contributiva.  Cabendo 

a legislação medir o peso da tributação de acordo com a capacidade de contribuir de cada 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10672339/artigo-145-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10672148/par%C3%A1grafo-1-artigo-145-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10669784/artigo-153-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10669350/par%C3%A1grafo-3-artigo-153-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10669350/par%C3%A1grafo-3-artigo-153-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10668550/artigo-155-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10668094/par%C3%A1grafo-2-artigo-155-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


23 
 

 

  

pessoa, através do enquadramento do rendimento nas faixas da tabela do imposto. A 

capacidade contributiva está associada a progressividade que também caracteriza o IRPF. 

  Segundo a Câmara Legislativa, tributos progressivos são aqueles em que a 

alíquota aumenta à proporção que os valores sobre os quais incide são maiores, mantendo 

uma relação positiva com o nível de renda, já tributos regressivos são aqueles em que a 

alíquota diminui à proporção que os valores sobre os quais incide são maiores, ou seja, 

têm relação inversa ao nível de renda do contribuinte. Já na medida em que a renda 

aumenta, o contribuinte paga mais imposto.  

2.2. O Imposto de Renda Sobre Pessoa Física (IRPF) 

Segundo a Receita Federal Brasileira o Imposto de Renda Sobre Pessoa Física (IRPF) 

é um imposto direto que incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes 

no País ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil. Apresenta 

alíquotas variáveis conforme a renda dos contribuintes, de forma que os de menor renda 

não sejam alcançados pela tributação. A competência do IRPF pertence à União, como 

descrito no artigo 153º da Constituição Federal de 1988. 

O Imposto de Renda Pessoa Física tem grande capacidade distributiva, pois tributa 

conforme a renda, Porém quando observamos a tabela do imposto percebemos que as 

alíquotas além de baixas atingem em maioria  a classe média. Para além disso, o imposto 

representa uma porcentagem muito pequena da arrecadação, cerca de 10%, não trazendo 

grandes impactos arrecadatórios, e portanto distributivos. 

O imposto de renda foi instituído no Brasil em dezembro 1922, planejado pela 

Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1923. “Fica 

instituído o imposto geral sobre a renda, que será devido, annualmente, por toda a pessoa 

physica ou juridica, residente no territorio do paiz, e incidirá, em cada caso, sobre o 

conjunto liquido dos rendimentos de qualquer origem.” (RFB, 2015) 

Avaliou-se o início da cobrança do imposto de renda e averiguou a necessidade 

de adaptações. Implantar um imposto complexo e amplo demandava adequações para que 

fosse mais justo.  No Congresso Nacional já tramitava discussões sobre o assunto. 
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Nos primeiros anos, a participação do imposto de renda na receita tributária da 

União era pequena, algo em torno de 3%. Dos impostos federais, só arrecadava 

mais que o imposto sobre loterias. Aos poucos a arrecadação foi aumentando 

em termos nominais e reais. Na década de 1930, a participação do imposto de 

renda já ultrapassava 8%. O imposto de importação mantinha uma liderança 

histórica, seguido cada vez mais de perto pelo imposto de consumo. (RFB, 

2016) 

Após o início da 2ª guerra mundial, a queda do comércio internacional trouxe 

reflexos na arrecadação dos impostos alfandegários. O governo na tentativa de melhores 

índices de recursos criou a Comissão de Reorganização dos Serviços da Diretoria do 

Imposto de Renda.  

 
Em cinco anos, o imposto de renda passou de 10% para 28% no total da receita 

tributária federal. Em 1943, segundo alguns jornais e livros da época, o 

imposto de renda teria ultrapassado o imposto de consumo e se tornado o 

primeiro em arrecadação. No entanto, dados da Inspetoria Geral de Finanças 

mostram que, em 1943, a arrecadação do imposto de renda encostou na receita 

do imposto de consumo, mas o imposto de renda só se tornaria o número 1 em 

1944. De 1945 até 1978, dividiu a liderança com o imposto de consumo, que, 

em 1965, se transformaria no imposto sobre produtos industrializados. (RFB, 

2016) 

 

O crescimento econômico também contribuiu com a elevação da arrecadação do 

Imposto de Renda, pois enriqueceu parcela das classes mais rica da população.  E essa 

posição foi alcançada sem grandes alterações tributárias. “O resultado foi obtido com 

melhorias do aparelho arrecadador, aperfeiçoamentos na legislação tributária e máquina 

fiscalizadora mais afinada.” 

 Na década de 1940, impulsiona-se a ampliação das alíquotas da tabela 

progressiva. O IRPF é o que mais pode contribuir ao alvo de justiça fiscal, ao permitir 

que se tribute conforme a renda. 

Com a edição da Lei nº 4.154 de 28 de novembro de 1962, a alíquota de 

apuração do imposto progressivo alcançou, nos exercícios de 1963 a 1965, o 

percentual mais elevado da história do IRPF: até 65%. Na época, os países 

mais conhecidos do mundo adotavam tabela progressiva ampla com alíquotas 

diferenciadas e mais elevadas para contribuintes com renda líquida maior, de 

forma que o pagamento do imposto fosse mais próximo da capacidade 

contributiva. (RFB, 2016)  
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Quadro 3: Cronologia do imposto de renda no Brasil 

Período  Mudanças do Imposto de Renda 

1922 a 1924  A instituição do imposto de renda no Brasil 

1925 a 1929 As primeiras reformas 

1930 a 1939 A adaptação do imposto 

1940 a 1944  O imposto de renda alcança o primeiro lugar em arrecadação 

1945 a 1963  A consolidação do imposto 

1964 a 1967 A Reforma Tributária 

1968 a 1981 Começa a Era da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

1982 a 1990 O lançamento por homologação e o Sistema de Bases 

Correntes 

1991 a 1996   Começa a informatização no preenchimento da Declaração 

1997 a 2016 O avanço tecnológico: segurança, rapidez e facilidade no 

preenchimento e na entrega da declaração 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016). 

 

 O sistema tributário brasileiro antes da reforma era composto de tributos seletivos 

sobre consumo e selos acompanhado de diversas tarifas e restrições ao comércio 

internacional. 

O imposto sobre a renda era pouco progressivo na prática e os reais contribuintes 

eram os trabalhadores do setor formal, quem pagavam a retenção na fonte, enquanto os 

brasileiros mais ricos não se deparavam com dificuldades para fugir das obrigações 

tributárias. 

Através da reforma de 1960 a 1980, promove-se a criação e expansão da tributação 

indireta, reduzindo os tributos sobre comércio exterior, fortalecendo a administração 

tributária, mas deixando de lado a redução das desigualdades sociais. 

 

No início da década de 1990, a onda neoliberal “quebrou” em praias 

brasileiras, recomendando que a carga tributária fosse distribuída sobre base 

mais ampla o que segundo seus defensores, exigia um imposto de renda 

menos progressivo e a elevação da contribuição dos impostos sobre 

consumo. Nesse contexto, defendiam que a política tributária não devia ser 

utilizada como instrumento de política social sob pena de reduzir a eficiência 

da tributação. A partir de 1995 a política tributária foi redesenhada para 

beneficiar  os processos de mundialização do capital financeiro, de forma a 

atraí-lo e mimá-lo do ponto de vista fiscal (as reformas do pacote neoliberal 

propuseram reformas administrativas, visando reduzir os custos das 

administrações tributárias e do cumprimento das obrigações  pelas empresas, 

principalmente com o objetivo de incentivar o investimento estrangeiro) 

(GONDIM e LETTIERI, 2014, p. 64). 

 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/historia/1922-a-1924-a-instituicao-do-imposto-de-renda-no-brasil
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/historia/1940-a-1943-o-imposto-de-renda-alcanca-o-primeiro-lugar-em-arrecadacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/historia/1944-a-1963-a-consolidacao-do-imposto
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/historia/1982-a-1990-o-lancamento-por-homologacao-e-o-sistema-de-bases-correntes
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/historia/1982-a-1990-o-lancamento-por-homologacao-e-o-sistema-de-bases-correntes
http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda/historia/1991-a-1996-comeca-a-informatizacao-no-preenchimento-da-declaracao
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Com o objetivo de diminuir a tributação do grande capital e também de garantir a 

arrecadação necessária considerando os problemas econômicos e a suposta necessidade 

de ajuste fiscal, fez-se escolha por tributar de forma indireta, atingindo, sobretudo os mais 

pobres do país. E assim foram construídos os tão aclamados recordes de arrecadação: 

aumentando a tributação dos mais pobres e reduzindo dos mais ricos. 

Desde o início do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 

1995 a 2003, segue algumas das regalias ao mais ricos: redução da alíquota e base de 

cálculo do IRPJ e CSLL, isenção do imposto de renda sobre remessa de lucros e 

dividendos  ao exterior, dentre, etc. Além disso, a liberalização financeira internacional 

abriu novas oportunidades para a fuga de capitais e evasão fiscal por parte das elites, 

acentuando a desigualdade (GONDIN e LETTIERI, 2014, p. 64).  

2.2.1. A Declaração de ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) e os 

principais termos relacionados ao IRPF. 

A Declaração de ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) é uma 

obrigação anual de cada contribuinte do imposto, segundo as normas estipuladas pela 

Receita Federal do Brasil (RFB, 2016). 

Estão obrigados à entrega da DIRPF a pessoa física que: Recebeu rendimentos 

tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma seja superior ao mínimo 

fixado; recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior ao mínimo fixado 

anualmente; obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens 

ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas 

de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;  passou à condição de 

residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se encontrava em 31 de 

dezembro;  pretenda compensar prejuízos da atividade rural de anos-

calendário anteriores ou do próprio ano-calendário; optou pela isenção do 

imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de 

imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 

imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da celebração do contrato de venda, nos termos do artigo 39 da Lei 

11.196/2005. (RFB)  

A pessoa física obrigada a DIRPF e não entrega-la está sujeito a multa mínima ou 

proporcional ao imposto devido. 

 Se faz necessário trazer algumas definições para melhor compreensão da  DIRPF 

e o IRPF. No Quadro 4 é possível visualizar os principais termos e seu significado 

 

http://www.portaltributario.com.br/noticias/calculo_capital.htm
http://www.portaltributario.com.br/noticias/calculo_capital.htm
http://www.portaltributario.com.br/guia/atividades_rurais_pf.html
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei11196.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei11196.htm
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Quadro 4: Termos relacionados ao IRPF 

(continuação) 

TERMOS DEFINIÇÃO 

 

Ano-calendário 

ou Ano-base 

 

Período de 12 meses (1º de janeiro a 31 de dezembro) em que foram registrados os 

rendimentos e despesas do contribuinte. 

 

Declarante Todas as pessoas físicas que através da DIRPF declara seus rendimentos, nem todo 

declarante é contribuinte. 

 

Contribuinte 

 

Declarantes que pagam o IRPF. 

 

Acréscimo 

patrimonial 

 

Aumento de patrimônio do contribuinte de um ano para outro 

 

 

Carnê-Leão 

 

Recolhimento mensal obrigatório que a pessoa física residente no Brasil fica sujeita 

ao receber rendimentos tributáveis de outra pessoa física ou do exterior, sem 

vínculo empregatício, quando não tributados na fonte no Brasil. 

 

Comunicação de 

Saída Definitiva 

do País: 

 

Comunicação que a pessoa faz ao se retirar do Brasil em caráter definitivo ou passar 

à condição de não-residente no Brasil, quando houver saído do território nacional 

em caráter temporário. 

 

Comprovante ou 

Informe de 

Rendimento 

 

Documentos que empresas e bancos fornecem com a descrição de valores recebidos 

e rendimentos do cidadão durante o ano-calendário. 

 

Livro caixa 

 

É o livro no qual são relacionadas, mensalmente, as receitas e despesas relativas à 

prestação de serviços sem vínculo empregatício. Está dispensado o seu registro na 

Receita Federal ou em cartórios. As despesas permitidas para dedução variam 

conforme o tipo de atividade. 

 

Multa de mora 

 

Penalidade aplicada quando o pagamento da contribuição ou do tributo não 

acontece no prazo previsto em lei. 

 

Pensão 

alimentícia 

 

Valor fixado por um juiz para a manutenção de filhos ou cônjuge após a separação. 

 

Pró-labore 

 

É a remuneração (salário) paga aos sócios de empresas. 

 

Receitas isentas 

 

São os rendimentos não tributáveis, que precisam ser declarados, mas não 

modificam o imposto do contribuinte (poupança, férias, FGTS, bolsa de estudos, 

entre outros). 

 

Recibo da 

declaração 

É o comprovante do envio da declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. 

Este documento deve ser guardado pelo contribuinte. 

 

Rendimentos 

tributáveis 

 

Rendimentos sobre os quais incide o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. 

 

Residentes e 

Não-Residentes 

 

Residente é que tem residência no Brasil. O não-residente é aquele que sai 

definitivamente ou que não possui residência fixa. Quem se afastar do Brasil e ficar 

182 dias fora já é considerado não-residente. 
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(continuação) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Portal Brasil (2011). 

 

 Outras termos relacionados ao IRPF são as Deduções. No Quadro 5 tem-se  as atuais 

deduções do imposto. Segundo o Portal Brasil, deduções são gastos devidamente 

comprovados que podem reduzir o valor do imposto a ser pago ou elevar o valor da 

restituição. Segundo Soares et. al. (2009, p.14) “de modo geral, a estrutura de deduções 

do IRPF no Brasil é relativamente simples e enxuta. Isto é verdade tanto em comparação 

com outros países como com o próprio Brasil no passado”.  

 

 

 

 

 

Restituição 

 

É o ressarcimento da Receita Federal ao contribuinte que teve valores 

arrecadados indevidamente à Previdência Social ou a outros institutos. Só tem 

direito de receber a restituição do Imposto de Renda quem comprovar o 

recolhimento o pagamento do valor requerido. 

 

Tributação exclusiva 

 

Tributação exclusiva por força da lei. É o caso do imposto sobre os prêmios 

da Loteria Federal e do 13º salário. 

 

Declaração 

retificadora 

 

É a opção que o contribuinte tem de corrigir a declaração primeiramente 

entregue. O prazo para a retificação da declaração de rendimentos termina em 

cinco anos. 

 

Deduções 

 

Gastos devidamente comprovados que podem reduzir o valor do imposto a 

ser pago ou elevar o valor da restituição. 

Desconto simplificado  

É o desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis que substitui as 

deduções legais possíveis. Não precisa ser comprovado. 

Dívidas e ônus reais 

 

São as dívidas e empréstimos tomados e/ou pagos pelo contribuinte.. 

 

FGTS 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado para proteger o 

trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Não é tributado, mas seu 

saque ou uso para a compra de imóvel deve ser declarado. 

 

Fonte Pagadora 

 

Pessoa física ou jurídica que efetuou o pagamento de rendimentos ao 

contribuinte. 

 

Ganho de Capital 

 

Lucro obtido na alienação de um bem ou direito. 
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Quadro 5: As deduções do IRPF. 

DEDUÇÕES DESCRIÇÕES 

 

 

Dependentes 

 Cônjuge, filhos, netos, companheira(o), avós, pais e até sogros podem ser 

classificados como dependentes desde que você respeite condições como idade e 

comprovação judicial de dependência. Você pode descontar R$ 2.275,08 por 

dependente, mas caso o valor máximo ultrapasse R$ 28.559,70 ao ano, os dependentes 

precisam fazer a declaração em separado, mesmo se forem menores de idade. 

 

 

Educação 

As despesas que são relativas à educação do contribuinte, dependentes ou dos que 

recebem pensão alimentícia podem ser descontadas em até R$ 3.3561,50 por pessoa 

no ano. O valor integral pago deve ser informado para não haver discrepância quando 

cruzado com os valores da instituições de Ensino à Receita 

 

 

 

Despesas 

Médicas 

Pagamentos efetuados para o seu próprio tratamento ou o de dependentes relacionadas 

a médicos de qualquer especialidade, plano de saúde, dentistas, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, hospitais e exames laboratoriais 

podem ser descontados. Assim como serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e 

próteses dentárias e ortopédicas. Lembrando que as próteses dentárias e aparelhos 

ortodônticos requerem comprovação e nota fiscal para provar o benefício em termos 

de saúde. 

 

 

 

Pensão 

Alimentícia 

Quem recebe pensão alimentícia judicial ou por decisão de acordo por escritura 

pública é chamado de alimentado (podendo ser uma criança ou adulto). Portanto, vale 

para uma ex-mulher, um ex-marido, um pai, um filho ou um parente. Se o juiz decidir 

a necessidade de pensão alimentícia, ele se tornará um alimentado. O responsável por 

pagar a pensão alimentícia pode lançar os alimentados para deduzir integralmente o 

valor desembolsado. 

 

 

Previdência 

Privada 

Contribuições para fundos previdenciários privados do tipo PGBL podem deduzir até 

12% da renda tributável, ao passo que os planos VGBL não permitem dedução. A 

atenção redobrada aqui é para os contribuintes que pagam um plano de previdência 

para o filho. Respeitando o limite dos 12% da renda, o abatimento do imposto só é 

possível se o plano do filho for PGBL e ele conste como dependente na declaração e 

o contribuinte pague o INSS em nome do filho no caso dele ser maior de 16 anos. 

 

 

Livro-caixa 

Os profissionais autônomos podem descontar algumas despesas do livro-caixa, como 

salário e encargos trabalhistas de empregados registrados. Além disso, se serviços 

prestados por terceiro forem essenciais às suas atividades, eles também podem ser 

colocados nesta conta, tais como: pagamento de água, luz, telefone, aluguel e gastos 

com material de escritório ou benfeitorias no imóvel. 

INSS de 

Empregada 

Doméstica 

O contribuinte que possuir empregada doméstica em casa com sua carteira assinada 

pode descontar o valor das contribuições referentes ao INSS em até R$ 1.093,77. Este 

valor corresponde ao recolhimento sobre o salário mínimo do ano com o acréscimo 

de um terço das férias e o décimo terceiro salário. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016). 

 

Outra forma de dedução no IRPF  são alguns incentivos fiscais estipulados pela 

Receita Federal, pode utilizar como dedução as doações o contribuinte pessoa física que 

fizer sua declaração do IRPF pelo modelo completo. 
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A utilização do incentivo fiscal tem o cumprimento de beneficiar a entidade 

com recursos financeiros de doações para o Fundo dos Direitos da Criança  e 

do Adolescente, Fundos do Idoso, Projetos Culturais ou Artísticos pelo 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), Fundos de financiamento 

da indústria cinematográfica nacional (FUNCINES),  Incentivo ao Desporto pela 

Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 

da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) e Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica (PRONON) (UCS,2016, p. 16). 

 

Os limites para serem doados podem ser observados na figura 1, descrevendo por tipo 

de fundo e a porcentagem que pode ser doado, lembrando que refere-se a porcentagem 

do total de imposto devido. 

Figura 1: Limite de doações utilizando incentivo fiscal 

 

Fonte: Núcleo de apoio contábil e fiscal (NAF) apud UCS (2016) 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia é o caminho pelo qual se passou para realizar a pesquisa, trazer tais  

conceitos é fundamental para qualidade do trabalho. 

  “methodos significa organização, e logos, estudo sistemático, pesquisa, 

investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a 

serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer 

ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos 

utilizados para fazer uma pesquisa científica. (FONSECA ,2002 apus 

GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 12) 

 

 Quanto a abordagem a presente pesquisa é qualitativa. A pesquisa qualitativa 

preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. (Gerhardt e 

Silveira, 2009, p. 32). Apesar de a monografia usar de dados quantitativos para trabalhar, 

tais elementos não a compõem sem a devida  interpretação e aplicação. 

 A pesquisa qualitativa tenta compreender a totalidade do fenômeno, mais do 

que focalizar conceitos específicos; possui poucas ideias preconcebidas e 

salienta a importância das interpretações dos eventos mais do que a 

interpretação do pesquisador; coleta dados sem instrumentos formais e 

estruturados; não tenta controlar o contexto da pesquisa, e, sim, captar o 

contexto na totalidade; enfatiza o subjetivo como meio de compreender e 

interpretar as experiências; analisa as informações narradas de uma forma 

organizada, mas intuitiva (POLIT et al., 2004 apud GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p. 34). 

 

  Godoy (1995) destaca como uma das características básicas da pesquisa 

qualitativa é que através de sua perspectiva um fenômeno pode ser melhor compreendido 

no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva 

integrada. 

Em relação a natureza  a  pesquisa se classifica como pesquisa aplicada, “pois 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais”. (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 35). 

 

Quanto aos objetivos o trabalho é uma pesquisa exploratória, para Gil (2007 apud 

Gerhardt e Silveira,  2009, p. 35  ) “este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses.” A grande maioria dessas pesquisas envolve levantamento bibliográfico. 
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Quando se trata dos procedimentos da pesquisa, sem dúvida classifica-se como 

bibliográfica e documental. 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e 

artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre 

a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 

tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32 apud GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009 p. 37). 

 

  Além de utilizar livros e artigos científicos, a pesquisa baseou-se em diversos 

sites oficiais do governo onde se continham documentos oficiais e relatórios com muitas 

estatísticas. Godoy (1995) destaca que a pesquisa documental não se limita apenas a 

palavra documento, “as estatísticas (que produzem um registro ordenado e regular de 

vários aspectos da vida de determinada sociedade) e os elementos iconográficos ( como, 

por exemplo, sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes). 

A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo 

envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001 apud GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p. 32). 

A limitação dessa e de muitas pesquisas é a subjetividade, transformar ideias que 

são muito individuais em informações claras e precisas. Os declarantes do IRPF são 

dotados de suas características, tanto financeiras como composição da família, deduções, 

etc. E a presente pesquisa não considera esses fatos, por questões didáticas.  

Apesar de apresentar quais são as possíveis deduções do imposto, não considera-

se essas deduções no cálculos. Não impedindo que um contribuinte possa verificar seu 

enquadramento considerando que o valor utilizado na pesquisa é próximo ou igual ao seu 

rendimento tributável liquido.  

3.1. Coleta e análise dos dados 

Os dados apresentados neste trabalho têm como fonte principal o site da Receita 

Federal do Brasil, e outros sites governamentais.   

Além de ser um órgão confiável, a RFB disponibiliza diversos estudos sobre o 

Imposto de Renda Pessoa Física, o mais utilizado no trabalho foi “Grandes Números das 
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Declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2007 a 2015”, estudo que  separa 

detalhadamente os declarantes até mesmo por gênero , idade, etc. Nesse estudo foi 

retirado os declarantes totais, por faixa de base de cálculo e por faixa de rendimento; as 

tabelas anuais do imposto também foram encontradas nesse estudo. 

Quanto aos dados referentes ao salário mínimo foi consultada uma série histórica 

da evolução do salário mínimo no site da Previdência Social do Brasil. 

O índice inflacionário foi coletado no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), órgão que oficialmente calcula o IPCA 

A fonte bibliográfica mais utilizada foi a Constituição Federal de 1988 (CF) e o 

Código Tributário Nacional, desde a caracterização do sistema tributário brasileiro, dos 

princípios até as normas relacionadas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 

O índice inflacionário escolhido para ajustar as tabelas do IRPF foi o IPCA. O 

índice é medido pelo IBGE e é utilizado desde 1980. O IPCA avalia o custo de vida de 

famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos que vivem nas principais capitais 

do Brasil. Os preços são coletados durante todo mês avaliado em estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos etc. 

Quanto à análise dos dados, para corrigir as tabelas do IRPF pelo índice 

inflacionário foi utilizado a Calculadora do Cidadão um instrumento fornecido online  

pelo Banco Central do Brasil (BCB). 

Para o contribuinte médio foram considerados as faixas com maior número de 

declarantes, sendo essas de 3 a 5 e de 5 a 10 salários mínimos.  A renda foi encontrada 

através da multiplicação das faixas de renda pelo salário mínimo vigente de cada ano, 

encontrando-se assim, a renda tributável bruta mensal e anual dos declarantes. 

 Quanto ao enquadramento do contribuinte na tabela de referência e na ajustada 

pelo IPCA, após os cálculos de rendimento anual foi verificado onde os rendimentos de 

três, cinco e dez salários mínimos mensais, através do valor anual, enquadrava-se nas 

faixas de tributação de ambas as tabelas. 

3.1.2. A escolha do agregado inflação e do IPCA 
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Segundo Vasconcellos, Gremaud e Toneto Jr (2007, p. 117)  “a inflação é o 

aumento contínuo e generalizado de preços” . Os Autores falam também que, a 

contrapartida desse aumento dos preços é a perda de poder aquisitivo da moeda, ou seja, 

uma mesma unidade monetária pode adquirir menos bens e serviços, pois estes estão mais 

caros. Ao mesmo tempo em que os produtos se tornam mais caros, o poder de compra da 

moeda nacional diminui.  

Em um país com inflação de 10% ao ano, um cidadão compra uma cesta de 

produtos em determinado mês e paga R$100. No ano seguinte, para comprar a mesma 

cesta, ele vai precisar de R$110. E assim sucessivamente. 

Quando se ajusta a tabela do IRPF de acordo com a inflação considera-se o poder 

aquisitivo do contribuinte. Ou seja  o contribuinte será enquadrado no IRPF de acordo 

com o valor real do seu dinheiro.  

De acordo com o tamanho, a inflação, classifica-se em moderada (ou rastejante) e 

hiperinflação. Quando os aumentos de preços são pequenos, a inflação é dita rastejante 

ou moderada, se são muito grandes, utiliza-se o conceito de hiperinflação.  

De forma geral, pode-se dizer que a hiperinflação é uma situação em que a 

inflação é tão alta que a perda do poder aquisitivo da moeda faz com que as 

pessoas abandonem aquela moeda. Passam a utilizar outra moeda como 

unidade de conta, isto é, como forma de definir os preços das mercadorias; e 

também como meio de pagamento, isto é, como instrumento para realizar os 

pagamentos. Por exemplo, em momentos de hiperinflação, as pessoas 

abandonam a moeda local e passam a usar a moeda de um outro país, como o 

dólar, para fazer suas transações dentro de seu país (Vasconcellos, Gremaud e 

Júnior, 2007, p.117) 

Na década de 1980, a recessão econômica trouxe a questão inflacionária para a 

mesa de todos os brasileiros.  A inflação chegou a tal ponto que os produtos nos 

supermercados eram reajustados mais de uma vez ao dia. Uma das saídas do governo para 

resolver o problema era a criação de uma nova moeda, foram muitas as tentativas até se 

chegar no Real (R$) (LEITÃO M., 2011). 

  Em 1994 surge um projeto de reestruturação da economia nacional baseado em 

uma nova moeda que levava o mesmo nome do plano, o “Plano Real”. A partir de então, 

os níveis inflacionários da economia vão diminuindo e se estabiliza a partir de 1996 

(LEITÃO M., 2011). 
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 Existem hoje no Brasil diversos órgãos que medem a inflação. Um deles é o IBGE, 

que calcula os índices com maior abrangência geográfica. Os índices medidos pelo IBGE 

são o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC). Para se ter os dados desse indicador é avaliado o custo de 

vida de famílias. Ambos se diferenciam no público alvo da coleta de dados: 

A população-objetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos mensais 

compreendidos entre 1 e 5 salários-mínimos, cuja pessoa de referência é 

assalariado em sua ocupação principal e residente nas áreas urbanas das 

regiões; a do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais 

compreendidos entre 1  e 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de 

rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões. (IBGE). 

Para ajustar as tabelas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a valores reais 

utilizou-se o IPCA. Além de ser um indicador com maior abrangência geográfica e 

medido por um órgão confiável, ele abrange uma população de diversas faixas de renda, 

de 1 a 40 salários mínimos, que vivem nas principais capitais do Brasil. O IPCA é 

considerado o índice oficial de inflação do país. 

3.1.3. Calculadora Cidadã 

       O cálculo para trazer a tabela do IRPF ao seu valor atualizado pelo IPCA foi realizado 

através da “Calculadora do Cidadão”. A Calculadora do Cidadão  ajuda a descobrir o 

valor final de financiamentos, aplicações, investimentos e até o rotativo do cartão de 

crédito, A Calculadora é um serviço ofertado pelo Banco Central do Brasil. Segundo o 

Banco Central a Calculadora do cidadão é uma aplicação interativa, de acesso público, 

que permite simular situações do cotidiano financeiro. 

“A Calculadora do Cidadão simula operações do cotidiano financeiro a 

partir de informações fornecidas pelo usuário. O cálculo deve ser considerado 

apenas como referência para as situações reais e não como valores oficiais.” 

Banco Central do Brasil (2017). 

A Figura 2 ilustra a página da Calculadora do Cidadão no site do BCB. 
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Figura 2: Calculadora do Cidadão. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

Avaliando o processo de alto índice inflacionário que o Brasil passou na década 

de 1980 e 1990, que foi estabilizado com o Plano Real em 1994, utilizou-se  como 

parâmetro para atualização da tabela o IPCA a partir de 1996, pois só a partir desse ano 

que obtive-se índices inflacionários estabilizados, mesmo o período de estudo do trabalho 

sendo  de 2007 a 2014, é necessário atualizar a tabela a um maior período de tempo para 

que os dados sejam mais confiáveis. 

 Dessa forma, utilizou-se 01 janeiro de 1996 como data inicial para fazer o reajuste, e 31 

de dezembro do ano analisado (2007 a 2014), como data final da análise. Foram 

reajustadas as faixas da base de cálculo e as parcelas a deduzir. Os valores corrigidos 

foram os valores da tabela do ano de 1996 (Tabela 2). 

Tabela 2: Exercício: 1997 - Ano Calendário: 1996 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota Parcela a deduzir Declarantes 

Até R$ 15.764,28 - - 16.097.232 

De R$ 15.764,29 a R$ 34.501,44 15% 2.364,60 6.037.704 

Maior que R$ 31.501,44 27,50% 6.302,28 3.089.832 

- - - - 

- - - - 

Total:     25.224.768 

 Fonte: RFB (2015) 
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O uso dessa tabela presta-se a verificar o valor real, se colocar por exemplo o valor 

da tabela de 2007 na calculadora, a estimação será reajustada duas vezes devido aos 

ajustes periódicos sofridos na tabela. 

A partir de 2009, com as novas alíquotas se faz necessário observar  a lógica na 

divisão da base de cálculo. Na Tabela 3 é possível observar a tabela de referência do IRPF 

de 2009. 

Tabela 3: DIRPF 2010. Ano calendário 2009 

DIRPF 2010. Ano calendário 2009 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota Parcela a deduzir 

Até R$ 17.215,08 - - 

De R$ 17.215,09 a R$ 25.800,00 7,50% 1.291,13 

De R$ 25.800,01 a R$ 34.400,40 15,00% 3.226,13 

De R$ 34.400,41 a R$ 42.984,00 22,50% 5.806,16 

Maior que R$ 42.984,00 27,50% 7.955,36 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2015) 

Ao analisar a tabela com o objetivo de encontrar a lógica na divisão das faixas 

da base de cálculo das alíquotas, observou-se o seguinte: 

1 - Divide-se a faixa de isenção por 2: x=17.215,08 / 2= 8607,54 -> Arredondado 8600. 

2 - Soma-se a faixa de isenção com x: 17200+8600= 25800,00 

3 - Próxima faixa 25800+ 8600= 34.400,00 

4 - Última faixa: 34400+8600= 43.000,00 

Com relação às parcelas a deduzir, nas faixas que já existiam (15% e 27,5%)  os 

valores foram ajustados normalmente pelo índice de inflação, lançando os valores da 

tabela de 1996. Porém nas novas faixas (7,5% e 22,5%), para chegar-se às parcelas a 

deduzir, foi usada a proporção entre a tabela de referência e a ajustada. 

Exemplo:  

Faixas de 

tributação 

Parcela a deduzir tabela de 

referência 

Parcela a deduzir atualizada pelo 

IPCA 

7,5% 1291,13 X 

15% 3226,13 3928,96 
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Resultado: 1291,13 x 3928,96 = 1572,41 

                            3928,96 

 

E  dessa forma que foi dividida as faixas e a base de cálculo da base de cálculo na tabela 

ajustada pelo IPCA como podemos observar na Tabela 4: 

Tabela 4: DIRPF 2010, ano calendário 2009 atualizada pelo IPCA 

DIRPF 2010. Ano calendário 2009 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

reduzir 

Até R$ 26.193,08 - - 

De R$ 26.193,09 a R$39.289,62 7,50% R$1.572,41 

De R$39.289,63  a R$ 52.386,15 15,00% R$3.928,96 

De R$ 52.386,16 a R$ 65.482,70 22,50% R$6.690,89 

Maior que R$ 65.482,71 27,50% R$9.167,58 

 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da RFB (2016). 

 

Para realizar outros cálculos necessários no decorrer do trabalho foi utilizado o 

Excel, como por exemplo, o cálculo da renda do contribuinte médio. O programa também 

foi usado para a montagem das tabelas encontradas no trabalho.  O Excel é um software 

desenvolvido pela multinacional Microsoft, muito usado por empresas e particulares para 

a realização de operações de controles diversos através das planilhas. 
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4. RESULTADOS  

4.1.  Estudos anteriores sobre os Ajustes da tabela do IRPF 

Um estudo realizado por Soares et. al (2009)  através do IPEA,  faz  uma análise  

dos limites nominais e deflacionados da tabela do imposto de renda de 2001 a 2008. A 

Tabela 5 mostra os limites, ajustado pelo IPCA médio de cada ano ao mês, das alíquotas 

de 15% e 27,5% de acordo com o estudo. 

 

Tabela 5: Os limites nominais e reais das alíquotas do IRRF mensais. 

Ano 

Nominal Deflacionadas (IPCA) 

15% 27,50% 15% 27,50% 

2001 900 1.800 1.455 2.911 

2002 1.058 2.115 1.578 3.154 

2003 1.058 2.115 1.375 2.749 

2004 1.058 2.115 1.290 2.579 

2005 1.164 2.326 1.328 2.654 

2006 1.249 2.497 1.368 2.734 

2007 1.314 2.625 1.388 2.774 

2008 1.373 2.743 1.373 2.743 

Fonte: SOARES et. al. (2009, p. 12) 

 

 A Receita tem reajustado os limites de modo a mantê-los próximos da 

inflação esperada e as variações não têm sido muito grandes. É claro que as 

alíquotas e seus limites contam apenas parte da história. As deduções, 

incluindo a dedução simplificada, são tão importantes quanto as alíquotas. 

(SOARES et. al, 2009, p. 12) 

 

A pesquisa argumenta a favor de níveis mais altos de IRPF. Verificou-se, que de 

todos os países com informações existentes, o Brasil é o que menos arrecada o imposto 

relativo à Carga Tributária Bruta (CTB). Demonstrou-se que isto se deve, pelo menos em 

parte, tanto a alíquotas de IRPF que isentam indivíduos abaixo do percentil 85 na 

distribuição dos rendimentos individuais, como também a uma alíquota marginal máxima 

(27,5%) baixa destaca Soares et. al, 2009.  Os autores analisam o impacto de uma série 

de mudanças teóricas no IRPF e chegam à conclusão de que teriam como resultado dobrar 

a arrecadação.  
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Outro estudo realizado pelo Sindicato Nacionais dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil- SINDIFISCO (2016), afirma que a tabela do IRRF está defasada em 

83,12% desde 1996, considerando-se a inflação acumulada no período medida pelo IPCA 

e as correções feitas na tabela. Atualmente estão isentos todos os que possuem renda 

tributável mensal acima de R$ 1.903,98. De acordo com o estudo se houvesse reajuste de 

com o índice inflacionário o limite de isenção seria R$ 3.460,50.  

De acordo com os dados do SINDIFISCO (2016), nesse período, apenas cinco 

reajustes da tabela superaram o IPCA, conforme demonstra a Tabela 6: 

 

Tabela 6: Resíduos na correção da Tabela do IRPF pelo IPCA (1996-2016) em % 

Período IPCA 

Correção  

Resíduo 

Resíduo  

da Tabela Acumulado 

1996 9,56 - 9,56 9,56 

1997 5,22 - 5,22 15,28 

1998 1,66 - 1,66 17,19 

1999 8,94 - 8,94 27,67 

2000 5,97 - 5,97 35,29 

2001 7,62 - 7,62 45,60 

2002 12,53 17,50 -4,23 39,44 

2003 9,30 - 9,30 52,41 

2004 7,60 - 7,60 63,88 

2005 5.69 10,00 -3,92 57,57 

2006 3,14 8,00 -4,50 50,48 

2007 4,46 4,50 -0,04 50,42 

2008 5,90 4,50 1,34 52,44 

2009 4,31 4,50 -0,18 52,16 

2010 5,91 4,50 1,35 54,22 

2011 6,50 4,50 1,92 57,17 

2012 5,84 4,50 1,28 59,18 

2013 5,91 4,50 1,35 61,33 

2014 6,41 4,50 1,83 64,28 

2015 10,67 5,60 4,80 72,17 

2016 6,29 0,00 6,29 83,00 

Total 283,62 109,63 83,00 - 

 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de estudos técnicos do SINDIFISCO a partir de dados da RFB. 
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O Sindicato destaca que a não correção da tabela do IR pelo índice de inflação faz 

com que o contribuinte pague mais Imposto de Renda do que pagava no ano anterior e a 

cada ano. Faz-se necessário reajustar a tabela para diminuir a injustiça tributária. 

4.2. A correção das tabelas do IRPF 

De 1989 até 2008, o IRPF foi marcado por duas alíquotas relativamente baixas e 

próximas. Desde antes de 1989, o imposto tem sido também caracterizado por baixa 

arrecadação, seja essa calculada como porcentagem do PIB ou da CTB. 

   Através da observação das tabelas do IRPF fornecidas pela RFB concluiu-se que, 

até 2008, as alíquotas eram de  15% e de 27,5%. Em 2008, rendimentos menores que R$ 

1.373 não sofriam tributação, rendimentos entre R$ 1.373 e R$ 2.743 mensais eram 

taxados em 15% e rendimentos acima de R$ 2.743 eram taxados a 27,5%.  

 

O que a maior parte das pessoas que pagam IRPF não parece saber é que as 

alíquotas desse imposto são marginais. Ou seja, os primeiros R$ 1.373 de todos 

os contribuintes eram isentos de tributação. E os R$ 1.373 seguintes de todos 

os contribuintes eram tributados em 15%. Portanto, ninguém paga 27,5% de 

sua renda em IRPF e apenas indivíduos com rendas extremamente elevadas 

pagam algo próximo a 27,5% (SOARES et. al, 2009, p. 12). 

 

 

Soares et. al. (2009, p. 17) destaca que mesmo as alíquotas não variando de 2001 a 

2008, os limites da tabela são reajustados. No entanto, como os mesmos devem ser 

fixados com antecedência e a inflação nunca é perfeitamente previsível, os valores reais 

variam de ano a ano. Limites mais baixos levam a taxas médias de tributação mais altas 

e não corrigir os limites das alíquotas pela inflação, ou corrigi-los imperfeitamente, é uma 

forma de aumento do IR. 

As correções na tabela do IRPF são feitas após aprovação de lei que a fundamente ou 

medida provisória3. Os ajustes são previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)4 

                                                 

 

3 Segundo a Câmara Legislativa Federal (2003), Medida Provisória (MP) é um instrumento com força de 

lei, adotado pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas 

depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. 

 
4  De acordo com Ministério do Planejamento (2015) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece 

as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte; orienta a elaboração do Orçamento; dispõe 
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disponibilizada pelo governo todos os anos. De acordo com a RFB, de 1996 a 2001 e de 

2003 a 2004 a tabela do IRPF não sofre nenhum reajuste. Para compreender os reajustes 

e congelamentos é necessário destacar os seguintes fatos: 

• Em 1996 ocorre a eliminação de uma faixa da tabela , cuja alíquota era de 35%.  

• Ao contrário do que vinha acontecendo até 1995, de 1996 a 2001, a Tabela 

Progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física (Tabela do IR) não foi reajustada. 

Após três décadas convivendo com índices de inflação elevada, a economia 

brasileira iniciou sua trajetória rumo à estabilidade de preços a partir do Plano 

Real, em junho de 1994. Alcançada a estabilização de preços, havia outros 

desafios a serem superados pelas políticas macroeconômicas da segunda 

metade da década de 1990, e um deles era a crise fiscal, caracterizada pelo 

déficit primário do setor público consolidado; pelo déficit público nominal de 

mais de 6,0% do PIB e pelo crescimento da dívida pública1. É nesse contexto 

de necessidade de maior aplicação da política fiscal, isto é, de geração de 

recursos para fazer frente a essa crise fiscal, que comparece o congelamento 

da Tabela do IR no período 1996-2001 (SINDIFISCO, 2016, p.05) 

 

• Em 2002, a tabela tem um reajuste de 17,5%, mesmo assim ainda não consegue 

alcançar o valor real da tabela. 

• Em 2003 e 20045, a tabela ficou sem reajuste novamente com decreto que previa 

manter a tabela de 2002 até 2005. 

• Porém, em 20056, a tabela foi reajustada em 10% e em 20067 foi corrigida em 8%. 

• De 2007 a 20148  (DIRPF 2008 a 2015) o reajuste da tabela foi congelado em 

4,5%.                                                                                                                                      

                                                 

 

sobre alteração na legislação tributária; estabelece a política de aplicação das agências financeiras de 

fomento. 

 
5 Lei  No 10.828, de 23 de dezembro de 2003. 

 
6 Lei Nº11.119 de 25 de maio de 2005. 

 
7 Lei Nº 11.311 de 13 de junho de 2006. 

8Lei Nº 11.482, de 31 de maio 2007. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.828-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.482-2007?OpenDocument
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O Gráfico 1 trata dos reajustes da Tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 

que foi congelado de 2007 a 2014 comparada ao índice de inflação IPCA. A inflação 

variou nesse período de 4,31% a 6,5% 

Gráfico 1: As correções da tabela do IRPF e o IPCA de 2007 a 2014 

Fonte: Elaboração própria  a partir de dados do IBGE (2016) e RFB (2015). 

Como se pode observar somente em 2007 e 2009 que o IPCA ficou abaixo do 

reajuste da tabela do IRPF.  Nos demais anos a inflação chega a níveis maiores que o 

reajuste, agravando ainda mais a defasagem da tabela do IRPF. 

O número de declarantes do IRPF cresce a cada ano. O Gráfico 2 mostra como 

vem evoluindo o número de declarantes  a cada ano.  

De 2009 a 2011, o número de declarantes caiu.  Dois fatos podem explicar essa 

queda: nos anos de 2009 o IPCA estava abaixo do reajuste e a criação de mais duas faixas 

de tributação (7,5% e 22,5%). 

 

A correção da Tabela do IR pelo índice integral da inflação evitaria uma 

distorção comum na política tributária brasileira dos últimos 20 anos: o 

pagamento de mais imposto de renda, mesmo por aqueles que não tenham 

auferido ganhos reais. Esta é uma séria ofensa aos princípios da Capacidade 

Contributiva e da Progressividade, inscritos na Constituição Federal. 

(SINDIFISCO, 2016, p.08) 
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Gráfico 2: Declarantes do IRPF de 2007 a 2014 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016). 

Quando esse ajuste ao índice inflacionário não é realizado, contribuintes que se 

encontram na faixa de isenção do imposto podem estar subindo de faixa. A faixa de 

isenção consiste no teto de rendimentos no qual o cidadão não paga o Imposto. 

  Como se pode observar na Tabela 7 referente ao ano de 2007, DIRPF 2008. Os 

declarantes que se enquadram na  faixa destacada em cinza  estão isentos do IRPF. 

 

Tabela 7: Tabela de referência. DIRPF 2008, Ano calendário 2007 

Fonte: RFB (2015). 

O Gráfico 3  demonstra a evolução do número total de declarantes e o número de 

declarantes isentos.  O que é observável no gráfico é que a relação entre os declarantes 

isentos e o total de declarantes é inversamente proporcional; na medida que cai o número 

25.224.768 

25.772.355 

24.383.614 

23.962.983 

24.898.185 

25.873.856 

26.494.416 

27.581.083 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DECLARANTES

Faixas da Base de Cálculo Alíquota Parcela a deduzir Declarantes 

Até R$ 15.764,28 - - 16.097.232 

De R$ 15.764,29 a R$ 34.501,44 15% 2.364,60 6.037.704 

Maior que R$ 31.501,44 27,50% 6.302,28 3.089.832 

- - - - 

- - - - 

Total:   25.224.768 
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de declarantes isentos eleva-se a quantidade de declarantes que contribuem e 

consequentemente o total de declarantes.  

Gráfico 3: Total de declarantes do IRPF de 2007 a 2014 e declarantes isentos 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016). 

 

Para melhor entender a composição do total de declarantes tanto por faixa de 

isenção quanto por faixas tributadas, no Gráfico 4 é possível visualizar os contribuintes 

de acordo com as faixas da base de cálculo e sua alíquota correspondente.  
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Gráfico 4: Declarantes do IRPF de 2007 a 2014 de acordo com a alíquota 

correspondente 

             

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016). 

A partir de 2009, foram acrescentadas mais duas alíquotas, representadas, no 

gráfico, pela coluna em vermelho de 7,5%, e em roxo de 22,5%.  

Os contribuintes da faixa de 15%, até 2008, foram praticamente divididos entre a 

faixa de 7,5% e 15%, porém a maioria foi enquadrada em 7,5% (é a alíquota com maior 

número de contribuinte e ainda vai crescendo com o passar dos anos). Enquanto o número 

de declarantes nas alíquotas de 15%, 22,5% e 27,5% cresce sem grandes destaques. 

A não correção da tabela influencia diretamente no total e perfil de contribuintes, 

quanto mais ajustada ao índice inflacionário, mais justa é a tabela em relação ao valor real 

da renda do contribuinte.   

 Segundo o SINDIFISCO (2016) ao não corrigir integralmente a Tabela do IR, o 

governo se apropria da diferença entre o índice de correção e o de inflação, reduzindo a 

renda disponível de todos os contribuintes. 

Considerando-se que há uma defasagem nas tabelas do IRPF, podem existir 

pessoas pagando o imposto que deveriam ser enquadradas na faixa de isenção. 
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4.3. A renda do contribuinte médio do Imposto de Renda Pessoa Física 

De acordo com dados da Receita Federal do Brasil (2016), a maioria dos 

contribuintes ganham de 3 a 10 salários mínimos de rendimento tributável. São em 

maioria empregados de empresas do setor privado ( exceto instituições financeiras). A 

tabela 8 apresenta o número de declarações de acordo com o rendimento tributável bruto. 

Tabela 8: Resumo de declarações por faixa de rendimento tributável bruto 

Fonte: RFB (2016). 

Para essa relação não foi considerado o ano base de 2014, pois a RFB mudou a 

forma de apresentação desse dado a partir desse ano, não sendo possível a comparação.  

Para verificar o enquadramento do contribuinte médio do IRPF calculou-se o imposto 

devido de 3, 5 e 10 salários mínimos. No gráfico 5 pode-se observar a evolução do salário 

mínimo de 2007 a 2014. 

Faixa de 

renda 

DIRPF 

2008. Ano  

DIRPF 

2009. Ano  

DIRPF 

2010. Ano  

DIRPF 

2011. Ano  

DIRPF 

2012. Ano  

DIRPF 

2013. Ano  

DIRPF 

2014. Ano  

tributável 

bruta 

Calendário 

2007 

Calendário 

2008 

Calendário 

2009 

Calendário 

2010 

Calendário 

2011 

Calendário 

2012 

Calendário 

2013 

Até 1/2 

Salário Mín.  3.540.822   3.353.442   2.564.449   2.207.798   2.137.532   2.116.579   2.033.457  

1/2 a 1 

Salário Mín.  1.147.143   1.130.558   934.394   935.319   907.526   940.100   992.943  

1 a 2 Salários 

Mín.  1.649.823   1.660.817   1.412.225   1.418.701   1.373.144   1.509.800   1.611.147  

2 a 3 Salários 

Mín.  2.092.181   2.308.438   2.291.942   2.505.832   2.489.269   2.999.123   3.749.461  

3 a 5 Salários 

Mín.  7.981.969   8.244.608   8.228.222   7.641.910   8.038.768   8.544.676   8.552.679  

5 a 10 

Salários Mín.  5.347.746   5.496.862   5.458.882   5.665.318   6.096.235   6.133.312   6.071.452  

10 a 20 

Salários Mín.  2.269.115   2.345.460   2.299.321   2.392.578   2.574.942   2.487.064   2.437.949  

20 a 40 

Salários Mín.  903.249   929.495   913.062   921.244   985.742   912.779   856.055  

40 a 80 

Salários Mín.  250.317   257.076   241.761   236.162   253.555   195.135   161.346  

80 a 160 

Salários Mín.  32.929   35.449   30.517   29.113   31.665   26.456   20.798  

> 160 

Salários Mín.  9.474   10.150   8.839   9.008   9.807   8.832   7.129  

    Total  25.224.768   25.772.355   24.383.614   23.962.983   24.898.185   25.873.856   26.494.416  
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Gráfico 5: Evolução do salário mínimo de 2007 a 2014. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Previdência Social (2013). 

 

É possível observar que salário mínimo dobrou de 2007 para 2014. Sendo essa 

uma das causas potencias para pequena diminuição das desigualdades sociais e de renda 

no País (GIAMBIAGI et. al., 2011). 

Para conseguir visualizar o contribuinte médio nas tabelas do IRPF se faz 

necessário o cálculo do rendimento tributável bruto de acordo com a renda, três, cinco e 

dez salários mínimos. A Tabela 9 traz a Renda dos contribuintes de 3, 5 e 10 salários 

mínimos mensais e anuais de 2007 a 2014. 
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Tabela 9: Renda bruta dos contribuintes de três, cinco e dez salários mínimos 

Ano      Período 3 salários  5 salários  10 salários  

  mínimos mínimos mínimos 

2007 Mensal R$1.140,00 R$1.900,00 R$3.800,00 

 Anual R$13.680,00 R$22.800,00 R$45.600,00 

2008 Mensal R$1.245,00 R$2.075,00 R$4.150,00 

 Anual R$14.940,00 R$24.900,00 R$49.800,00 

2009 Mensal R$1.395,00 R$2.325,00 R$4.650,00 

 Anual R$16.740,00 R$27.900,00 R$55.800,00 

2010 Mensal R$1.530,00 R$2.550,00 R$5.100,00 

 Anual R$18.360,00 R$30.600,00 R$61.200,00 

2011 Mensal R$1.635,00 R$2.750,00 R$5.450,00 

 Anual R$19.620,00 R$32.700,00 R$65.400,00 

2012 Mensal R$1.866,00 R$3.120,00 R$6.220,00 

 Anual R$22.392,00 R$37.320,00 R$74.640,00 

2013 Mensal R$2.034,00 R$3.390,00 R$6.780,00 

 Anual R$24.408,00 R$40.680,00 R$81.360,00 

2014 Mensal R$2.172,00 R$3.620,00 R$7.240,00 

 Anual R$26.064,00 R$43.440,00 R$86.880,00 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Previdência Social (2013). 

 

Para chegar na renda tributável bruta considerou-se o salário mínimo de cada ano 

segundo a Previdência Social (2013): 

Renda tributável bruta mensal = (Salário mínimo x 3 ou 5 ou 10) 

Renda tributável bruta anual= (Renda tributável bruta mensal x 12) 

 Para fins didáticos a renda tributável bruta é igual a líquida, ou seja, do valor 

salarial a cima não são consideradas quaisquer deduções de despesas e/ou dependentes. 
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4.4. As tabelas do IRPF atualizadas pelo IPCA (2007 a 2014) 

Na Tabela 10 podemos observar as tabelas do Imposto de Renda Pessoa Física 

(IRPF) de 2007 a 2014 e Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2008 

a 2015. A diferença entre a tabela de referência  e a atualizada pelo IPCA é assustadora. 

A faixa de isenção de 2014 tem uma diferença de R$ 13.787,01.  Ou seja, declarantes que 

tiveram rendimento tributável de R$ 21.453,25 a R$ 35.240,25  pagaram um imposto que 

não deviam. Sendo os contribuintes que tiveram rendimentos de R$ 21.453,25 a 

32.151,49 se enquadraram na faixa de tributação de 7,5% . Contribuintes que ganham 

entre R$ 32.151,48 e 35.240,25 estão em pior situação, pois estão enquadrados na alíquota 

de 15%. 

Tabela 10: As tabelas do IRPF de 2007 a 2014 atualizadas pelo IPCA 

TABELA DE REFERÊNCIA TABELA AJUSTA PELO IPCA 

DIRPF 2008. Ano calendário 2007 DIRPF 2008. Ano calendário 2007  

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir 

Até R$ 15.764,28 - - Até R$ 23.710,83 - - 

De R$ 15.764,29 a R$ 

31.501,44 15% 2.364,60 De R$ 23.710,84 até 47.421,65 15% R$3.556,62 

Maior que R$ 31.501,44 27,50% 6.302,28 Maior que 47.421,66 27,50% R$8.298,79 

- - - - - - 

- - - - - - 

DIRPF 2009. Ano calendário 2008 DIRPF 2009. Ano calendário 2008  

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir 

Até 16.473,72 - - Até 25.110,31 - - 

De 16.473,73 até 32.919,00 15% 2.471,06 De 25.110,32 até 50.220,63 15% R$3.766,55 

Acima de 32.919,00 27,50% 6.585,93 Acima de 50.220,64 27,50% R$8.788,61 

- - - - - - 

- - - - - - 

DIRPF 2010. Ano calendário 2009 DIRPF 2010. Ano calendário 2009 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

reduzir 

Até R$ 17.215,08 - - Até R$ 26.193,08 - - 

De R$ 17.215,09 a R$ 

25.800,00 7,50% 1.291,13 De R$ 26.193,09 a R$39.289,62 7,50% R$1.572,41 

De R$ 25.800,01 a R$ 

34.400,40 15,00% 3.226,13 

De R$39.289,63  a R$ 

52.386,15 15,00% R$3.928,96 

De R$ 34.400,41 a R$ 

42.984,00 22,50% 5.806,16 

De R$ 52.386,16 a R$ 

65.482,70 22,50% R$6.690,89 

Maior que R$ 42.984,00 27,50% 7.955,36 Maior que R$ 65.482,71 27,50% R$9.167,58 
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DIRPF 2011. Ano calendário 2010 DIRPF 2011. Ano calendário 2010 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir 

Até R$ 17.989,80 - - Até R$ 27.740,64 - - 

De R$ 17.989,81 a R$ 

26.961,00 7,50% 1.349,24 

De R$ 27.740,65  a R$ 

41.611,26 7,50% 1.665,32 

De R$ 26.961,01 a R$ 

35.948,40 15,00% 3.371,31 

De R$ 41,611,27 a R$ 

55.481,68  15,00% R$4.161,13 

De R$35.948,41 a R$ 

44.918,28 22,50% 6.067,44 

De R$55. 481,69 a R$ 

69.352,10 22,50% R$7.086,26 

Maior que R$ 44.918,28 27,50% 8.313,35 Maior que R$ 69.352,11 27,50% R$9.709,30 

DIRPF 2012. Ano calendário 2011 DIRPF 2012. Ano calendário 2011 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir 

Até R$ 18.799,32 - - Até R$ 29.544,86 - - 

De R$ 18.799,33 a R$ 

28.174,20 7,50% 1.409,95 

De R$ 29.544,87 a R$ 

44.317,29 7,50% R$1.774,13 

De R$ 28.174,21 a R$ 

37.566,12 15,00% 3.522,01 

De R$ 44.317,30 a R$ 

59.089,72 15,00% R$4.431,73 

De R$ 37.566,13 a R$ 

46.939,56 22,50% 6.340,47 

De R$ 59.089,73 a R$ 

73.862,15 22,50% R$7.547,08 

Maior que R$ 46.939,56 27,50% 8.687,45 Maior que R$ 73.862,16 27,50% R$10.340,70 

DIRPF 2013. Ano calendário 2012 DIRPF 2013. Ano calendário 2012 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir 

Até R$ 19.645,32 - - Até R$ 31.269,86 - - 

De R$ 19.645,33 a 29.442,00 7,50% 1.473,40 De R$ 31.269,86 a 46.904,79 7,50% R$1.877,18 

De R$ 29.442,01 a R$ 

39.256,56 15,00% 3.681,55 

De R$ 46.904,80 a R$ 

62.539,72 15,00% R$4.690,48 

De R$ 39.256,57 a R$ 

49.051,80 22,50% 6.625,79 

De R$ 62.539,73 a R$ 

78.174,65 22,50% R$7.987,73 

Maior que R$ 49.051,80 27,50% 9.078,38 Maior que R$ 78.174,65 27,50% R$10.944,45 

DIRPF 2014. Ano calendário 2013 DIRPF 2014. Ano calendário 2013 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir 

Até 20.529,36 - - Até R$ 33.118,16 - - 

De 20.529,37 até 30.766,92 7,50% 1.539,70 

De R$ 33.118,17 até R$ 

49.677,24 7,50% R$1.988,14 

De 30.766,93 até 41.023,08 15,00% 3.847,22 De 49.677,25 até R$ 66.236,32 15,00% R$4.967,72 

De 41.023,09 até 51.259,08 22,50% 6.923,95 De 66.236,33 até 82.795,40 22,50% R$8.459,87 

Acima de 51.259,08 27,50% 9.486,91 Acima de 82.795,41 27,50% R$11.591,36 

DIRPF 2015. Ano calendário 2014 DIRPF 2015. Ano calendário 2014 

Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir Faixas da Base de Cálculo Alíquota 

Parcela a 

deduzir 

Até R$21.453,24 - - Até R$ 35.240,25 - - 

De R$ 21.453,25 até R$ 

32.151,48 7,50% 1.608,99 

De R$ 35.240,26 até R$ 

52.860,37 7,50% R$2.115,54 

De R$ 32.151,49 a R$ 

42.869,16 15,00% 4.020,35 

De R$ 52.860,38 a R$ 

70.480,49 15,00% R$5.286,05 

DeR$  42.869,17 a R$ 

53.565,72 22,50% 7.235,54 

De R$ 70.480,50  a R$ 

88.100,60 22,50% R$9.009,25 

Acima de R$ 53.565,72 27,50% 9.913,82 Acima de R$ 88.100,61 27,50% R$12.334,09 

Fonte: Elaboração própria  a partir de dados da RFB (2016).  
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4.5. O enquadramento do contribuinte na tabela do IRPF de referência e da 

ajustada pelo IPCA. 

Na tabela 11,  a seguir, é possível visualizar o enquadramento do contribuinte na 

tabela do imposto de renda de referência e na ajustada pelo IPCA,  de acordo com sua 

renda tributável. 

Tabela 11: Enquadramento anual do contribuinte médio brasileiro  na tabela do 

IRPF de referência e  a ajustada pelo IPCA 

 

Ano Tabela de referência Tabela Ajustada 

 3 salários  5 salários  10 salários  3 salários  5 salários  10 salários  

 mínimos mínimos mínimos mínimos Mínimos mínimos 

2007 Isento 15,0% 27,5% Isento Isento 15,0% 

2008 Isento 15,0% 27,5% Isento Isento 15,0% 

2009 Isento 15,0% 27,5% Isento 7,5% 22,5% 

2010 7,5% 15,0% 27,5% Isento 7,5% 22,5% 

2011 7,5% 15,0% 27,5% Isento 7,5% 22,5% 

2012 7,5% 15,0% 27,5% Isento 7,5% 22,5% 

2013 7,5% 15,0% 27,5% Isento 7,5% 22,5% 

2014 7,5% 22,5% 27,5% Isento 7,5% 22,5% 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016). 

 

O declarante que tem rendimentos até 3 salários  mínimos fica isento até 2009 e a 

partir de 2010 passa a ser enquadrado na alíquota de 7,5%. Isto caracteriza a nova faixa 

de tributação como regressiva, pois passa a tributar pessoas com renda mais baixa. Se a 

tabela fosse ajustada pelo IPCA, esse contribuinte estaria isento do imposto.  

Os contribuintes de 5 e 10 salários mínimos pagam IRPF de qualquer forma, sendo 

na tabela de referência ou  na ajustada. A diferença está no enquadramento desse 

contribuinte nas faixas de tributação.  

Na tabela de referência, o contribuinte de até 5 salários mínimos se enquadrou na 

alíquota de 15% até 2013, passando a enquadrar-se a partir de 2014 na alíquota de 22,4%. 

Ao verificar a mesma relação com a tabela ajusta ao IPCA, esse contribuinte  ficaria isento 

em 2008 e 2009 e a partir de 2010 seu  enquadrado seria na alíquota de 7,5%. 
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Já os contribuintes de até 10 salários mínimos na tabela de referência, se enquadra 

em 27,5% em todos os anos, agora na ajustada pelo IPCA essas pessoas fariam parte da 

faixa de 15% em 2007 e 2008 e a partir de 2009 se enquadrariam em 22,5%. 

Em ambas as tabelas pode-se observar que a cada ano o contribuinte paga mais 

imposto.  Sendo na tabela de referência de forma mais acelerada e na tabela ajustada pelo 

IPCA de forma mais gradativa. É possível observar também que a criação de novas 

alíquotas não possibilitou que o imposto expressasse aquela que deveria ser sua principal 

característica, a progressividade, pois não foram criadas alíquotas acima da máxima 

existente. 

Pode-se observar  nas tabelas de referência que a partir de 2009,  o  contribuinte 

sobe de faixa de tributação. Os declarantes de 3 salários mínimos em 2010 saem da faixa 

de isenção passando para 7,5%,  os declarante de 5 salários mínimos em 2014 passa a se 

enquadrar na faixa de 22,5%, as pessoas cujo a renda é de 10 salários mínimos se 

encontram na alíquota máxima. Quando se considera o ajuste pelo IPCA, os declarantes 

de 3 salários mínimos se mantém na faixa de isenção durante todo período analisado, os 

demais subiram de faixa em 2009, as pessoas cuja renda é  de 5 salários mínimos passou 

de isento para faixa de 7,5%, os  declarante de 10 salários passou de 15% para 22,5%. 

 Estima-se que cerca de metade dos declarantes do imposto, em  2007 e 2008 na faixa  

de 3, 5 e 10 salários mínimos , estariam isentos.   Tal observação foi possível ao comparar 

a tabela 8, que traz o número declarantes por faixa, com a tabela  11 que demonstra o 

enquadramento dos declarantes, tanto na tabela de referência quanto na ajustada. Cerca 

de 3 milhões de declarantes ao ano, que ganham  3 salários mínimos estariam isentos de 

2007 a 2014.  E em 2007 e 2008, aproximadamente 7 milhões de declarantes que tiveram 

rendimento tributável líquido de 5 salários mínimos seriam considerados isentos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Para se ter um sistema tributário eficaz não basta apenas uma legislação baseada 

nos princípios. Guimarães (2014) destaca que infelizmente no Brasil tem-se muitos 

desafios políticos econômicos e sociais, que ficam difíceis de serem resolvidos já que a 

correlação e o reconhecimento do problema não acontece. Sendo o maior desafio o 

político. A sociedade brasileira se encontra nessa situação pelo fato da enorme 

concentração de poder político em pouquíssimas pessoas com grande força econômica e 

política de organizar a sociedade e o Estado em seu benefício. 

A concentração de poder político e econômico no Brasil decorre 

historicamente da escravidão, do sistema latifundiário originado nas sesmarias, 

na Lei de Terras de 1850 e na concessão  de terras devolutas, e da 

discriminação contra pobres, os afrodescendentes e as mulheres, fatores esses 

que se perpetuam  e se perpetuam por meio de mecanismos jurídicos e 

políticos, tais como o perdão periódico das dívidas dos grandes proprietários 

rurais, a tributação regressiva, a leniência com a evasão de tributos o 

parcelamento periódico de dívidas tributárias, os empréstimos agrícolas e 

industriais a juros altamente subsidiados, a violência policial, o voto (aberto) 

de “ cabresto” até 1932 a influência do poder econômico nas eleições, a 

leniência com o oligopólio  da mídia etc. (GUIMARÃES, 2014, p.125.). 

 

Mesmo tendo uma legislação e princípios que trata da igualdade social e da 

distribuição de renda, o Brasil ainda está longe de ser um País desenvolvido. Coloca-se 

muito poder na mão de pessoas que estão preocupadas em defender apenas interesses 

próprios.  A cada ano arrecada-se mais e não se vê resultados no mesmo nível. 

5.1. Carga Tributária Brasileira  

O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Na América Latina o 

Brasil está em primeiro lugar, os brasileiros são os que pagam os impostos mais altos. 

Porém quando colocamos o quesito desenvolvimento, o problema não está na alta carga 

tributária. O assunto gera discussões diversas, uma vez que a população não vê retorno 

dos tributos em seu dia a dia, discute Khair (2013). 



55 
 

 

  

Percebe-se que não é problema pagar uma alta taxa de impostos quando fala-se de 

outros países. O problema está nas finalidades para as quais o dinheiro se destina, ou seja 

o retorno dos recursos a população como um todo. 

 

5.1.1. Carga Tributária Bruta 

A carga tributária bruta refere-se aos valores tributários em relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB) do País. Sendo o PIB a soma dos bens e serviços que o país produz 

em determinado período, com o objetivo de medir a atividade econômica e o nível de 

riqueza. 

No cálculo da Carga Tributária, busca-se aferir o fluxo de recursos financeiros 

direcionado da sociedade para o Estado que apresente características econômicas de 

tributo, independentemente de sua denominação ou natureza jurídica. Segundo a Receita 

Federal do Brasil (2016) “na análise de pertinência ou não de inclusão de uma receita 

no cômputo da Carga Tributária Bruta (CTB), o juízo econômico prevalece sobre o 

jurídico”.  

Soares et. al (2009)  destaca  fatos importantes sobre a carga tributária de 2001 a 

2008,  “A primeira é que a CTB é regressiva. Isto é um problema distributivo uma vez 

que, segundo as Contas Nacionais, a CTB responde hoje (2008) por cerca de 36% do PIB 

e aumentou em cerca de 9 pontos percentuais do PIB entre 1997 e 2008” A segunda 

conclusão do autor é que: 

 

 A CTB de hoje é possivelmente menos regressiva que há dez anos. Isto pode 

ter ocorrido devido ao aumento da tributação sobre renda e patrimônio (que é 

provavelmente progressiva), embora atenuado pelo aumento da tributação 

sobre a renda das empresas. (SOARES  et. al, 2009, p.18) 

 

No Gráfico 6 é possível observar a evolução da carga tributária de 2006 a 2015. 
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Gráfico 6: Evolução da Carga Tributária Bruta de 2006 a 2015. 

 

Fonte Elaboração própria a partir de dados da RFB (2016). 

 

  A Carga Tributária Bruta Brasileira manteve-se de 2006 a 2011 e a partir de 2012 

cai 1 ponto e praticamente conserva-se a mesma até 2015.  

5.1.2. Carga Tributária Líquida (CTL) 

Carga tributária líquida= a carga tributária bruta (-) transferências de assistência, 

previdência e subsídios. 

 

A carga tributária líquida reflete o choque líquido da política fiscal sobre a renda 

disponível do setor privado. E percebe-se que grande parte da arrecadação retorna para 

mãos privadas, sendo para cobrir despesas previdenciárias, ou para o financiamento da 

dívida pública. No Gráfico 7 é possível observar a evolução da carga tributário ao longo 

de 2002 a 2015. 
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A carga tributária líquida influencia a renda das famílias e reflete, portanto, 

no impacto líquido da política fiscal sobre a renda disponível do setor privado, 

sendo também o melhor indicador para efetuar comparações internacionais. A 

metodologia utilizada para medir a carga chama-se Padrão do Sistema de 

Contas Nacionais (SCN), em linha com a adotada pelo IBGE. A construção de 

série histórica contendo as transferências de assistência e previdência, e 

subsídios (TAPS), efetuadas pelo governo ao setor privado da economia. 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2016) 

 

 

Gráfico 7: Evolução da Carga Tributária Líquida de 2002 a 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Fazenda (2016). 

 

 

É possível observar que, em 2009, a carga tributária líquida tem queda brusca, 

sobe em 2010 e 2011, e depois volta a declinar. 

Pode-se observar na Tabela 12, as transferências de assistência previdência e 

subsídios ao longo de 2002 a 2015 em porcentagem do PIB. 
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Tabela 12: Carga tributária de 2002 a 2015 discriminando as transferência 

Fonte: Ministério da Fazenda (2016). 

 

Conclui-se que as transferências vão crescendo aos poucos ao   longo dos anos, 

chegando a um crescimento de 2,62%, de 2002 a 2015. As transferências com aumento 

crescente, são as transferências para previdência privada, subsídios, benefício ao 

deficiente e ao idoso e instituições sem fins lucrativos. A previdência do setor público  

cai até 2013, e volta  a crescer.  As transferências pra o FGTS vão variando de ano a ano 

com queda brusca em 2004. Os fundos de amparo ao trabalhador e outros benefícios 

incluindo o programa Bolsa Família, crescem até 2014, em 2015 começam a cair.  

 

5.1.3. Carga tributária Útil (CTU) 

O valor da Carga Tributária Bruta (CTB) e Líquida não leva em consideração os 

gastos com juros. Parte dos recursos arrecadados destinam-se ao pagamento de juros da 
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Dívida Pública9, dessa forma não chega-se a uma boa estimativa dos recursos 

efetivamente à disposição do Governo brasileiro para a prestação de serviços públicos e 

para construção bens públicos para toda população.  

  Khair (2013) define “Carga Tributária Útil (CTU), como sendo a que resulta, após 

dedução das despesas com juros, ao setor público pagar”, o autor também traz uma 

comparação mundial relacionando a carga tributária bruta, juros e a carga tributária com 

outros países do mundo com carga tributária semelhante, e o Autor destaca que   “O país 

tem posição desfavorável, face aos demais países, por comprometer cerca de 5% do PIB 

com juros, sendo ultrapassado somente pela Islândia que sofreu forte abalo com a crise 

financeira advinda de 2008.” 

 

Nesse sentido, o país fica em posição desfavorável perante os demais, cujos 

juros são bem menores em termos relativos ao PIB. O conceito de carga 

tributária útil, que é aquela que pode ser utilizada para as atividades e projetos 

do governo, excluindo as despesas com juros. É comum a crítica contra a 

elevada carga tributária no Brasil. (KHAIR, 2013, p. 111) 

 

É possível observar as informações trazidas por Khair na Tabela 13. 

 

Na avaliação do autor as dificuldades fiscais do país têm relação com o elevado 

nível da taxa Selic. Ele calculou que 98% do déficit do setor público têm origem nos juros 

altos, e demais 2% é déficit nominal. Se considerar que, em 2011, a CTL foi de 18,87% 

do PIB, menos 5,7% de juros pagos, sobra apenas 13,17% para investimentos em saúde 

e educação, por exemplo. 

Manter os juros a níveis alarmantes é  positivo para rentistas e bancos, que 

acumula dinheiro através da própria riqueza, e no investimento em títulos do tesouro 

nacional, essas pessoas representam uma porcentagem muito pequena da população, os 

demais brasileiros são prejudicados com os juros nesse nível. 

 

                                                 

 

9 A Dívida Pública Federal (DPF) refere-se a todas as dívidas contraídas pelo governo federal para 

financiamento do seu déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, e para outras 

operações com finalidades específicas, definidas em lei. É possível classificar a DPF de acordo com os 

instrumentos usados para captação de recursos e pela moeda na qual ocorre o pagamento de seus fluxos. 

Em relação à captação de recursos, esta pode ocorrer por emissão de títulos públicos (sendo por essa razão 

classificada como mobiliária), ou por contratos, firmados principalmente com organismos multilaterais 

(sendo esta dívida classificada como contratual). (TESOURO NACIONAL,2017) 
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Tabela 13: Carga Tributária Bruta (CTB), Juros e Carga Tributária Útil (CTU) 

2011 (em % do PIB) 

Países CTB Juros CTU 

1 Dinamarca  48,10 2,00 46,10 

2 Suécia  44,50 1,10 43,40 

3 Noruega  43,20 1,00 42,20 

4 Finlândia  43,40 1,50 41,90 

5 França  44,20 2,90 41,30 

6 Bélgica  44,00 3,80 40,20 

7 Áustria  42,10 2,80 39,30 

8 Itália  42,90 5,50 37,40 

9 Holanda  38,70 2,00 36,70 

10 Luxemburgo  37,10 0,50 36,60 

11 Alemanha  37,10 2,60 34,50 

12 República Tcheca  35,30 1,50 33,80 

13 Argentina  34,90 1,50 33,40 

14 Reino Unido  35,50 3,10 32,40 

15 Hungria  35,70 4,80 30,90 

16 Islândia  36,00 6,20 29,80 

17 Brasil  35,30 5,70 29,60 

18 Nova Zelândia  31,70 2,30 29,40 

19 Polônia  31,70 2,90 28,80 

20 Espanha  31,60 2,90 28,70 

21 Israel  32,60 4,10 28,50 

22 Canadá  31,00 3,30 27,70 

23 Suíça  28,50 1,10 27,40 

24 Portugal  31,30 4,80 26,50 

25 Grécia  31,20 5,00 26,20 

26 Japão  27,60 2,40 25,20 

27 Coréia do Sul  25,90 1,30 24,60 

28 Austrália  25,60 1,10 24,50 

29 Irlanda  28,20 4,40 23,80 

30 EUA 25,10 1,70 23,40 

31 Turquia  25,00 3,20 21,80 

32 Chile  21,40 0,50 20,90 

33 México  19,70 1,70 18,00 

34 Colômbia  18,40 2,70 15,70 

 

Fonte: Khair (2013).  
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5.3. Desigualdade no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 

Segunda Castro (2014, p.18) “No contexto do sistema tributário de qualquer país, o 

tributo que melhor possibilita a aplicação do princípio da progressividade é o Imposto 

de Renda da Pessoa Física (IRPF) ”.  

Agora quando se fala de distribuição não se trata a penas da característica no imposto 

ou do sistema tributário, mais sim do Governo que irá compor a administração pública, e 

quais Políticas Econômicas vão ser adotadas. 

O caráter regressista é a marca essencial do sistema tributário brasileiro Em 

português claro, quem tem mais paga menos. A maior penalização dos mais 

pobres é sintetizada pelos seguintes itens: O excesso de tributação sobre bens 

e serviços, de 18,8% do PIB, maior do que em qualquer país da OCDE, onde 

a média é de 11,6% do PIB; A isenção total de imposto de renda sobre lucros 

e dividendos distribuídos a acionistas de empresas, o inverso do que faz a 

maioria dos países; A possibilidade de se deduzir do lucro tributável uma 

despesa fictícia relativa aos chamados  juros sobre capital próprio. (GOMES,  

2015, p. 01) 

A Tabela 15 traz informações sobre a Evolução da participação dos impostos sobre 

rendimentos em porcentagem aos tributos que incidem sobre a renda em relação a 

arrecadação total. Podemos observar que a participação do IRPF vem aumentando ao 

longo dos 10 anos. Com uma variância de 0,45%, em 2006 fecha em 6,56%, chegando a 

8% da arrecadação total em 2015. 

Tabela 14: Evolução da participação dos impostos sobre a renda em porcentagem 

da Arrecadação sobre total de 2006 a 2015 em % 

Ano/ Descrição 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tributos sobre a renda 18,47 19,3 20,45 19,63 18,26 19,08 17,92 18,15 18,05 18,27 

IR Pessoa Física 6,56 6,8 7,27 7,11 7,22 7,38 7,64 7,49 7,88 8 

IR Pessoa Jurídica 7,84 8,83 9,28 8,83 7,65 7,85 6,67 7 6,38 5,7 

Retenções não alocáveis 4,07 3,68 3,89 3,69 3,38 3,86 3,61 3,66 3,8 4,57 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RFB. 

 

“As Retenções Não Alocáveis são as que inclui a arrecadação de todas as 

retenções a título de imposto de renda que não sejam passíveis de alocação 

entre pessoas físicas e jurídicas, subdivide-se nos seguintes subitens: Imposto 

de Renda Retido na Fonte – Não Residentes.  Imposto de Renda Retido na 

Fonte – Capital; Imposto de Renda Retido na Fonte – Outros. (RFB,2016). 

 



62 
 

 

  

O contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) são as pessoas jurídicas 

e as pessoas físicas a elas equiparadas, ou seja, empresas individuais, domiciliadas no 

País. Elas devem apurar o IRPJ com base no lucro, que pode ser Real, Presumido ou 

Arbitrado. A alíquota é de 15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a 

parcela do lucro que exceder R$ 20.000/ mês. 

Enquanto o Imposto de Renda da Pessoa Física aumentou ao longo dos anos, o 

imposto de renda para as Pessoas Jurídicas teve efeito contrário, aumentou entre 2006 e 

2009, logo depois uma queda gradativa até 2015, fechando em 5,7%. Em 2006 

representava 7,84% da arrecadação, chegando ao ponto máximo em 2008, 9,28% do total 

arrecadado. Entende-se que é difícil usufruir da total capacidade distributiva do imposto 

de renda pessoa física, cuja representação é de em média 7,5% da arrecadação total. 

Nos Resultados foi possível visualizar os declarantes por faixa de salário, na Tabela 

16  é possível visualizar a participação dos mesmo por faixa de salário mínimo, e na renda 

tributável bruta. 

Tabela 15: Participação na renda tributável bruta por faixa de salário mínimo (em 

%) 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

% Declarantes        

 até 20 SM 91,60 91,30 91,10 90,70 90,20 91,20 91,60 

 20 a 40 SM 5,50 5,70 5,90 6,10 6,40 5,90 5,70 

 40 a 80 SM 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,10 2,00 

 80 a 160 SM 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 

 >160 SM 0.3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

% Renda tributável Bruta         

 até 20 SM 65,10 64,70 65,50 65,70 65,30 67,90 69,60 

 20 a 40 SM 16,90 17,00 17,20 17,30 17,40 16,90 16,40 

 40 a 80 SM 10,80 10,80 10,70 10,50 10,50 9,10 8,40 

 80 a 160 SM 3,80 3,90 3,50 3,30 3,50 3,00 2,70 

  >160 SM 3,40 3,60 3,10 3,20 3,40 3,10 2,90 

 

Fonte: Elaborado pelo Ministério da fazenda (2016) a partir de dados da RFB. 
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Quando se analisa a renda total bruta, constata-se que a faixa até 20 salários mínimos 

aumentou a sua participação entre 2007 e 2013, saindo de 65,1% para 69,6%. Por outro 

lado, a participação dos declarantes que auferem mais que 160 salários reduziu de 3,4% 

para 2,9% no mesmo período analisado.  

Outro ponto possível de visualizar-se na desigualdade no IRPF,  é quando separa-se 

o número de declarantes por faixa de tributação, e percebe-se que ao passar dos anos de 

2007 a 2014 cria-se uma relação inversa do número de declarantes totais com o número 

de declarantes isentos, cresce o número de declarantes totais e cai o número de isentos. 

Sendo assim, mais pessoas estão sendo engolidas pela tributação do imposto, e a situação 

se acentua a partir de 2009 com a criação de 2 novas alíquotas.  

As novas alíquotas de 7,5% e 22,5% ajudaram a diminuir a quantidade de imposto 

pago pelos contribuintes, que antes se enquadravam nas alíquotas apenas de 15% e 27,5%. 

Mesmo assim mais pessoas passaram a ser incluídas no pagamento do imposto. 

Considerando que pessoas que ganham até 20 salários mínimos representam mais de 90% 

do total de declarantes do imposto, e pagam cerca de 64% do total tributado, já os 10% 

de declarantes mais ricos pagam os outros 36%. 

Um outro problema, é que além da não atualização da tabela não há também 

atualização dos valores a deduzir, tão menos da despesas dedutíveis. Mesmo se esses 

valores fossem atualizados tais gastos não correspondem com seus valores reais. 

Além da não correção da Tabela do IR de acordo com o índice de inflação 

anual, as deduções permitidas por lei são valores que não correspondem à 

realidade dos gastos necessários (dependentes e gastos com educação, por 

exemplo) que também não vêm sendo atualizados. (SINDIFISCO, 2016) 

 

Um lembrete a ser feito é que o IRPF incide apenas sobre rendimentos. Mesmo que 

se tenham que declarar propriedades, o que vai ser tributado é o rendimento com a 

propriedade, se houver. 

Os estudos do Ipea mostram que o Brasil realmente pode ser visto como um 

paraíso fiscal para famílias mais abastadas. Os tributos incidentes sobre a 

propriedade, como IPTU, representam apenas 1,2% do arrecadado no país, 

ante 1,8% da média na OCDE. (GOMES, 2015, p.01) 
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Na Tabela 17 é possível observar os rendimentos em milhares  do 0,1%, 1% e 5% mais 

ricos da população. Fica difícil de acreditar vendo o nível desses rendimentos, comparado 

com as pessoas que ganham 3 salários mínimos e já são enquadradas no imposto na 

alíquota de 7,5%. 

Em 2012, por exemplo, os limites inferiores de renda do 0,1%, 1% e 5% mais 

ricos são, respectivamente, R$ 871,7 mil, R$ 203,1 mil e R$ 57,6 mil ao ano. 

A renda média do 1% mais rico, obtida por interpolação, foi de R$ 552,9 mil 

anuais. Nos dados observados de 2012, apenas 1,6% da população adulta, ou 

seja, pouco menos de 2,3 milhões de brasileiros, declarou receber renda anual 

acima de R$ 149.280. A renda média efetivamente observada nesse grupo foi 

de 406,5 mil reais anuais.  (MEDEIROS, SOUZA & CASTRO, 2014, p.09). 

 

Tabela 16: Renda mínima e renda média dos 0,1%, 1%, 5% mais ricos e renda 

média total (R$ milhares correntes, anuais) ‒ Brasil, 2006/2012 

 
 

Fonte: MEDEIROS, SOUZA e CASTRO, 2014, p.09. 

 

 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílios  (Pnad) de 2016 

realizada pelo IBGE,  cerca dos 10% mais rico concentra 40% da renda do país. A 

disparidade de renda é muito preocupante, tem-se um salário mínimo mensal de R$937, 

onde o rendimento per capita por estado varia entre R$575 no Maranhão,  e R$ 1723 em 

São Paulo, e o maior de R$ 2351 no Distrito Federal. Tem-se  pessoas no Brasil ganhando 

menos de 1 salário mensal para sobreviver e outras fazendo fortunas com os próprios 

rendimentos.  
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O sistema político brasileiro, que tantos progressos fez nos últimos trinta anos 

em direção a uma democracia efetiva, inclusive em razão dos esforços de 

inclusão dos excluídos, pode ser ainda, todavia, classificado como plutocrático, 

o que, na definição de Aristóteles, significa o governo dos ricos. 

(GUIMARÃES, 2014, p. 128) 

 

Guimarães (2014) destaca que uma alternativa social para o Brasil é procurar 

atender a curto prazo as demandas em saúde, educação, transporte etc. de todos. Ou de 

fato criar bases fortes de curto, médio e longo prazo para os excluídos da população. 

Para Vasconcellos (2006) a redistribuição pode ser feita combinando impostos 

sobre produtos adquiridos por pessoas ricas com subsídios para produtos adquiridos por 

consumidores pobres. Paralelamente, o Estado deve preocupar-se com o investimento em 

capital humano, que aumenta a produtividade marginal do trabalho a partir da educação 

e da capacitação da mão-de-obra. Em termos de distribuição setorial ou regional, o 

instrumento governamental mais adequado seria uma política de gastos públicos e 

subsídios direcionados para as áreas mais humildes.  

“Em termos da distribuição pessoal de renda, a redistribuição pode ser 

implementada mediante uma estrutura tarifária progressiva, em que os indivíduos mais 

ricos pagam uma alíquota maior de imposto.” (VASCONCELLOS, 2006 p.394) 

Muitos são os desafios da desigualdade de renda no Brasil, porém sem um 

enfrentamento o mais rápido possível, maior será os danos causados a sociedade. Quem 

paga o preço por esse Brasil injusto, são os trabalhadores desse país. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Essa monografia discutiu  o  enquadramento do contribuinte médio brasileiro  na 

tabela de referência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e na tabela reajustada pelo 

IPCA. Concluindo que a não atualização da tabela pelo índice inflacionário faz com que 

o contribuinte seja enquadrado em uma faixa de tributação acima da que ele realmente 

deveria estar, além da oneração das classes mais baixas do país. 

 Na revisão de literatura analisou-se as principais características do Sistema 

Tributário Brasileiro e do Imposto de Renda, através da apresentação da legislação atual 

e as anteriores, destacando os princípios e a base de incidência dos impostos, dessa forma 

foi possível entender os históricos, conceitos e legislações que compõe o sistema 

tributário brasileiro iniciando a discussão sobre o tema. 

Nos resultados foi possível verificar o enquadramento do contribuinte na tabela 

de referência e na reajustada pelo IPCA, deixando em evidência a evolução do salário 

mínimo, as tabelas e o enquadramento do contribuinte.  O número de declarantes cresce 

a cada ano enquanto de contribuintes isentos cai. Constatou-se uma grande defasagem 

nas tabelas do IRPF. A maioria dos declarantes se enquadra nos rendimentos de 3 a 10 

salários mínimos. Em ambas as tabelas observa-se que a cada ano o declarante paga mais 

imposto.  Sendo na tabela de referência de forma mais acelerada e na tabela ajustada pelo 

IPCA de forma mais gradativa.  

É possível observar também que a criação de novas alíquotas não possibilitou que 

o imposto expressasse aquela que deveria ser sua principal característica, a 

progressividade, pois não foram criadas alíquotas acima da máxima existente. Outra 

constatação é que aproximadamente cerca de 10 milhões de declarantes, num universo de 

25 milhões de declarantes, seriam considerados isentos, em 2007 e 2008,  caso a tabela 

estivesse sendo ajustada de acordo com o índice inflacionário. 

Para se fazer a discussão sobre desigualdade de Renda, fez-se necessário trazer a 

evolução da carga tributária brasileira, tanto a bruta, quanto a líquida e a útil e a 

apresentação dos aspectos mais importantes sobre a desigualdade de renda no Brasil e  do 

IRPF. Sendo esses os objetivos específicos do trabalho, concluiu-se que o sistema 
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tributário é muito complexo e injusto, a tributação onera os mais pobres e isentam os 

ricos. Outro resultado é que apesar da queda de desigualdade no país, a concentração de 

renda cresce a cada ano. 

O IRPF tem um  grande  potencial progressivo e distributivo. Porém com tão 

pouco impacto na arrecadação o imposto não consegue exercer sua capacidade. Para além 

disso, o imposto só tributa os trabalhadores desse país, assim como o sistema tributário 

em geral. A atualização da tabela do imposto de renda pelo IPCA, não acabaria com a 

desigualdade de renda no País, porêm amenizaria o problema. Outra medida que ajudaria 

ainda mais a combater o acumulo excessivo de riqueza seria a criação de alíquotas a cima 

de 27,5%. 

Mesmo não considerando as características individuais dos declarantes, tanto 

financeiras como número de dependentes, deduções, etc. nos cálculos, um contribuinte 

pode verificar seu enquadramento, bastando apenas considerar que o valor utilizado na 

pesquisa é próximo ou igual ao seu rendimento tributável liquido.  

O presente trabalho abre margem para diversas novas pesquisas, uma delas seria uma 

verificação do enquadramento do contribuinte baseando-se na renda tributável líquida, já 

que os dados das principais deduções por faixa de renda são disponibilizados pela Receita 

Federal. Outra pesquisa interessante que fortaleceria a discussão sobre desigualdade de 

renda no Brasil, seria comparar o período de estudo  com dados a partir de 2015, quando 

a crise política no país começa de fato a afetar a economia. 

O sistema tributário brasileiro só será considerado como instrumento de justiça fiscal 

quando seus aspectos básicos forem totalmente funcionais e seus princípios seguidos. 

Como observa-se no trabalho, o contribuinte médio do IRPF, paga a cada ano mais 

imposto. Enquanto isso para grandes corporações são concedidas isenções fiscais 

bilionárias, em troca de criação de novos empregos e o aumento de investimento que não 

são de fato concretizados. Também pode-se observar a não regulamentação do Imposto 

sobre grandes fortunas, que possui dificuldade de implantação em diversos países do 

mundo, já que  existência de paraísos fiscais cria uma alternativa para fugir do imposto. 

A reforma tributária só terá uma essência justa fiscalmente, quando analisada com 

os olhos da justiça social.  Um sistema tributário altamente progressivo, que taxa grandes 
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fortunas, grandes empresas e isenta os mais pobres cairá por água a baixo se os recursos 

arrecadados não retornarem para a população em quantidade e qualidade. O Brasil precisa 

de justiça fiscal. 

 

 

.  
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