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O Instituto Justiça Fiscal (IJF), desde a sua fundação em 2011, 
vem promovendo os princípios da Justiça Fiscal com vistas 
à redução do maior problema brasileiro: a desigualdade. Fo-

ram anos de acúmulo de experiências e pesquisas sobre as peculiari-
dades e os aspectos perversos do sistema fiscal brasileiro. Um passo 
decisivo é dado agora com a publicação da sua própria revista.

O sistema fiscal compreende a arrecadação tributária, a despesa 
pública e o controle externo, ou seja, o ciclo do dinheiro público 
sempre sob a égide da transparência, importante instrumento do 
direito fundamental do cidadão de ter acesso aos dados públicos, 
nos termos da Constituição Federal de 1988.

Em tempos de propostas de reformas estruturantes, notada-
mente a tributária e a previdenciária, é importante ter em mente 
que a ação do Estado só se justifica quando visa o bem comum. 
Suas intervenções no campo tributário não devem criar privilégios 
indevidos e menos ainda piorar a situação da maioria da popula-
ção. A cobrança de impostos e o oferecimento de serviços afetam 
a todos, impostos justos são aqueles que reduzem as desigualda-
des, contribuem para a eficiência econômica e promovem o bem 
comum. Debater essas questões é fundamental para que tenhamos 
plena consciência das decisões a serem tomadas. 

JUSTIÇA FISCAL EM REVISTA pretende ser uma publicação 
periódica tratando de um tema específico em cada edição. Iniciamos 
com uma análise acerca da estrutura e consequências da aplicação 
do Imposto de Renda da Pessoa Física. Criado nos Estados Unidos 
para fins arrecadatórios sob a justificativa de compor o esforço de 
guerra durante a Guerra Civil americana e reinstituído tão somen-
te em 1916, esse imposto foi concebido para ser aplicado sobre as 
classes mais abastadas de modo a estancar a crescente desigualdade 
social vista então como um elemento de desagregação social e insta-
bilidade política . No Brasil, o Imposto de Renda foi instituído em 
1922 e passou a vigorar em 1924. A partir do New Deal e da revo-
lução keynesiana, foi o grande responsável pela construção de uma 
sociedade menos desigual e mais harmoniosa regulando a repartição 
da renda entre os diferentes segmentos sociais.

A partir de meados da década de 1980, o predomínio da orien-
tação neoliberal na condução do Estado se materializou entre ou-
tros aspectos, em mudanças tributárias favorecendo os mais ricos. A 
justificativa central foi o trickle down effect, isto é, a riqueza con-
centrada “gotejaria” sobre os de baixo dinamizando toda a econo-
mia. As grandes fortunas não deveriam ser taxadas, pois o excedente 
concentrado seria convertido em novos investimentos produtivos.

EDITORIAL
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A massa financeira transitando nos paraísos fiscais demonstra 
que a acumulação do capital nas mãos dos agora “super-ricos” não 
se converteu em novos investimentos, mas tão somente em ativos 
financeiros que sugam a economia real dos países e seus cidadãos.

O trickle down effect (“efeito cascata”) nada mais é do que 
um embuste ideológico, porém, justificou mudanças tributárias na 
maioria dos países economicamente avançados também reproduzi-
das no Brasil a partir de 1986. Essas medidas tiveram o firme pro-
pósito de desonerar o capital e as altas rendas. Ao mesmo tempo, a 
taxação sobre o consumo que afeta os mais pobres continuou sendo 
a base da arrecadação. A consequência foi a concentração de renda 
que assume dimensões cada vez mais predatórias e o aumento expo-
nencial da desigualdade. 

O abismo econômico e social entre o 1% mais rico e os 99% 
restantes deve ser motivo de preocupação. Sociedades crescente-
mente desiguais produzem medo e ódio. A concentração de renda 
reduz as possibilidades de geração de emprego e renda. Desemprego 
e precariedade no trabalho geram mais violência e infelicidade geral 
afetando todas as classes sociais. Ninguém fica imune aos ambien-
tes com insegurança física e econômica. Em suma, o aumento da 
desigualdade resulta numa situação em que no longo prazo todos 
perdem. 

O IJF acredita que o aperfeiçoamento do sistema tributário, 
com a introdução de princípios de justiça fiscal, é um importante 
instrumento para a diminuição das desigualdades e, consequente-
mente, harmonização e desenvolvimento da sociedade. 

A sociedade é uma construção coletiva. As escolhas estão sen-
do feitas a cada momento e nossa revista se posiciona claramente a 
favor dos princípios não elitistas, a favor das mudanças que contri-
buem para o bem comum e a justiça social.

Seja bem-vindo, portanto, à JUSTIÇA FISCAL EM REVISTA! 
Desfrute-a!

Marcelo Ramos Oliveira e Antonio David Cattani
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As Injustiças do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF) no Brasil e a 
experiência internacional



7www.ijf.org.br

O presente artigo tem com o objetivo analisar, quantitativa e qualitativamen-
te, o Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas (IRPF) no Brasil, à luz de 
comparações internacionais, e propor alternativas para uma reforma de sua 
estrutura, especialmente das alíquotas, faixas de renda e base de rendimen-

tos tributáveis. Estas alternativas buscam: I) aumentar a participação da tributação 
sobre a renda na arrecadação tributária brasileira; II) reverter a atual distribuição 
regressiva do IRPF, que beneficia os declarantes de maior renda; III) promover um 
tratamento isonômico entre as rendas do trabalho e do capital, efetivando o IRPF 
como um instrumento de combate à desigualdade.

Na Seção 1, analisa-se a estrutura atual do IRPF brasileiro, detalhando os meca-
nismos pelos quais este imposto beneficia os declarantes de maior renda, em detri-
mento tanto da arrecadação tributária quanto da justiça fiscal. De fato, a tendência, 
desde 1996, é de aumento da regressividade do IRPF, com redução das alíquotas 
efetivas para contribuintes de alta renda e aumento das alíquotas efetivas sobre a 
classe média. 

Na Seção 2, abordam-se os regimes de tributação da renda em nível internacio-
nal, com ênfase nos países da OCDE e da América Latina. Essa análise evidencia 
importantes diferenças entre a tributação sobre a renda destes dois grupos. Além 
disso, o Brasil se destaca como um país em que a tributação sobre a renda ocupa 
um espaço bastante reduzido na arrecadação total, favorecendo a tributação por 
contribuições sociais e principalmente impostos sobre bens e serviços mais do que a 
média da América Latina. 

Partindo-se da premissa básica de tratamento isonômico entre as rendas, na Se-
ção 3, apresentam-se cinco alternativas de tabelas de alíquotas progressivas e suas 
correspondentes faixas de renda para o IRPF brasileiro. A conclusão é de que é pos-
sível mais que dobrar a arrecadação deste imposto quando todas as rendas, do capital 
e do trabalho, sejam submetidas ao mesmo tratamento tributário e sejam utilizadas 
alíquotas marginais mais elevadas para altas rendas, situação plenamente compatível 
com uma substancial redução da carga tributária incidente sobre os contribuintes de 
rendas inferiores.

* Trabalho realizado sob coordenação e revisão de Dão Real Pereira dos Santos, diretor 
do Instituto Justiça Fiscal e Rosa Ângela Chieza, professora doutora da Faculdade de 
Economia da UFRGS e diretora do Instituto Justiça Fiscal.

Vitor Chagas da Costa
Economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mestre em 
Economia pela Universidade de São Paulo*

Apresentação
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A situação atual do Imposto de Renda 
sobre Pessoas Físicas (IRPF) no Brasil

A tributação sobre a renda no Brasil é praticada desde 1843, com inter-
rupções, e, de forma ininterrupta, desde 1922 (RFB, 2014), porém a 
maioria das características do sistema atual é bem mais recente. As 
principais mudanças relativas a deduções e apuração de imposto devido 

datam do final da década de 1990 (CASTRO, 2014). A Constituição Federal de 
1988 (CF/1988) garante a exclusividade da União na instituição de impostos so-
bre a renda, diferentemente de alguns outros países em que esta competência é 
compartilhada com entes subnacionais.

A participação da tributação sobre a renda na arrecadação tributária brasileira ain-
da é bastante limitada. Segundo dados da Receita Federal do Brasil (Brasil, 2016), a 
tributação da renda representava apenas 18,27% das receitas tributárias totais, em 
2015. O sistema tributário brasileiro ainda é excessivamente dependente da trib-
utação sobre bens e serviços, que alcançou quase 50% da arrecadação tributária no 
mesmo período, conforme mostra a Figura 1 (com dados arredondados).

Essa característica implica numa tributação altamente regressiva, que incide princi-
palmente sobre as classes de menor renda. Isso porque, o alto peso da tributação 
indireta, predominantemente incidente sobre bens e serviços, afeta diretamente 
o consumo das famílias, fazendo com que aqueles que destinam toda ou a maior 
parte de sua renda no consumo, acabem pagando uma parcela maior de tributos 
do que os mais ricos, que utilizam apenas parte de sua renda no consumo.  

O Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), sendo fundado no princípio da capaci-
dade contributiva, é o que mais ajusta ao objetivo de promover a progressividade da tribu-
tação, possuindo para este fim um sistema de alíquotas marginais progressivas que oneram 
mais os contribuintes de maior renda. Contudo, como será visto neste texto, a existência 
de diversos subterfúgios e regulações adicionais no IRPF, não só impede que este imposto 
cumpra seu papel na tributação progressiva, como torna a tributação sobre a renda no Brasil 
efetivamente regressiva, pesando ainda mais sobre os contribuintes de menor renda.

o alto peso da 
tributação indireta, 
predominantemente 
incidente sobre 
bens e serviços, 
afeta diretamente o 
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Propriedade
4%

Bens e 
Serviços 50% Folha de 

Salários 26%

Renda
18%

Outros
0%Transações 

Financeiras 2%

Figura 1. Distribuição da carga tributária nas principais bases de incidência (2015)
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O Imposto de Renda se separa em três categorias: o Imposto de Renda sobre Pessoas 
Físicas (IRPF); o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas (IRPJ); e o Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF). O primeiro incide sobre a renda de todas as pessoas físicas. O 
segundo incide sobre os lucros de empresas privadas. Já o IRRF constitui uma forma de 
antecipação da tributação que pode estar vinculada às pessoas físicas ou as pessoas jurídicas, 
ou uma tributação exclusiva na fonte. Neste grupo estão incluídos rendimentos de salários, 
participações em lucros e resultados, aplicações financeiras de vários tipos, aluguéis, ganhos 
de capitais, rendimentos do exterior, entre outros. 

Como a Figura 2 mostra, o IRPF representa a menor parcela de arrecadação dentre as 
três categorias, não atingindo 10% da arrecadação total do Imposto de Renda nos últimos 
22 anos. Porém, cabe destacar que a maior parte dos IRPF é descontado na fonte, sendo 
considerada pelas contas oficiais como arrecadação de IRRF. Segundo os Grandes Números 
da DIRPF no Brasil, em 2015 (RFB, 2015), a arrecadação total do IRPF, incluindo o reco-
lhido na fonte, representou 2,42% do PIB brasileiro, o que totaliza 42,25% da arrecadação 
do Imposto de Renda do Brasil no período. Com isso, o IRRF apesar de ter tecnicamente 
superado os 50% da arrecadação do IR nas últimas duas décadas, só seria responsável por 
12,35% desta arrecadação. 

Figura 2: Arrecadação Imposto de Renda - por Categoria (% do total)

Esta questão fica explícita pela análise da arrecadação do IRRF por categorias, que mos-
tra que o recolhimento sobre rendimentos do trabalho é a categoria mais importante deste 
imposto. Dentre esses rendimentos estão as retenções referentes aos salários dos servidores 
públicos, a tributação exclusiva referente ao 13º salário, entre outros. A Figura 3 mostra a 
participação de cada categoria de arrecadação do IRRF.

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).
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Fonte: elaboração própria com base em Brasil (2018).

Dois fatos se destacam na análise da arrecadação do IR por categorias. A primeira é 
a ínfima arrecadação do IRPF, que foi de apenas R$ 141 bilhões em 2015. Isso foi moti-
vado, entre outros, pela ampla gama de rendimentos isentos, como lucros e dividendos e 
alguns tipos de pensões, que beneficiam os declarantes de maior renda, ou seja, aqueles 
que estariam sujeitos às maiores alíquotas marginais. Além disso, a alíquota marginal má-
xima do IRPF, de 27,5%, é muito baixa em relação aos padrões internacionais. Conforme 
será analisado neste texto. 

Outro fato que se destaca é a reduzida arrecadação do IRRF - Capital, em comparação 
com o IRRF - Trabalho, o que se justifica, entre outros motivos, pelas baixas alíquotas às 
quais as rendas de capital tributadas exclusivamente na fonte estão sujeitas. Novamente, esta 
característica do sistema tributário brasileiro beneficia os estratos com maiores rendimentos

Características Atuais do IRPF

Figura 3: IRRF - Participação de Diversas Fontes (% do total)

Foto: Tuca Vieira
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Atualmente, o IRPF incide sobre todas as rendas das pessoas físicas, sendo de respon-
sabilidade do beneficiário da renda a apresentação da declaração de ajuste do imposto, 
anualmente. Em 2018, eram obrigadas a apresentar declaração de imposto de renda, as 
pessoas físicas que:

a)  Auferiram, no ano de 2017, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, 
ou rendimentos isentos superiores a R$ 40.000,00;

b) Possuíam patrimônio superior a R$ 300.000,00; ou
c) Auferiram ganhos de capital ou realizaram operações em bolsa de valores durante 

o ano-calendário.
As isenções têm papel importante na apuração do imposto devido do IRPF no Brasil. 

Lucros e dividendos distribuídos, benefícios como pensões e aposentadorias por doenças 
graves, transferências patrimoniais, parcelas de aposentadorias e de rendas de atividade 
rural, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, rendimentos de caderneta de 
poupanças e letras hipotecárias, entre outros, são isentos de tributação de IRPF. Como ve-
remos, essas rendas representam um montante significativo da renda total dos declarantes, 
com destaque para os lucros e dividendos.

Além disso, outros rendimentos são tributados exclusivamente na fonte por alí-
quotas inferiores à máxima da tabela progressiva, mais convenientes ao contribuinte. 
Dentre eles se incluem a renda de aplicações financeiras, ganhos de capitais, juros 
sobre capital próprio, por exemplo. A alíquota comumente aplicada a essas rendas é 
de 15%, ainda que algumas transações de curto prazo sejam tributadas por alíquotas 
superiores.  

A legislação brasileira estabelece um conjunto de despesas que são dedutíveis da 
renda bruta declarada. Entre elas se encontram despesas com contribuição previden-
ciária, gastos de instrução com dependentes, despesas médicas, gastos com pensão 
judicial e despesas contidas no livro-caixa. O declarante pode optar por um siste-
ma de dedução simplificado, de 20% da renda tributável declarada. Descontando as 
despesas dedutíveis da renda tributável bruta chega-se na Base de Cálculo do IRPF, 
na qual incidirão as alíquotas da tabela progressiva, resultando no imposto a pagar. 
Deste, descontam-se ainda os incentivos fiscais previstos em lei para a apropriação 
real do imposto devido. Apresenta-se na Tabela 1, a tabela progressiva de alíquotas do 
IRPF para o ano de 2017.

Base de cálculo (R$)  Alíquota (%)  Parcela a deduzir do imposto (R$)

Até 22.847,76      -     -

De 22.847,77 até 33.919,80    7,5     1.713,58

De 33.919,81 até 45.012,60    15    4.257,57

De 45.012,61 até 55.976,16    22,5     7.633,51

Acima de 55.976,16     27,5     10.432,32

Fonte: RFB (2018).

Tabela 1 - Base de Cálculo, Alíquotas e Parcela a Deduzir do IRPF no Brasil - 2017
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Segundo Castro (2014), nas últimas duas décadas tivemos um aumento significativo 
da quantidade de declarantes de IRPF, motivado parcialmente pelo aumento da renda 
da população, mas significativamente pela ausência de uma adequada correção da tabela, 
especialmente da faixa de isenção do IRPF.  Como mostra a Tabela 2, o aumento da faixa 
de isenção do IRPF cresceu, de 2007 a 2016, apenas 44%, um aumento muito inferior ao 
aumento da renda dos declarantes no período. 

Contudo, o crescimento do número de declarantes desacelerou na última década, 
com um aumento de apenas 11% no número de declarantes no período de 2007 a 2016. 
Quando se compara a defasagem acumulada da tabela com o crescimento da quantidade 
de declarante percebe-se que de 1995 até 2002, o crescimento de declarantes é explicado 
basicamente pelo congelamento da tabela. De 2003 a 2011, há uma correção da tabela, 
reduzindo a defasagem, mas neste período o crescimento se dá pela valorização do Salário 
Mínimo (SM). O fato é que a ampliação do número de declarantes se dá basicamente pela 
inclusão de mais gente no campo de incidência, mas de mais gente com rendas menores. 
Ao mesmo tempo que se desonera as rendas do capital em 1996, inicia-se a inclusão do 
andar de baixo.

Ainda, conforme demonstrado na Figura 4, de 2009 a 2015, houve um aumento no 
número de declarantes não isentos, o que também é explicado pelo aumento da renda 
pessoal nesse período. Até 2010, o número de declarantes que não pagavam IRPF era 
maior do que o número de pagantes, algo que se inverteu na década mais recente. O 
número de declarantes em 2016 chegou a 28 milhões, representando apenas 27,29% da 
força de trabalho do período.

Ano   Alíquotas (%)   Limite de isenção anual (R$)

2007   15 / 27,5    15.764,28

2008   15 / 27,5    16.473,72

2009   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   17.215,08

2010   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   17.989,80

2011   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   18.799,32

2012   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   19.645,32

2013   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   20.529,36

2017   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   22.847,76

2014   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   21.453,24

2015   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   22.499,13

2016   7,5 / 15 / 22,5 / 27,5   22.847,76

Fonte: Castro (2014) e RFB (2018).

Tabela 2 - Evolução das Alíquotas e do Limite de Isenção do IRPF no Brasil

As quatro alíquotas da tabela progressiva estão em vigor desde o ano-calendário de 
2009. A evolução das alíquotas e do limite de isenção do IRPF no Brasil estão demons-
trados na Tabela 2:
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Refletindo o aumento da renda da população, os rendimentos declarados no IRPF au-
mentaram significativamente, saindo de R$985 bilhões em 2007 para R$2,75 trilhões em 
2016, um aumento de 179%. Esse aumento superou o aumento da Renda Nacional do 
período, medida pelo Produto Interno Bruto, que foi de 130%. As rendas tributáveis repre-
sentam a maior parte dos rendimentos declarados, porém essa categoria tem perdido espaço 
para as rendas isentas, como mostram as figuras 5 e 6.

Em 2007, as rendas tributáveis chegavam a 70% do total da renda declarada, per-
centual que diminui para 59% em 2016. As rendas isentas saíram de 21% para 31% do 
total no mesmo período, enquanto que as rendas tributadas na fonte se mantiveram em 
10% do total. Os rendimentos isentos tiveram o maior crescimento entre as categorias no 
período, chegando a 300% de variação.

Figura 5: Rendimentos dos Declarantes - Por Categoria (R$ milhões)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

Figura 4: Declarantes IRPF - Por Categoria (em unidades)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).
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Figura 6: Rendimentos dos Declarantes - Por Participação (% do total)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

Figura 7: Rendimentos Isentos por Categoria (R$ bilhões)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

A Figura 7 mostra o comportamento dos rendimentos isentos por categoria nas 
DIRPFs de 2007 a 2016. 
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Figura 8: Rendimentos Suj. a Tributação Exclusiva na Fonte por Categoria (R$ bilhões)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

A categoria com maior peso sobre os rendimentos isentos são os Lucros e Dividendos, 
seguida das Doações e Heranças e dos Rendimentos de Sócio de Microempresa. O item 
que mais cresceu dentre os especificados foi o Rendimento de Caderneta de Poupança e 
Letras Hipotecárias, cujo crescimento do período foi de 1305%. A isenção desses tipos 
de rendimento tende a beneficiar principalmente os declarantes de maior renda total, 
que acabam obtendo uma redução de sua base de cálculo do IRPF em relação ao seu 
rendimento total e, por consequência, uma alíquota efetiva menor. Desta forma, a mera 
revisão da tabela progressiva de alíquotas não é suficiente para promover uma tributação 
mais equitativa e progressiva, sendo o tratamento isonômico dos rendimentos uma peça 
chave de uma reforma que almeje maior justiça fiscal.

As rendas tributadas exclusivamente na fonte também apresentaram características 
parecidas com as rendas isentas, como mostra a figura 8. 

Dentre os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, destacam-se o 13º salário 
e a Renda de Aplicações Financeiras como os dois itens mais importantes. Contudo, me-
rece destaque o surgimento dos Juros sobre Capital Próprio e Participação nos Lucros e 
Resultados, que estavam incluídos na categoria ‘Outros’ até 2013. Novamente, são itens 
que tendem a ter uma maior participação sobre os rendimentos de declarantes de maior 
renda total, distorcendo a progressividade do IRPF.

Conforme demonstrado na Figura 9, as deduções também cresceram no período, re-
duzindo ainda mais a base de cálculo do IRPF. Em suma, a base de incidência do IRPF 
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Foto: Sergio Moraes/Reuters
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representa menos da metade dos rendimentos totais, e esta participação apresenta uma 
tendência de queda ainda maior, com o crescimento da isenção de diversos tipos de ren-
dimentos e o crescimento da renda da população em geral.

O comportamento do imposto devido está na Figura 10. A arrecadação com o IRPF 
no Brasil passou de R$ 56 bilhões, em 2007, para R$ 154 bilhões, em 2016, um aumento 
de 173%, acompanhando o crescimento dos rendimentos totais. Isso reflete numa alíquota 
efetiva sobre a renda declarada total constante, em aproximadamente 6% durante todo o 
período. Contudo, o aumento da parcela dos rendimentos isentos mostrado previamente 
significou que esse aumento do imposto devido se concentrou em uma parcela menor da 
renda total, sujeita à tributação de IRPF, o que gerou um aumento na alíquota efetiva sobre 
a renda tributável, que saiu de 8% para próximo de 10% no mesmo período. Esse aumento 
é motivado tanto pela mudança de alíquotas intermediárias que ocorreu em 2009 quanto 
pelo aumento da renda média dos declarantes, bem como pela não correção correspondente 
das faixas de renda da tabela progressiva. Como será mostrado, a participação relativa dos 
declarantes de menores faixas de renda aumentou durante o período em análise.

Figura 10: Imposto Devido e Alíquotas Efetivas (R$ bilhões / % )

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

Figura 9: Renda Tributável, Deduções e Base de Cálculo (R$ bilhões)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).
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Figura 11: Alíquota Efetiva, Rendimento e Bens por Declarante (2016)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

Quando se considera a distribuição por faixas de renda, o comportamento da alíquota 
efetiva é altamente regressivo. Para o ano de 2016, a curva que representa a alíquota efetiva 
apresenta um valor máximo na faixa de 20 a 40 salários mínimos, e a partir daí passa a cair, 
com o aumento da proporção de rendas isentas sobre a renda total.

De acordo com os dados demonstrados na Figura 11, observa-se que declarantes com 
renda total superior a 160 salários mínimos estiveram sujeitos, em 2016, a uma alíquota 
efetiva de apenas 2,53% 1, contrastando com uma renda anual por declarante de R$ 5,7 
milhões e um valor médio de bens e direitos por declarante de R$ 26 milhões. 

O cenário é ainda pior quando se considera que a tendência é de agravamento desta 
situação, visto que de 2007 a 2016 aumentou a regressividade da cobrança do IRPF. Além 
disso, a Figura 11 explicita como a regressividade do IRPF contribui para que os contri-
buintes com maior renda, sujeitos a alíquotas efetivas menores, acabam apresentando maior 
acumulação de riqueza (bens e direitos). A Curva das alíquotas efetivas em formato de “U” 
invertido mostra que há progressividade até a faixa de rendimentos entre 20 e 40 SM. A 
partir desta faixa de renda, observa-se queda tendencial da alíquota efetiva do IRPF, a ponto 
de contribuintes com renda mensal superior a 160 SM terem uma alíquota efetiva de apenas 
2%. Conforme já demonstrado, a isenção da renda advinda de lucros e dividendos contribui 
fortemente para esta redução da alíquota efetiva para contribuintes no topo da renda.  
1 No cálculo da alíquota efetiva não foram considerados os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
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No mesmo período, a faixa de renda de declarantes em que se observou o maior crescimento da 
renda total foi a faixa de 2 a 3 salários mínimos, motivada pelo aumento significativo da quantidade 
de declarantes, já que a renda por declarante teve um crescimento bem menor, como mostra a Figu-
ra 13. Todavia, a renda média por declarante apresentou um crescimento razoavelmente uniforme 
entre as faixas de renda, com exceção da faixa até 1/2 salário mínimo, cujo crescimento foi bastante 
superior à média. Esse comportamento da renda média deveria sugerir um aumento igualmente 
uniforme da alíquota efetiva entre as faixas, o que não aconteceu. Ao contrário, a arrecadação cres-
cerá mais que proporcionalmente sobre as faixas intermediárias, aliviando o peso tributário sobre as 
faixas de renda superiores.

A Figura 12 mostra a variação na quantidade e na participação sobre o total 
de declarantes, por faixa de renda total, no período 2007-2016. Fica claro que o 
principal aumento tanto em número de declarantes quanto em participação sobre 
o total dos declarantes ocorreu na faixa de renda de 2 a 3 salários mínimos, com 
queda na quantidade e participação das faixas inferiores, o que reflete o aumento 
da renda da parcela mais pobre da população no período. As demais faixas inter-
mediárias, indo até 40 salários mínimos, também tiveram um aumento no nú-
mero de declarantes, o que não ocorreu para as faixas superiores. São essas faixas 
intermediárias (de 2 a 40 salários mínimos) as responsáveis pela maior parte da 
arrecadação do IRPF no período. 

Figura 12: Variação na Quantidade e Participação de Declarantes (2007-2016)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).



21www.ijf.org.br

Figura 13: Variação da Renda Total e por Declarante por Faixa de Renda (2007-2016)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

Figura 14: Variação Percentual da Renda Total, Tributável e Imposto Devido (2007-2016)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

A variação da renda tributável acompanha a variação da renda total, como mostra a 
Figura 14. Contudo, a variação do imposto devido é muito discrepante de acordo com as 
faixas de renda. Declarantes que em 2007 recebiam de 3 a 5 salários mínimos eram pra-
ticamente isentos de IRPF, e em 2016 passam a ser tributados por um montante conside-
rável. Essa mudança representou um aumento de quase 3000% no imposto devido nessa 
faixa. Para as faixas de renda intermediárias, o aumento na tributação superou significati-
vamente o aumento na renda total do período. À medida em que a renda total aumenta, a 
variação no imposto devido diminui, e representa apenas uma fração da variação da renda 
total para as faixas superiores a 40 salários mínimos.
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Figura 15: Alíquotas Efetivas por Faixa de Renda (em % da Renda Total)

Fonte: cálculo próprio com base em RFB (2018).

Essas variações no imposto devido se refletem numa estrutura de alíquotas efetivas 
que se tornou gradualmente ainda mais regressiva e desigual, beneficiando os declaran-
tes de maior poder aquisitivo, e gerando um peso excessivo na tributação sobre os ren-
dimentos dos trabalhadores de renda média. Além de injustas, essas características são 
prejudiciais ao equilíbrio fiscal do governo, visto que uma queda súbita na renda dos tra-
balhadores, como no caso de uma crise econômica, por exemplo, deverá afetar mais que 
proporcionalmente a arrecadação do IRPF, potencializando os efeitos da crise econômica 
sobre a arrecadação. Mais preocupante ainda é a tendência clara de aprofundamento da 
regressividade do IRPF, que tende a piorar caso não se promova uma profunda mudança 
na legislação deste tributo. 

Esses fatos ficam claros pela análise da evolução das alíquotas efetivas, por faixa de 
renda. As faixas inferiores, de 5 a 20 salários mínimos, foram as únicas que apresentaram 
uma tendência de alta na alíquota efetiva durante o período. Para faixas superiores, houve 
uma tendência generalizada de queda das alíquotas efetivas, motivado por uma erosão da 
base tributável, como mostra a Figura 15.

Espanta ainda mais a ínfima alíquota efetiva que incide sobre declarantes com renda 
superior a 160 salários mínimos, que saiu de 3,23% em 2007 para 2,53% em 2016, a des-
peito do aumento significativo da renda nessa faixa. Curiosamente, esta faixa de renda está 
sujeita aos mesmos níveis de alíquotas efetivas da faixa de 5 a 10 salários mínimos, mas 
as duas com trajetórias opostas. Enquanto as rendas mais baixas submetem-se a alíquotas 
efetivas crescentes no período, as altas rendas beneficiam-se de uma substancial redução.  
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Conforme já abordado na Seção 2, a tributação brasileira caracteriza-se por ser altamente regressiva, o 
que é motivado, dentre outras razões, por uma forte participação dos tributos indiretos, incidentes sobre 
o consumo, na arrecadação total, e por uma baixa participação da tributação sobre a renda e patrimônio. 
Além disso, a tributação sobre a renda apresenta fortes traços de regressividade. 

A experiência internacional demonstra que a redução das desigualdades não é fruto apenas 
da política de gastos públicos, mas também da progressividade na cobrança dos tributos. Isso fica 
evidente na redução de aproximadamente 35% da desigualdade medida pelo índice de Gini ob-
servada nos países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
após a incidência dos tributos e da efetivação dos gastos públicos. Alguns países, como a Áustria e 
a Finlândia, por exemplo, conseguem reduções de até 50% (FMI, 2017)2. No Brasil, a redução das 
desigualdades após a incidência de todo o seu sistema fiscal fica em torno de 20% (CEPAL, 2015)3.  

As economias da OCDE apresentam, em sua maioria, os melhores índices de progressivida-
de da tributação e são os países com menores índices de desigualdade do mundo. A característica 
central da tributação dessas economias é a predominância da tributação sobre a renda para o 
financiamento das políticas de bem-estar, conforme demonstrado na Tabela 3. 

Fica evidente na Tabela 3 que as economias da OCDE, em média, possuem uma participação muito 
maior da tributação da renda na arrecadação do que o observado no Brasil. Lá, 34,1% da arrecadação 
têm origem na tributação sobre a Renda, Lucros e Ganhos de Capital, um percentual maior que o ob-
servado na tributação sobre bens e serviços. Ressalta-se que esse valor é rebaixado pela participação de 
economias com menor tributação sobre a renda (Eslovênia, Hungria, Turquia, Polônia, Grécia) e que são 
economias de baixo PIB per capita e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em comparação 
com as economias com maior participação da tributação sobre a renda (Dinamarca, Austrália, Nova 
Zelândia, Estados Unidos, Islândia, entre outros).

2 FMI (2017) Fiscal monitor (October, 2017). Tackling Inequality. World economic and financial surveys. Washington, DC: Inter-
national Monetary Fund
3 CEPAL (2015).  Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015- Dilemas y espacios de políticas. Santiago de Chile: 
Comissión econômica para la América Latina y el Caribe (Cepal).

Comparação internacional do 
Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas

Austrália 56.7% 0.0% 5.0% 10.7% 27.5% 0.0%
Áustria 30.2% 33.6% 6.8% 1.3% 27.3% 0.8%
Bélgica 35.7% 31.9% 0.0% 7.8% 23.8% 0.8%
Canadá 47.9% 15.1% 2.0% 11.8% 23.1% 0.1%
Rep. Tcheca 21.5% 43.1% 0.0% 1.4% 33.5% 0.5%
Dinamarca 63.1% 0.1% 0.6% 4.1% 31.6% 0.4%
Finlândia 35.2% 28.9% 0.0% 3.3% 32.4% 0.3%
França 23.5% 37.1% 3.5% 9.0% 24.3% 2.7%
Alemanha 31.2% 7.6% 0.0% 2.9% 27.8% 0.5%
Grécia 22.5% 29.4% 0.0% 8.5% 39.4% 0.3%
Hungria 18.3% 32.4% 1.5% 3.3% 43.8% 0.7%
Islândia 46.9% 9.8% 0.8% 5.4% 32.4% 4.7%
Irlanda 43.0% 16.8% 0.6% 6.4% 32.6% 0.6%

País Renda, 
Lucros e Ganhos 
de Capital

Contribuições 
Sociais

Folha de 
Pagamento

Propriedade Bens e 
Serviços

Outros
Tabela 3 - Participação das Categorias de Impostos na Carga Tributária por País da OCDE em 2015
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O que os dados da Tabela 3 sugerem é uma alta correlação entre o grau de desenvol-
vimento e a participação dos tributos sobre a renda e sobre o patrimônio. 

A Tabela 4 mostra que os países da América Latina tendem a colocar um peso muito 
maior na tributação sobre bens e serviços (Consumo) do que a tributação sobre a renda 
e a Propriedade. Enquanto na média da OCDE temos que quase 60% da tributação é 
proveniente da tributação sobre a renda e contribuições sociais, na média da América 
Latina esse percentual é de apenas aproximadamente 44%. Já na tributação sobre bens e 
serviços, na América Latina, representa mais de 50%, enquanto na OCDE corresponde a 
apenas 32,4% da arrecadação.

No caso do Brasil, observa-se uma tributação sobre a renda inferior a 20% da arreca-

Itália 31.8% 30.1% 0.0% 6.5% 27.3% 4.3%
Japão 31.2% 39.4% 0.0% 8.2% 21.0% 0.3%
Coreia do Sul 30.3% 26.6% 0.3% 12.4% 28.0% 2.5%
Luxemburgo 36.4% 29.0% 0.0% 8.9% 25.5% 0.3%
México 41.7% 13.9% 2.4% 2.0% 38.6% 1.5%
Holanda 27.7% 37.8% 0.0% 3.8% 29.6% 1.1%
Nova Zelândia 55.5% 0.0% 0.0% 6.1% 38.4% 0.0%
Noruega 39.4% 27.3% 0.0% 2.9% 30.4% 0.0%
Polônia 20.1% 38.5% 0.7% 4.2% 35.9% 0.6%
Portugal 30.2% 26.1% 0.0% 3.7% 38.4% 1.6%
Eslováquia 21.8% 42.7% 0.0% 1.3% 33.7% 0.5%
Espanha 28.3% 33.8% 0.0% 7.7% 29.7% 0.5%
Suécia 35.9% 22.4% 10.7% 2.4% 28.1% 0.4%
Suíça 46.5% 24.6% 0.0% 6.7% 21.8% 0.4%
Turquia 20.3% 29.0% 0.0% 4.9% 44.3% 1.5%
Reino Unido 35.3% 18.7% 0.0% 12.6% 32.9% 0.5%
USA 49.1% 23.7% 0.0% 10.3% 17.0% 0.0%
Chile 36.4% 6.9% 0.0% .4% 54.1% -1.8%
Estônia 23.4% 33.4% 0.0% 0.8% 41.8% 0.5%
Israel 31.2% 16.4% 3.8% 10.6% 38.0% 0.0%
Eslovênia 18.1% 39.7% 0.1% 1.7% 40.0% 0.4%
Letônia 25.9% 28.7% 0.0% 3.4% 41.3% 0.6%
MÉDIA OCDE 34.1% 25.8% 1.1% 5.8% 32.4% 0.8%

México 41.7% 13.9% 2.4%  2.0%  38.6%  1.5%
Argentina 20.5% 22.2% 0.0%  8.9%  47.5%  0.9%
Brasil 19.8% 32.4% 1.0%  4.3%  40.4%  2.0%
Chile 36.4% 6.9% 0.0%  4.4%  54.1%  -1.8%
Colômbia 31.7% 12.1% 1.7%  11.0%  37.6%  5.9%
Costa Rica 19.5% 28.0% 6.4%  1.9%  41.7%  2.5%
R. Dominicana 28.9% 0.4% 0.0%  4.6%  66.1%  0.0%

País Renda, 
Lucros e 
Ganhos de 
Capital

Contribuições 
Sociais

Folha de 
Pagamento

Propriedade Bens e 
Serviços

Outros

Tabela 4 - Participação das Categorias de Impostos na Carga Tributária por País da AL em 2015

Fonte: OCDE (2018)
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dação total, menor, inclusive, que a média da América Latina, e um peso significativo dos 
tributos sobre bens e serviços e das contribuições sociais, ressalvando que parte relevante 
destas contribuições incidem sobre o faturamento das empresas, logo, com incidência sobre 
o consumo. Estas representaram mais que o dobro que a média da AL, chegando a 32%.

Considerando apenas o IRPF, percebe-se que na OCDE este tributo representa apro-
ximadamente 24,4% da arrecadação total, que corresponde a 8,4% do PIB. Porém, em 
alguns casos, como a Dinamarca e a Austrália, somente a tributação sobre a renda de 
pessoas físicas é responsável pela maior parte da arrecadação, chegando a 55% e 41% 
respectivamente, conforme demonstrado na Tabela 5. 

A situação média da América Latina é drasticamente diferente, com uma participação 

El Salvador 34.4% 10.9% 0.0%  2.4%  50.4%  1.9%
Guatemala 29.1% 16.6% 0.0%  1.2%  52.6%  0.6%
Honduras 26.6% 14.5% 0.0%  2.8%  56.0%  0.0%
Panamá 26.1% 36.9% 1.3%  3.9%  30.7%  1.2%
Paraguai 15.2% 27.3% 0.0%  1.7%  55.8%  0.1%
Peru 35.8% 12.0% 0.0%  2.3%  48.4%  1.6%
Uruguai 21.9% 27.6% 0.0%  7.7%  42.6%  0.1%
Bolívia 20.4% 15.7% 0.0%  0.7%  55.2%  8.1%
Barbados 24.6% 18.8% 0.0%  6.4%  50.0%  0.3%
Jamaica 35.1% 3.8% 0.0%  1.7%  56.3%  3.1%
Trin. e Tobago 63.2% 9.3% 0.0%  0.7%  26.0%  0.9%
Cuba 19.9% 12.9% 8.2%  0.0%  52.8%  6.2%
Belize 26.8% 8.1% 0.0%  3.7%  61.4%  0.0%
Bahamas 0.0% 14.8% 0.0%  6.1%  68.3%  10.8%
Guiana 34.4% 10.4% 0.0%  2.0%  52.5%  0.7%
AL E CARIBE 27.4% 16.0% 0.9%  3.4%  50.3%  2.0%
MÉDIA OCDE 34.1% 25.8% 1.1%  5.8%  32.4%  0.5%

Fonte: OCDE (2018).

Austrália  41.5% 11.7%  28.2%
Áustria  24.1% 10.5%  43.5%
Bélgica  28.3% 12.7%  44.5%
Canadá  36.9% 11.8%  32.0%
República Tcheca 10.7% 3.6%  33.2%
Dinamarca  55.2% 25.3%  45.7%
Finlândia  30.2% 13.3%  43.9%
França  18.9% 8.5%  45.1%
Alemanha  26.5% 9.8%  36.9%
Grécia  15.0% 5.5%  36.3%
Hungria  13.7% 5.3%  38.9%
Islândia  36.7% 13.5%  36.7%

País IRPF/CT IRPF/PIB CT/PIB

Tabela 5 - Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas e Carga Tributária em Países da OCDE em 2015
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do IRPF sobre a arrecadação quase um terço menor que a da OCDE, e uma participação 
sobre o PIB de praticamente um quarto. A reduzida participação no PIB se explica pela 
reduzida carga tributária média da região, de apenas 23,1%, quando a média da OCDE é 
de 34% conforme demonstrado na Tabela 6. 

Irlanda  31.6% 7.3%  23.0%
Itália  26.0% 11.3%  43.2%
Japão  18.9% 5.8%  30.7%
Coreia do Sul  17.2% 4.3%  25.2%
Luxemburgo  24.5% 9.0%  36.8%
México  20.6% 3.3%  16.2%
Holanda  20.5% 7.7%  37.0%
Nova Zelândia  38.1% 12.6%  33.0%
Noruega  27.9% 10.7%  38.3%
Polônia  14.4% 4.7%  32.3%
Portugal  21.2% 7.3%  34.5%
Eslováquia  9.7% 3.1%  32.2%
Espanha  21.3% 7.2%  33.6%
Suécia  29.1% 12.6%  43.1%
Suíça  31.1% 8.6%  27.7%
Turquia  14.6% 3.7%  25.1%
Reino Unido  27.7% 9.0%  32.4%
Estados Unidos 40.5% 10.6%  26.2%
Chile  9.8% 2.0%  20.5%
Estônia  17.2% 5.8%  33.7%
Israel  19.4% 6.1%  31.3%
Eslovênia  14.0% 5.1%  36.4%
Letônia  20.4% 5.9%  28.8%
MÉDIA OCDE  24.4% 8.4%  33.9%

Fonte: OCDE (2018).

México  20.6% 3.3%  16.2%
Argentina  10.0% 3.2%  32.0%
Brasil  7.8% 2.5%  32.0%
Chile  9.8% 2.0%  20.5%
Colômbia  5.9% 1.2%  20.8%
Costa Rica  6.0% 1.4%  22.6%
República Dominicana 8.6% 1.2%  13.5%
El Salvador  16.5% 2.8%  17.2%
Guatemala  3.0% 0.4%  12.4%

País IRPF/CT IRPF/PIB CT/PIB

Tabela 6 - Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas e Carga Tributária em Países da América Latina em 2015



29www.ijf.org.br

O caso brasileiro é ainda mais grave, pois o IRPF tem uma participação inferior até 
mesmo à média da América Latina, representando somente 7,8% da arrecadação total, que 
corresponde a apenas 2,5% do PIB de 2015. Esse dado é mais significativo ainda quando 
se considera o tamanho da arrecadação brasileira, ou seja, a carga tributária de 32% do 
PIB. Países da OCDE com uma carga tributária próxima à do Brasil, como Canadá, Es-
panha e Reino Unido, atribuem um percentual muito maior de participação à tributação 
sobre a renda de pessoas físicas.

Analisando a estrutura do IRPF em algumas economias selecionadas é possível perce-
ber a diversidade de sistemas, de quantidade e valores de alíquotas e faixas de isenção. A 
legislação do IRPF em cada país não é influenciada apenas por aspectos socioeconômicos, 
mas também por especificidades locais e questões políticas. Ainda assim, é possível inferir 
algumas tendências pela análise comparativa do IRPF ao redor do mundo. 

A Tabela 7 mostra a estrutura do IRPF no âmbito federal para diversos países. A ampla 
maioria dos países não possui uma faixa de isenção, porém, a alíquota zero para rendas 
menores é frequentemente substituída por um sistema de dedução padrão, que reduz a 
base tributável, o que, na prática, produz efeito semelhante. 

Honduras  9.1% 1.8%  20.4%
Panamá  9.7% 1.5%  15.9%
Paraguai  1.8% 0.3%  17.9%
Peru  10.5% 1.8%  17.2%
Uruguai  11.5% 3.1%  27.0%
Bolívia  0.8% 0.2%  27.6%
Barbados  14.7% 4.9%  33.6%
Jamaica  17.4% 4.5%  25.7%
Trinidad e Tobago 16.9% 5.2%  30.6%
Cuba  5.5% 2.1%  38.6%
Belize  8.7% 2.4%  27.3%
Bahamas  0.0% 0.0%  19.9%
Guiana  14.6% 3.5%  24.2%
AL E CARIBE  9.5% 2.2%  23.1%
MÉDIA OCDE  24.4% 8.4%  33.9%

Fonte: OCDE (2018).

Alemanha 10.793,28 14% 323.940,57  45%  3
Argentina - 5% 48.455,48  35%  9
Áustria 13.801,76 25% 1.254.705,14  55%  6
Austrália 12.440,19 19% 123.034,86  45%  4
Bélgica - 25% 47.719,30  50%  5
BRASIL 12.244,24 7.5% 29.998,94  27.5%  4
Canadá - 15% 110.603,35  29%  4
Chile 19.753,10 4% 219.478,93  40%  7

País Faixa de 
Isenção 
(US$ PPP)

Alíquota 
Mínima

Renda Tributável 
pela Alíquota 
Máxima (US$ 
PPP) 

Alíquota 
Máxima

Número de 
Alíquotas

Tabela 7 - Faixas de Isenção, Alíquotas e Número de Alíquotas no Âmbito Federal para Economias 
Selecionadas em 2015



30 www.ijf.org.br

Calculando uma média simples dos países da amostra temos que a alíquota mínima 
da tributação do IRPF é de 15% e a máxima de 41%, valores muito superiores aos pra-
ticados no Brasil. Apenas cinco países possuem alíquotas mínimas menores que o Brasil, 
sendo que destes, apenas o Equador possui uma faixa de isenção. Além disso, o Brasil é o 
país com a menor alíquota máxima dentre todos os países da amostra, 13,5% menor que 
a média. 

Outra discrepância brasileira está no valor de renda tributável pela alíquota máxima, 
muito inferior às faixas marginais adotadas nos demais países. Assim, o IRPF brasileiro 
pesa mais sobre os contribuintes de renda média, que são tributados pela alíquota mais 
alta a partir de um nível ainda baixo de renda. Levando todos estes fatores em considera-
ção, fica fácil de entender por que o Brasil possui uma baixíssima participação do IRPF 
na arrecadação total, agravada pela regressividade produzida pela não tributação da maior 
parte das altas rendas, em razão das isenções concedidas aos lucros e dividendos recebidos, 
como já demonstrado na seção anterior. 

Tomando a estrutura completa do IRPF de um grupo de economias da OCDE e da 
América Latina e a estrutura atual da tributação brasileira é possível calcular a alíquota 
efetiva teórica, em função apenas da renda do trabalho4 em dólares (PPP), para estes pa-
íses. Excluindo a existência de deduções, que diferem de país para país, e tomando uma 
média ponderada pelo PIB per capita, chegamos ao resultado exposto na Figura 16.

4 Quando se incluem as rendas do capital, a alíquota efetiva para as altas rendas diminui de forma considerável.

Colômbia 28.861,41 19% 108.561,27  33%  3
Coreia do Sul - 6% 561.341,11  40%  6
Equador 10.800,00 5% 110.190,00  35%  8
Espanha - 19% 89.955,02  45%  5
USA - 10% 413.200,00  39.6%  7
França 12.137,50 14% 190.325,00  45%  4
Grécia - 22% 64.935,06  45%  4
Holanda - 36.5% 71.445,41  52%  3
Islândia - 36.94% 71.373,49  46.24%  2
Israel - 10% 213.347,37  50%  7
Irlanda - 20% 41.987,58  40%  2
Itália - 23% 103.163,69  43%  5
Japão - 5% 390.004,19  45%  7
México - 1.92% 380.816,38  40%  13
Nova Zelândia - 11% 48.476,45  33%  4
Peru - 8% 110.139,86  30%  5
Polônia - 18% 48.485,26  32%  2
Portugal - 15% 136.986,30  48%  5
Reino Unido 7.267,44 20% 218.023,26  45%  3
Turquia - 15% 55.555,56  35%  4
Venezuela - 6% 76.804,61  34%  8
MÉDIA - 15% 195.277,70  41%  5

Fonte: PwC (2015), OCDE (2018).
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A alíquota efetiva no Brasil tem um crescimento abrupto em faixas de renda inferio-
res, e rapidamente chega próxima à alíquota máxima de 27,5%, variando muito pouco a 
partir daí. A tributação na América Latina é muito mais branda sobre as rendas inferiores, 
e posteriormente ultrapassa a brasileira chegando a mais de 30% nas faixas superiores a 
400 mil dólares (PPP) anuais. 

Já a tributação da OCDE supera a do Brasil e da América Latina em todos os interva-
los de renda, considerando que a alta renda per capita associada a uma reduzida desigual-
dade de renda permite que esses países tributem a ampla maioria dos contribuintes por 
uma alíquota relativamente elevada. Uma reforma no IRPF brasileiro deve almejar reduzir 
a tributação sobre as rendas inferiores e aumentar a ‘inclinação’ da linha que representa as 
alíquotas efetivas, chegando a patamares maiores à medida em que a renda cresce. Essa é 
a característica de qualquer sistema progressivo de tributação. 

Outra questão significativa na comparação internacional está no grau de tributação das rendas 
do capital. O Brasil se distingue por isentar completamente as rendas de lucros e dividendos, além 
de ter alíquotas mais brandas para outros tipos de rendas do capital. O Quadro 1 resume as caracte-
rísticas da tributação sobre o trabalho e sobre o capital em algumas economias selecionadas.

Fonte: Cálculo próprio com base em RFB (2018) e OCDE (2018).

Alemanha

Argentina

País Diferenças na Tributação Trabalho/Capital

Sistema Dual - taxa única proporcional de 25% sobre rendas de dividendos, retorno de 
investimentos financeiros, ganhos de capital, entre outros. Quando possível ao contribuinte, 
esses rendimentos podem ser incluídos na declaração geral e tributados a menor taxa.

Isenção - dividendos, retornos de depósitos, títulos públicos, vendas de ações e outros 
rendimentos financeiros são isentos. Demais rendas do capital são tributadas pelo siste-
ma progressivo igual aos salários.

Quadro 1 - Diferenças Internacionais na Tributação Trabalho/Capital

Figura 16: Alíquotas Efetivas Teóricas sobre Renda do Trabalho - Brasil Atual x Economias Selecionadas 
(simulação em % da Renda)
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Austrália

Canadá

Chile

Colômbia

Espanha

Estados Unidos

França

México

Nova Zelândia

Portugal

Sistema Clássico - Todas as rendas são incluídas na declaração única, sujeitas a taxas 
progressivas. Incentivo fiscal para ganhos de capital de longo prazo.

Sistema Clássico - Sem distinção entre o tratamento tributário de rendas do capital e 
rendas do trabalho.

Renda do trabalho tributada na fonte mensalmente. Demais rendas seguem alíquotas pro-
gressivas, com exceção dos ganhos de capital de longo prazo, que estão sujeitos a alíquo-
tas proporcionais.

Renda do trabalho é tributada por tabela progressiva mais branda, ou por um sistema sim-
plificado também mais brando que o sistema geral. Rendas do capital são tributadas por 
uma tabela progressiva diferenciada com alíquotas maiores que a da renda do trabalho, e 
ganhos de capital são tributados a uma taxa proporcional de 10%.

Rendas em geral, incluindo a renda do trabalho são tributadas por uma tabela progressiva 
geral. Rendas de capital mobiliário (dividendos, juros, ganhos de capital, etc.) são recolhi-
dos na fonte ou tributados a uma tabela progressiva mais branda.

Sistema Clássico - Todas as rendas são incluídas na declaração única, sujeitas a taxas 
progressivas. Existe uma tabela de taxas progressivas especial para ganhos de capital de 
longo prazo, com alíquotas menores.

Sistema Clássico - Todas as rendas são incluídas na declaração única, sujeitas a taxas pro-
gressivas, com um imposto temporário adicional sobre grandes rendas. Ganhos de capital 
de longo prazo são tributados a taxa proporcional que depende do tipo de ativo.

Tratamento diferenciado entre rendas do trabalho e do capital. Salários são tributados na 
fonte mensalmente seguindo tabela progressiva. Rendas do capital e rendas financeiras 
são tributados por alíquotas progressivas ou proporcionais distintas, dependendo do tipo 
de retorno. Alto grau de especificidade. 

Sistema Clássico - Rendas do trabalho e capital são tributados igualmente pela mesma 
tabela progressiva. Ganhos de capital são isentos.

Rendas do trabalho recolhidas na fonte por tabela progressiva. Rendas financeiras (ju-
ros, dividendos) são tributados na fonte a taxas menores. Ganhos de capitais sociais são 
recolhidos na fonte a taxas menores. Demais rendas são declaradas e sujeitas a tabela 
progressiva.

Fonte: Alemanha - Federal Ministry of Finance (2016); Argentina - Argentina (2018); Austrália - Aus-
tralian Taxation Officce (2018); Canadá - Government of Canada (2018); Chie - SII (2018); Colômbia 

- DIAN (2018); Espanha - Espanha (2018); Estados Unidos - IRS (2018); México - México (2018); Nova 
Zelândia - Government of New Zealand (2018); Portugal - Portugal (2018).

Apesar da alta heterogeneidade no tratamento da renda do capital ao redor do mun-
do, a isenção completa é incomum. Ainda que o capital seja tributado por alíquotas mais 
baixas que as alíquotas do trabalho em diversos países, como a Alemanha, essas alíquotas 
seriam consideradas altas pelos padrões brasileiros, visto que nestes países as alíquotas má-
ximas da renda pessoal superam os 40%. O tratamento isonômico das rendas do capital e 
trabalho é bastante comum, mesmo que exista uma tendência de tributar de forma mais 
branda alguns tipos de renda, como os ganhos de capital de longo prazo, por exemplo.

Tributação sobre o capital na comparação internacional
Com o objetivo de comparar o peso da tributação sobre a renda de negócios entre pa-

íses, a OCDE publica tabelas comparativas da tributação efetiva sobre os lucros distribuí-
dos para acionistas, considerando tanto a tributação a nível de Pessoa Jurídica (PJ) quanto 
a nível de Pessoa Física (PF), além dos diferentes regimes de imputação para os acionistas 
do imposto já pago a nível de PJ. O imposto efetivamente arrecadado sobre o montante de 
lucros distribuídos ficou em 42% na média da OCDE para o ano de 2018, o que significa 
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que para cada 100 reais distribuídos sob a forma de lucros, 42 são arrecadados pelo Estado 
sob a forma de IR da PJ e PF. Esse nível é bastante alto considerando a existência de paí-
ses na amostra como Luxemburgo, Estônia e Hungria, cuja tributação total não passa de 
22%, como mostra a Figura 17.

Na comparação com a situação brasileira teríamos um dos regimes mais benéficos ao 
capital, tributando os lucros distribuídos apenas pela forma de Imposto de Renda sobre 
Pessoa Jurídica, em 25%, além de uma Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de 
9% adicionais, consistindo em 34% a tributação total sobre o capital, abaixo da média da 
OCDE (42%). 

Contudo, esse índice de 34% é uma superestimação, dada a existência da distribuição 
de Juros sobre Capital Próprio, que consiste de fato em uma forma alternativa de distribui-
ção de lucros com tributação reduzida, já que o montante declarado sobre essa forma pode 
ser deduzido da renda tributável. Sob uma ótica que considere apenas o nível da tributação 
sobre o capital como determinante, o Brasil deveria ser dos países mais atrativos ao inves-
timento externo, dado o seu tratamento bastante favorável a esse tipo de rendimentos.

Figura 17 - Alíquota Efetiva sobre a Renda do Capital - Tributação sobre PJ e PF (2018)

Fonte: OCDE (2018).

Não é apenas a carga tributária o critério determinante da tributação na atração de 
investimentos. O relatório Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial (2018), realiza 
uma comparação internacional entre os ambientes de negócios de cada país, com um am-
plo escopo que abrange 11 áreas essenciais, das quais uma delas é a tributação. No entanto, 
dentro da questão tributária, a carga tributária é apenas um dos critérios empregados na 
análise, que também avalia outros fatores como a facilidade no pagamento dos impostos, 
baixas taxas no pagamento dos demais impostos que incidem sobre o trabalho e os bens e 
serviços, e a complexidade do processo de apuração e processamento dos impostos.

O Brasil figura na parte de baixo do ranking que contempla 190 países, sendo coloca-
do na posição de número 125 pela análise do Banco Mundial. Mesmo com as taxas favo-
ráveis à renda do capital, a avaliação da tributação brasileira foi uma das piores do mundo, 
figurando na posição 184 dentre todos os 190 países, sendo a pior área de avaliação do 
ambiente de negócios brasileiro. 
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Tendo apenas a atração de investimentos como parâmetro, é evidente que não é o 
tamanho da carga tributária ou o nível de tributação do capital o elemento determinante. 
Inúmeros outros fatores precisam ser considerados, tais como a necessidade de simplifi-
cação do sistema tributário brasileiro, que pode ser obtida com uma menor tributação 
sobre o consumo e as transações de bens e serviços5, compensando-se com uma maior 
tributação sobre a renda e patrimônio. Aliás, é visível no referido relatório que muitos dos 
critérios que determinam a decisão de investir decorrem de ações típicas de Estado, o que 
só é compatível com bons níveis de arrecadação tributária e não o contrário. Os principais 
fatores determinantes para um alto grau de atração de investimentos estão ligados à maior 
agilidade nos processos regulatórios, acesso à credito e acesso à infraestrutura e energia, 
ações que só podem ser implementadas com investimentos e ações de Estado.

O foco deste trabalho, de propor a ampliação da tributação da renda das pessoas 
físicas, ajusta-se perfeitamente ao objetivo geral de melhorar a estrutura do sistema tribu-
tário, favorecendo, além da redução das desigualdades sociais, o crescimento econômico, 
na medida em que permite reduzir a tributação incidente sobre o consumo, ampliando o 
mercado interno e as condições de atração de investimentos.  

5 Registra-se que o sistema tributário é uma variável importante para a decisão de Investimento. No entanto, não sufi-
ciente, uma vez que o Investimento depende de outras variáveis, como estabilidade política e econômica, qualificação da 
mão-de-obra, oferta de crédito nível da taxa de juros, dentre outras.
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Simulações de alterações no 
regime de alíquotas do IRPF no Brasil

A seguir apresentamos a Metodologia utilizada nas quatro simulações para uma nova 
Tabela do IRPF no Brasil, tendo como objetivo a ampliação da progressividade, além das 
referidas simulações.

Metodologia
A partir de um conjunto de propostas de alíquotas e faixas de renda que buscam re-

verter os problemas da tributação sobre a renda no Brasil apresentados na primeira seção, 
foram elaboradas quatro simulações para o IRPF. Além de projetar a arrecadação, para 
cada simulação foi também realizada uma estimativa dos efeitos distributivos da tabela de 
alíquotas propostas, por meio do cálculo do índice de Gini da renda entre os declarantes. 

A fonte dos dados para a simulação foi o documento Grandes Números da Declaração 
de Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas de 2015, produzido pela Receita Federal do Brasil 
(RFB, 2018). O documento fornece uma base de dados com informações sobre renda, 
patrimônio e imposto pago dos declarantes, classificados por faixas de renda tendo como 
parâmetro o valor do salário mínimo. A partir destas informações, é possível estimar o 
efeito de uma mudança da tabela de alíquotas do IRPF, supondo uma renda igualitária 
entre os membros de cada faixa de renda.

Para a primeira simulação, é considerada apenas uma mudança no tratamento dos 
rendimentos, com o fim da isenção e da tributação exclusiva na fonte para os diversos 
rendimentos apresentados. Assim, a arrecadação do IRPF é estimada aplicando a alíquota 
efetiva sobre a renda hoje tributável para os rendimentos totais, e analisando seus efeitos 
sobre a distribuição. 

A segunda simulação, partindo do tratamento isonômico entre as rendas, busca colocar 
as alíquotas do IRPF brasileiro mais próximas das alíquotas aplicadas no contexto das econo-
mias desenvolvidas e promover um aumento na progressividade do imposto desonerando os 
estratos de menores rendas. A terceira e quarta simulações propõem, respectivamente, um 
sistema de alíquotas que favorece uma maior desoneração das faixas inferiores e outro que 
favorece uma maior arrecadação, em detrimento dos aspectos distributivos da renda.

Para tanto, é calculada, para cada faixa de renda, a renda média de cada declarante, en-
quanto o montante de gastos dedutíveis é considerado aplicando na renda média a mesma 
proporção de valores dedutíveis informados pelos Grandes Números IRPF, chegando a um 
valor final da renda líquida tributável, no qual incidirá a alíquota de cada faixa. 

Da mesma forma, as faixas de renda das alíquotas são determinadas considerando fai-
xas de rendas em salários mínimos, de forma a facilitar a aplicação nos dados fornecidos. 
Para cada faixa de renda, o imposto devido pelo declarante médio (aplicando a alíquota da 
faixa e diminuindo o montante a deduzir) é multiplicado pelo total de declarantes da faixa, 
chegando ao imposto devido total de cada faixa de renda.

Para medir os efeitos distributivos dos regimes de alíquotas propostos nas simulações 
é calculado o índice de Gini da renda dos declarantes, por faixas de renda. Na ausência 
de dados desagregados, a hipótese necessária que respalda o cálculo do índice é que, entre 
cada faixa de renda, a distribuição de renda dos declarantes é igualitária. Desta forma o va-
lor calculado é apenas uma aproximação, possivelmente subvalorizada, do índice de Gini 
real dos declarantes. O índice obtido pré-tributação entre os declarantes é de 0,58, acima 
do índice obtido pelos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios 
(PNAD), que foi de 0,51 (IBGE, 2015).

Além disso, foram considerados dois cenários para o cálculo dos efeitos distributivos do 
imposto. No primeiro considera-se apenas a distribuição das rendas pós-tributação, ignoran-
do a destinação do valor arrecadado. No segundo cenário, supõe-se que o valor arrecadado é 
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redistribuído igualitariamente entre os declarantes, resultando numa melhor distribuição de 
renda. Assim, no atual regime de tributação, sem repartição das receitas, o IRPF é responsá-
vel por uma melhora de apenas 1 ponto percentual no índice de Gini, que cai para 0,57. Por 
outro lado, considerando uma repartição igualitária das receitas, o atual regime de tributação 
é responsável por uma queda de 4 pontos com relação ao índice pré-tributação.

Antes de analisar cada uma das simulações é necessário fazer a seguinte ressalva: as 
rendas isentas e não tributárias foram todas incorporadas como Rendimento Tributário 
Bruto. No entanto, há que se considerar que parte das rendas isentas precisariam ser pre-
servadas, tais como transferências patrimoniais, parcela isenta de aposentadorias para pes-
soas com mais de 65 anos, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, transferências 
patrimoniais por meação, restituição do IR de anos anteriores, recuperação de prejuízos 
em renda variável e IR de anos calendários anteriores. Estas parcelas representam, no en-
tanto, apenas 7,26% do rendimento bruto total, ou seja, para efeitos demonstrativos deste 
estudo, não são tão relevantes.  

Simulações para uma nova Tabela do IRPF no Brasil 

Simulação 1
A primeira simulação não propõe nenhuma alteração na atual estrutura de faixas de 

rendas e alíquotas, e se baseia apenas no tratamento isonômico entre os diferentes tipos de 
rendimentos do IRPF. A tabela do IRPF para o ano-calendário de 2015 é apresentada a 
seguir, com os resultados obtidos da simulação.

Até R$ 22.847,76

De R$ 22.847,76 até R$ 33.919,80

De R$ 33.919,80 até R$ 45.012,72

De R$ 45.012,72 até R$ 55.976,16

Mais de R$ 55.976,16

Faixas de Renda Anual Alíquota Marginal

0%

7,5%

15%

22,5%

27,5%

Tabela 8 - Diferenças Internacionais na Tributação Trabalho/Capital

Parcela a Deduzir

-

R$ 1.713,60

R$ 4.257,60

R$ 7.633,56

R$ 10.432,32

Arrecadação Total da Simulação (bilhões de R$)

Acréscimo de Arrecadação da Simulação (bilhões de R$)

Percentual do PIB (2015)

Percentual da CTB (2015)

352,38

173,30

6,02%

18,45%

 
O resultado da tributação isonômica dos rendimentos foi um aumento de R$ 173,30 

bilhões em comparação com a arrecadação de 2015, totalizando R$ 352,38 bilhões arre-
cadados. Este montante representou 6,02% do PIB do país e 18,45% da carga tributária 
do período. Em comparação com a arrecadação atual de aproximadamente 2,5% do PIB, 
é possível dobrar a arrecadação atual apenas com o tratamento isonômico da renda. O 
aumento da arrecadação ocorre em quase todas as faixas de renda, como se pode ver pela 
Tabela 9:

Fonte: Elaboração própria.



37www.ijf.org.br

Com esse novo regime, há um aumento na arrecadação a partir da faixa de 3 a 5 SM, 
em que o IR passa a incidir sobre rendas previamente isentas de contribuintes destas fai-
xas. O aumento da arrecadação se concentra significativamente na maior faixa de renda, 
acima de 320 salários mínimos, em que a alíquota efetiva chega a 26,04%. Estima-se uma 
arrecadação de R$ 58 bilhões, mais de 20% do resultado da simulação, somente sobre 
esses declarantes. 

A Tabela 10 mostra a diferença na arrecadação por faixa de renda separando a arre-
cadação de acordo com a proporção das rendas tributáveis e descontadas na fonte e das 
rendas isentas.

Até 1/2  0  0,00%   -0 
Mais de 1/2 a 1 0   0,00%   0 
Mais de 1 a 2  0,55   0,00%   0 
Mais de 2 a 3  1,08   0,00%   0 
Mais de 3 a 5  295,68   0,80%   44 
Mais de 5 a 7  1.599,69   2,87%   1.367 
Mais de 7 a 10  4.736,31   6,03%   3.626 
Mais de 10 a 15 12.473,62   10,85%   8.390 
Mais de 15 a 20 23.994,59   14,73%   8.417 
Mais de 20 a 30 40.091,86   17,49%   14.651 
Mais de 30 a 40 63.466,32   19,56%   11.889 
Mais de 40 a 60 95.843,11   21,04%   16.755 
Mais de 60 a 80 144.220,40   22,24%   11.043 
Mais de 80 a 160 238.560,68   23,47%   21.418 
Mais de 160 a 240 448.958,75   24,55%   10.281 
Mais de 240 a 320 652.602,14   25,04%   6.490 
Mais de 320  2.646.554,50   26,04%   58.626 

Faixas de Renda Anual 
em Salários Mínimos

Imposto Devido Médio 
por Declarante (R$)

Carga Tributária 
Efetiva

Diferença de Arrecadação 
(milhões de R$)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9 - Estatísticas da Simulação 1

Até 1/2

Mais de 1/2 a 1

Mais de 1 a 2

Mais de 2 a 3

Mais de 3 a 5

Mais de 5 a 7

Mais de 7 a 10

Mais de 10 a 15

Mais de 15 a 20

Faixa de Salário 
Mínimo Mensal

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Tributáveis e Exclusivas na 
Fonte (R$ milhões)
-0 

0 

0 

0 

109 

424 

1.058 

2.039 

1.683 

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Isentas (R$ milhões)

0 

0 

0 

0 

235 

943 

2.569 

6.351 

6.733 

Tabela 10 - Variação da Arrecadação por Tipos de Renda para a Simulação 1
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Mais de 20 a 30

Mais de 30 a 40

Mais de 40 a 60

Mais de 60 a 80

Mais de 80 a 160

Mais de 160 a 240

Mais de 240 a 320

Mais de 320

    Total

2.510 

1.798 

2.160 

1.141 

1.620 

629 

397 

4.581 

62.982,56 

12.141 

10.091 

14.595 

9.902 

19.798 

9.652 

6.093 

54.045 

110.316,27 

A Tabela 10 mostra que dos R$ 173 bilhões de aumento de arrecadação, R$ 110 foram 
devido à tributação das rendas previamente consideradas isentas, o que significa 64% do 
total. Em relação à situação atual há um aumento da tributação sobre a renda tributável 
e exclusiva na fonte a partir das faixas de renda 3 salários mínimos, o que significa que o 
regime simulado é bastante benéfico para trabalhadores de renda até esse patamar. 

Com relação aos efeitos distributivos do novo regime, a queda no índice de Gini da 
renda dos declarantes é de 4 pontos, sem a repartição da receita arrecadada, e de 11 pontos, 
considerando uma distribuição igualitária das receitas arrecadas no exercício de simulação. 
Esse regime proporciona três pontos adicionais de redução na desigualdade em compara-
ção com o regime de tributação atual. Em resumo, as isenções e diferentes alíquotas do 
IRPF além de diminuir significativamente a arrecadação deste imposto ainda impedem 
que ele cumpra de forma significativa a sua função distributiva. A simples tributação de 
rendimentos hoje isentos já contribui significativamente na redução destes problemas.

Fonte: Elaboração própria.

Até R$ 28.368,00

De R$ 28.368,00 até R$ 47.280,00

De R$ 47.280,00 até R$ 94.560,00

De R$ 94.560,00 até R$ 141.840,00

De R$ 141.840,00 até R$ 283.680,00

De R$ 283.680,00 até R$ 567.360,00

De R$ 567.360,00 até R$ 756.480,00

Mais de R$ 756.480,00

Faixas de Renda Anual Alíquota Marginal

0%

5%

12,5%

20%

27,5%

35%

40%

45%

Tabela 11 - Resumo da Simulação 2

Parcela a Deduzir

-

R$ 1.418,40

R$ 4.964,40

R$ 12.056,40

R$ 22.694,40

R$ 43.970,40

R$ 72.338,40

R$ 110.162,40

Arrecadação Total (bilhões de R$)

Acréscimo de Arrecadação (bilhões de R$)

Percentual do PIB (2015)

Percentual da CTB (2015)

401,25 

222,16 

6,86%

21,00%

Fonte: Elaboração própria.
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Simulação 2
Para a segunda simulação, foi analisado o efeito de um aumento da faixa de isenção, 

que em 2015 consistia em R$ 22.847,76, para o patamar de R$ 28.368,00, representando 
3 salários mínimos de 2015. Além disso, o aumento das alíquotas a partir da faixa dos 3 
salários mínimos foi mais brando que o atual, iniciando com uma alíquota marginal de 
5% e chegando a 27,5% apenas para as rendas anuais superiores a R$ 141.840,00, quase o 
triplo do valor tributado pela alíquota de 27,5% em 2015. A partir das rendas superiores a 
R$ 283.680,00, correspondentes a 30 salários mínimos, as alíquotas marginais superiores 
ao patamar atual são inseridas, com percentuais de 35%, 40% e 45% incidindo progressi-
vamente sobre as grandes rendas.

O resultado da simulação foi um aumento de R$ 222,16 bilhões em comparação 
com a arrecadação de 2015, totalizando R$ 401,25 bilhões arrecadados. Este montante 
representou 6,86% do PIB do país e 21% da carga tributária do período. A distribuição 
deste aumento de arrecadação é concentrada nas faixas superiores de renda, conforme 
demonstrado na Tabela 12.

Tabela 12 - Estatísticas da Simulação 2

Até 1/2  0  0% -0 
Mais de 1/2 a 1 0  0% -0 
Mais de 1 a 2  0  0% -1 
Mais de 2 a 3  0  0% -3 
Mais de 3 a 5  231  0,62% -131 
Mais de 5 a 7  1.113  1,99% -743 
Mais de 7 a 10  3.647  4,64% -27 
Mais de 10 a 15 8.362  7,27% -2.039 
Mais de 15 a 20 17.220  10,57% 420 
Mais de 20 a 30 33.762  14,73% 7.774 
Mais de 30 a 40 58.568  18,05% 9.492 
Mais de 40 a 60 102.399  22,47% 19.311 
Mais de 60 a 80 170.753  26,33% 14.835 
Mais de 80 a 160 328.633  32,34% 34.159 
Mais de 160 a 240 689.628  37,71% 18.062 
Mais de 240 a 320 1.032.664  39,62% 11.717 
Mais de 320  4.376.835  43,06% 109.342 

Faixas de Renda Anual 
em Salários Mínimos

Imposto Devido Médio 
por Declarante (R$)

Carga Tributária 
Efetiva

Diferença de Arrecadação 
(milhões de R$)

Fonte: Elaboração própria.

As faixas de renda até 15 salários mínimos se beneficiam do novo regime de alíquotas, 
com uma queda na tributação em relação à tributação atual. Um aumento significativo da 
carga tributária passa a ocorrer a partir da faixa de 20 salários mínimos, que correspondem 
a uma renda de R$ 189.120,00 anuais. O aumento da arrecadação se concentra signifi-
cativamente nas grandes rendas, acima de 320 salários mínimos. Nesta faixa de renda a 
alíquota efetiva chega a 43,06%, muito maior que a situação atual de 5,10%. 
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A Tabela 13 mostra que dos R$ 222 bilhões de aumento de arrecadação, R$ 125,61 
foram devido à tributação das rendas previamente consideradas isentas, o que significa 
56,63% do total. Além disso, o aumento da tributação sobre a renda do trabalho só ocorre 
a partir das faixas de renda superiores a 30 salários mínimos, o que significa que o regime 
simulado é bastante benéfico para trabalhadores de renda até esse patamar. Outra obser-
vação importante é que dos R$ 401,25 bilhões arrecadados, R$ 89 bilhões são originados 
na tributação sobre as rendas do capital dos declarantes com renda maior que 320 salários 
mínimos, o que mostra a importância do tratamento isonômico das rendas para o aumen-
to da arrecadação observado.

Com relação aos efeitos distributivos do novo regime, a queda no índice de Gini da 
renda dos declarantes é de 6 pontos, sem a repartição da receita arrecadada, e de 14 pontos, 
considerando uma distribuição igualitária das receitas arrecadadas no exercício de simula-
ção. Esses números mostram o potencial de redução das desigualdades proporcionados por 
uma combinação de políticas tributárias e fiscais, fundamentados numa forte arrecadação 
do IRPF.

Em resumo, este regime de alíquotas, em comparação com o regime atual, permite 
uma maior arrecadação e um melhor resultado distributivo. Isto é possível por meio de 
um regime de alíquotas mais próximo ao praticado em países da OCDE, com uma maior 
tributação sobre as rendas mais altas.

Até 1/2

Mais de 1/2 a 1

Mais de 1 a 2

Mais de 2 a 3

Mais de 3 a 5

Mais de 5 a 7

Mais de 7 a 10

Mais de 10 a 15

Mais de 15 a 20

Mais de 20 a 30

Mais de 30 a 40

Mais de 40 a 60

Mais de 60 a 80

Mais de 80 a 160

Mais de 160 a 240

Mais de 240 a 320

Mais de 320

    Total

Faixa de Salário 
Mínimo Mensal

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Tributáveis e Exclusivas na 
Fonte (R$ milhões)
-0 

-0 

-1 

-3 

-315 

-1.400 

-2.005 

-6.297 

-4.413 

-2.451 

180 

3.718 

3.112 

6.885 

3.236 

2.075 

19.964 

96.551,51 

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Isentas (R$ milhões)

0 

0 

0 

0 

184 

657 

1.978 

4.258 

4.832 

10.224 

9.312 

15.593 

11.723 

27.273 

14.825 

9.642 

89.378 

125.614,53 

Tabela 13 - Variação da Arrecadação por Tipos de Renda para a Simulação 2

Fonte: Elaboração própria.
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Simulação 3

A terceira simulação considerou uma faixa de isenção ainda maior, tributando apenas os 
declarantes com renda superior a R$ 94.560,00 anuais. Contudo, a alíquota máxima é supe-
rior às anteriores, chegando a 50% para declarantes com renda superior a R$ 756.480,00 por 
ano. O objetivo foi maximizar a desoneração das faixas inferiores, arrecadando um montante 
que aproximasse a tributação sobre a renda no Brasil ao patamar da OCDE. Mesmo assim, 
a arrecadação estimada foi inferior às outras simulações, totalizando R$ 134,80 bilhões de 
aumento, chegando a R$ 313,88 (5,37% do PIB) de arrecadação total. 

Até R$ 94.560,00

De R$ 94.560,00 até R$ 189.120,00

De R$ 189.120,00 até R$ 283.680,00

De R$ 283.680,00 até R$ 378.240,00

De R$ 378.240,00 até R$ 567.360,00

De R$ 567.360,00 até R$ 756.480,00

Mais de R$ 756.480,00

Faixas de Renda Anual Alíquota Marginal

0%

15%

22,5%

27,5%

35%

40%

50%

Tabela 14 - Resumo da Simulação 3

Parcela a Deduzir

-

R$ 14.184,00

R$ 28,368,00

R$ 42.552,00

R$ 85.104,00

R$ 132.384,00

R$ 170.208,00

Arrecadação Total (bilhões de R$)

Acréscimo de Arrecadação (bilhões de R$)

Percentual do PIB (2015)

Percentual da CTB (2015)

313,88 

134,80

5,37%

16,43%
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 15 - Estatísticas da Simulação 3

Até 1/2  0   0%   -0 
Mais de 1/2 a 1 0   0%   -0 
Mais de 1 a 2  0   0%   -1 
Mais de 2 a 3  0   0%   -3 
Mais de 3 a 5  0   0%   -1.845 
Mais de 5 a 7  0   0%   -5.575 
Mais de 7 a 10  0   0%   -12.252 
Mais de 10 a 15 1.130   0,98%   -20.383 
Mais de 15 a 20 7.588   4,66%   -10.952 
Mais de 20 a 30 17.824   7,78%   -9.545 
Mais de 30 a 40 38.014   11,71%   -568 
Mais de 40 a 60 61.266   13,45%   3.277 
Mais de 60 a 80 110.708   17,07%   6.254 
Mais de 80 a 160 317.343   31,23%   32.562 
Mais de 160 a 240 718.448   39,28%   18.993 
Mais de 240 a 320 1.099.599   42,19%   12.638 
Mais de 320  4.815.344   47,37%   122.195 

Faixas de Renda Anual 
em Salários Mínimos

Imposto Devido Médio 
por Declarante (R$)

Carga Tributária 
Efetiva

Diferença de Arrecadação 
(milhões de R$)

Fonte: Elaboração própria.
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Dada a maior faixa de isenção, a desoneração das faixas inferiores é a maior entre as simu-
lações, com uma queda na arrecadação para todas as faixas de renda menores que 40 salários 
mínimos. Com isso, houve uma concentração do aumento da arrecadação sobre as rendas 
maiores que 320 salários mínimos, totalizando um aumento de R$ 122 bilhões (mais de 93% 
do aumento da arrecadação total) apenas nessa faixa. Desses R$ 126 bilhões, R$ 98 bilhões 
são provenientes da tributação sobre as rendas previamente isentas, como mostra a Tabela 16. 

Até 1/2

Mais de 1/2 a 1

Mais de 1 a 2

Mais de 2 a 3

Mais de 3 a 5

Mais de 5 a 7

Mais de 7 a 10

Mais de 10 a 15

Mais de 15 a 20

Mais de 20 a 30

Mais de 30 a 40

Mais de 40 a 60

Mais de 60 a 80

Mais de 80 a 160

Mais de 160 a 240

Mais de 240 a 320

Mais de 320

    Total

Faixa de Salário 
Mínimo Mensal

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Tributáveis e Exclusivas na 
Fonte (R$ milhões)
-0 

-0 

-1 

-3 

-1.845 

-5.575 

-12.252 

-20.958 

-13.081 

-14.943 

-6.612 

-6.053 

-1.347 

6.225 

3.548 

2.371 

23.863 

36.532 

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Isentas (R$ milhões)

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

575 

2.129 

5.398 

6.044 

9.330 

7.601 

26.336 

15.445 

10.267 

98.333 

98.262 

Tabela 16 - Variação da Arrecadação por Tipos de Renda para a Simulação 3

Fonte: Elaboração própria.

A desoneração das faixas inferiores implicou numa queda na tributação sobre as rendas 
do trabalho até a faixa de 80 salários mínimos. 73% do aumento da arrecadação se concen-
trou sobre a tributação de rendimentos isentos. Com a menor arrecadação, o impacto distri-
butivo é menor, com uma queda no índice de Gini com repartição de 11 pontos percentuais. 
O índice sem repartição caiu apenas 5 pontos. 

Em resumo, é possível aumentar significativamente a arrecadação ao mesmo tempo em 
que se desonera boa parte dos contribuintes, aumentando as alíquotas sobre as faixas supe-
riores e incluindo as rendas isentas no cômputo da renda tributável.
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Simulação 4

Até R$ 18.912,00

De R$ 18.912,00 até R$ 28.396,00

De R$ 28.396,00 até R$ 47.280,00

De R$ 47.280,00 até R$ 66.192,00

De R$ 66.192,00 até R$ 94.560,00

De R$ 94.560,00 até R$ 141.840,00

De R$ 141.840,00 até R$ 283.680,00

De R$ 283.680,00 até R$ 567.360,00

De R$ 567.360,00 até R$ 756.480,00

Mais de R$ 756.480,00

Faixas de Renda Anual Alíquota Marginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Tabela 17 - Resumo da Simulação 4

Parcela a Deduzir

0

R$ 945,60

R$ 2.364,00

R$ 4.728,00

R$ 8.037,60

R$ 12.765,60

R$ 19.857,60

R$ 34.041,60

R$ 62.409,60

R$ 100.233,60

Arrecadação Total (bilhões de R$)

Acréscimo de Arrecadação (bilhões de R$)

Percentual do PIB (2015)

Percentual da CTB (2015)

460,36

281,28 

7,87%

24,10%
Fonte: Elaboração própria.

Na última simulação, o objetivo é maximizar a arrecadação, por meio de um esquema 
gradual de aumento de alíquotas. No total foram incluídas 10 faixas de renda, com um 
aumento de 5% na alíquota marginal para cada faixa. O resultado foi um aumento signifi-
cativo na arrecadação, totalizando R$ 460,36 bilhões, um montante que representa 7,87% 
do PIB e 24,10% da arrecadação de 2015.

Ainda que a simulação tenha produzido um aumento na arrecadação em praticamente 
todas as faixas de renda, a maior parte (40%) deste aumento é proveniente da tributação 
sobre a maior faixa de renda, conforme demonstrado na Tabela 18. 

Tabela 18 - Estatísticas da Simulação 4

Até 1/2  0   0.00%   -0 
Mais de 1/2 a 1 0   0.00%   -0 
Mais de 1 a 2  0   0.00%   -1 
Mais de 2 a 3  255   1.02%   834 
Mais de 3 a 5  936   2.52%   5.084 
Mais de 5 a 7  2.565   4.60%   5.558 
Mais de 7 a 10  5.740   7.30%   6.991 
Mais de 10 a 15 12.757   11.10%   9.109 
Mais de 15 a 20 23.686   14.54%   8.052 
Mais de 20 a 30 41.732   18.21%   16.433 
Mais de 30 a 40 68.497   21.11%   14.351 
Mais de 40 a 60 112.328   24.65%   23.181 
Mais de 60 a 80 180.682   27.86%   16.254 

Faixas de Renda Anual 
em Salários Mínimos

Imposto Devido Médio 
por Declarante (R$)

Carga Tributária 
Efetiva

Diferença de Arrecadação 
(milhões de R$)
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Mais de 80 a 160 338.562   33.31%   35.563 
Mais de 160 a 240 699.557   38.25%   18.383 
Mais de 240 a 320 1.042.593   40.00%   11.854 
Mais de 320  4.386.764   43.16%   109.633 

Fonte: Elaboração própria.

Ao contrário das simulações anteriores, nesta, a parcela da tributação sobre as rendas 
isentas é praticamente igual à parcela das rendas atualmente tributáveis no aumento da ar-
recadação, como mostra a Tabela 19. Com isso, a queda no índice de Gini é pequena para 
a estimativa sem repartição, de apenas 5 pontos, e grande para a estimativa com repartição 
igualitária das receitas, com uma queda de 15 pontos, para 0,43.

Até 1/2

Mais de 1/2 a 1

Mais de 1 a 2

Mais de 2 a 3

Mais de 3 a 5

Mais de 5 a 7

Mais de 7 a 10

Mais de 10 a 15

Mais de 15 a 20

Mais de 20 a 30

Mais de 30 a 40

Mais de 40 a 60

Mais de 60 a 80

Mais de 80 a 160

Mais de 160 a 240

Mais de 240 a 320

Mais de 320

    Total

Faixa de Salário 
Mínimo Mensal

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Tributáveis e Exclusivas na 
Fonte (R$ milhões)
-0 

-0 

-1 

769 

4.339 

4.045 

3.878 

2.613 

1.405 

3.795 

3.460 

6.076 

3.849 

7.466 

3.344 

2.119 

20.052 

137.158 

Diferença de Arrecadação sobre 
Rendas Isentas (R$ milhões)

0 

0 

0 

64 

745 

1.513 

3.113 

6.495 

6.647 

12.638 

10.891 

17.105 

12.405 

28.097 

15.039 

9.735 

89.581 

144.120 

Tabela 19 - Variação da Arrecadação por Tipos de Renda para a Simulação 4

Fonte: Elaboração própria.

Em resumo, mesmo sistemas de tributação sobre a renda com altas alíquotas não 
conseguem promover uma arrecadação ampla que atinja a média dos países da OCDE 
sem promover um aumento brutal da carga tributária sobre a população de renda média 
e baixa. Isso se deve principalmente à grande concentração de renda, que reduz a base 
da arrecadação a um percentual pequeno de declarantes e ainda menor da população. 
Ainda assim, o IRPF brasileiro tem potencial para mais que dobrar sua arrecadação com 
relação à arrecadação atual, apenas adotando regimes de faixas e alíquotas mais próximos 
dos praticados em economias desenvolvidas, tratando de forma isonômica os diferentes 
rendimentos.
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Como mostra a Figura 18, a alíquota efetiva sobre a renda total nas simulações au-
menta consideravelmente para rendas superiores a 30 e 40 SM mensais, justamente onde 
a curva da alíquota efetiva atual começa a regredir.

Figura 18: Alíquotas Efetivas Reais por Renda Média Anual - Atual x Simulações (em % da Renda Total)

Mesmo com o aumento significativo, na comparação internacional a alíquota efetiva 
teórica das simulações ainda está significativamente abaixo da média da OCDE e até mes-
mo da América Latina, conforme demonstrado na Figura 19.

Fonte: Elaboração própria com base em RFB (2018).

Figura 19: Alíquotas Efetivas Teóricas sobre Renda do Trabalho - Brasil Simulações x Economias 
Selecionadas (em % da renda total)

Fonte: Cálculo próprio com base em RFB (2018) e OCDE (2018).
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Neste trabalho, foi analisada a situação atual do IRPF brasileiro e, à luz da situação 
internacional da tributação sobre a renda, foram propostos diferentes sistemas de alíquo-
tas e faixas de renda para aproximar a tributação da renda no Brasil à situação dos países 
desenvolvidos. 

As propostas se basearam em dois pilares: a isonomia entre as rendas de diferentes 
fontes e o aumento das faixas de rendas e alíquotas, com vistas a ampliar a progressividade 
do IR. Os objetivos almejados com as propostas foram tanto o aumento da arrecadação 
quanto uma queda na carga tributária para as rendas inferiores e uma melhora na capaci-
dade distributiva do IRPF.

Os resultados mostram que apenas com o tratamento isonômico entre as diferentes 
rendas já é possível dobrar a arrecadação do IRPF no Brasil sendo esta proposta peça cen-
tral numa reforma na tributação sobre a renda. As diferentes tabelas de alíquotas progressi-
vas promovem diferentes resultados em termos de arrecadação e de distribuição de renda, 
e todas promovem aumento da arrecadação total deste tributo, sem, no entanto, alcançar 
o nível de 8,4% do PIB observado na média dos países da OCDE.

Ressalta-se que a elevação da participação da tributação da renda tanto em relação ao 
PIB como em relação à arrecadação total é um pressuposto fundamental para melhorar a 
qualidade do sistema tributário brasileiro, pois é desse aumento que decorre a possibilida-
de de se promover uma correspondente redução na carga incidente sobre o consumo, vetor 
altamente regressivo da tributação. 

O resultado das simulações confirma a hipótese do subaproveitamento da tributação 
sobre a renda no Brasil, o que impõe limites à desejável redução do peso da tributação 
sobre o consumo para o financiamento do Estado. As reformas propostas, portanto, não 
só promoveriam uma tributação mais progressiva sobre a renda, mas abririam espaço para 
uma melhora significativa na qualidade do sistema tributário brasileiro, condição essencial 
para reduzir as desigualdades sociais e para promover o desenvolvimento econômico.

Considerações  finais
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A construção do Estado de Bem-estar social, iniciada com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88), determina a necessidade crescente de alocação de recursos na promoção das políticas 
públicas, o que impõe sacrifícios (e benefícios) a toda sociedade. Cada um dos direitos que se ampliam 
contém uma parcela de deveres, que nem sempre são bem compreendidos pela sociedade. Ainda que de 
maneira distinta, todos são beneficiários das coisas do Estado brasileiro, que tem, dentre outras, a respon-
sabilidade de promover o bem de todos, conforme dispõe o Artigo 3º da CF/88. Sejam pelos investimen-
tos em saúde, educação, assistência ou previdência social, ou em infraestrutura, segurança, justiça, prati-
camente toda a sociedade é, de alguma forma, direta ou indiretamente, beneficiada por políticas públicas.

Esta construção está fundada nos princípios da solidariedade e do respeito à capacidade contributiva, 
o que significa que deve ser operada por uma repartição justa dos sacrifícios entre os agentes sociais. Se 
“Deus dá o frio conforme o cobertor”, como diz o provérbio português, celebrizado pelo compositor 
Adoniran Barbosa, o Estado deveria distribuir o peso dos tributos conforme a capacidade contributiva 
desses agentes. 

Não obstante, o sacrifício exigido de cada um é muito assimétrico e as camadas mais pobres da so-
ciedade acabam arcando com uma carga tributária bem mais elevada. A alta participação dos tributos 
sobre o consumo na arrecadação total, somada à regressividade do Imposto sobre a Renda das Pessoas 
Físicas, demonstrada neste estudo, e à quase insignificante tributação sobre o patrimônio, convertem o 
sistema tributário brasileiro em um dos fatores determinantes da nossa vexatória posição entre os países 
mais desiguais do planeta. 

Na contramão de como operam os sistemas tributários da maioria dos países desenvolvidos, estudos 
têm demonstrado que mesmo a tributação da renda no Brasil, que deveria ser progressiva, acaba sendo 
também muito branda para os mais ricos, uma vez que a maior parte das suas rendas não é tributada. A 
Lei 9.249, de dezembro de 1995, concedeu o privilégio de isentar os lucros e dividendos distribuídos, 
mesmo quando remetidos ao exterior, o que beneficia muito mais as camadas mais ricas da sociedade. 

Essa medida somada à não atualização da tabela progressiva fez com que a tributação da renda, ao 
mesmo tempo que desonerava o andar de cima, tivesse também sua base de incidência cada vez mais 
alargada pela inclusão de contribuintes com rendas cada vez mais baixas. Em 1995, por exemplo, o limite 
de isenção do IRPF era de aproximadamente 8 salários mínimos e hoje está em menos de 2, ou seja, o 
peso da carga vem se deslocando para os mais pobres.

A ANFIP e a FENAFISCO, com o apoio do IJF e de diversas outras organizações, mobilizaram 
um grupo de mais de 40 especialistas, sob a coordenação do professor Eduardo Fagnani, para elaborar 
um exaustivo diagnóstico sobre o Sistema Tributário brasileiro [1], a partir do qual, foi elaborada uma 
proposta de Reforma Tributária Solidária, que tem por finalidade modificar a tributação brasileira para 
que o seu peso seja distribuído de forma justa, respeitando a capacidade contributiva e a solidariedade. 

Esta proposta está centrada exatamente no tema que é objeto do estudo publicado nesta edição, ou 
seja, na modificação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, incluindo-se todas as rendas na mesma 
tabela progressiva e reestruturando as faixas de renda em nova tabela, com a introdução das alíquotas 
marginais de 35% e 40%, e, a partir desta medida, reorganizar toda a estrutura da tributação brasileira.

O aperfeiçoamento da tributação da renda das pessoas físicas, ao mesmo tempo que nos aproxima 
das melhores práticas internacionais, cria as condições concretas para uma mudança estrutural progressi-
va do sistema tributário nacional, condição necessária para a promoção do desenvolvimento econômico 
com justiça social.   
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