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Resumo: A não atualização da tabela de imposto de renda ao longo do tempo faz 

com que, cada vez mais gere um aumento na carga tributária de forma indireta, 

afetando principalmente as pessoas de menor renda, que acabam por ter que arcar 

com uma contribuição maior ao estado. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo 

geral analisar a defasagem deste imposto entre os anos de 2005 até 2020. 

Apresentam-se como objetivos específicos verificar esta correção com base nos 

seguintes indicadores: IGP-M, INPC, IPCA, SELIC e Salário Mínimo, e ainda 

evidenciar o aumento no número de contribuintes. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa aplicada, comparativa, bibliográfica e documental, de cunho quantitativo e 

qualitativo.  Foram coletadas informações no site da Receita Federal e dos índices na 

calculadora do Banco Central do Brasil, visando estabelecer valores da defasagem do 

imposto de renda pessoa física. Os resultados evidenciaram que a não correção faz 

com que o número de contribuintes aumente gradativamente. Ainda, considerando a 

faixa de isenção que se encontra atualmente em R$ 1.903,98, se analisada no período 

de 2005 a 2020 a partir do IPCA, índice que mede a inflação e que sofreu menor 

reajuste entre indicadores e período analisado, a faixa de isenção se aplicaria a quem 

recebe até R$ 2.698,12. Assim, entende-se que a correção é importante para a 

redução da desigualdade contributiva. 

Palavras chaves: Imposto de Renda. Defasagem. Faixa de isenção. 
 

Analysis of the personal income tax lag from 2005 to 2020 
  
Abstract: The non-update of the income tax table over time means that it increasingly 
generates an increase in the tax burden indirectly, mainly affecting people with lower 
incomes, who end up having to pay a greater contribution  to the state. In this way, the 
research has as general objective to analyze the lag of this tax between the years 2005 
to 2020. The specific objectives are to verify this correction based on the following 
indicators: IGP-M, INPC, IPCA, SELIC and Minimum Wage, and also to highlight the 
increase in the number of taxpayers. Therefore, an applied, comparative, bibliographic 
and documentary research was carried out, with a quantitative and qualitative nature. 
Information was collected on the website of the Federal Revenue Service and the 
indexes in the calculator of the Central Bank of Brazil, aiming to establish values of the 
personal income tax lag. The results showed that the non-correction causes the 
number of contributors to increase gradually. Also, considering the exemption range 
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which is currently at R$ 1,903.98, if analyzed in the period from 2005 to 2020 based 
on the IPCA, an index that measures inflation and which underwent the smallest 
readjustment between indicators and the analyzed period, the range of exemption 
would apply to those who receive up to R$ 2,698.12. Thus, it is understood that the 
correction is important for the reduction of contributory inequality. 
Keywords: Income Tax. lag. Exemption range 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O imposto não é apenas uma questão técnica, mas acima de tudo política e 

filosófica, pois sem impostos, a sociedade não é capaz de ter um destino comum, 

tornando a ação coletiva impossível (PIKETTY, 2014). Porém, no Brasil, se tem uma 

elevada carga tributária, ocupando a segunda colocação no ranking dos países que 

mais pagam tributos na América Latina, ficando abaixo apenas de Cuba 

(IMPOSTOMETRO, 2019). Segundo o Tesouro Nacional (2020), a carga tributária 

bruta brasileira do governo geral, foi correspondente a 31,64% do PIB. Para saldar 

essa porcentagem, o brasileiro teve que trabalhar em média 151 dias no ano de 2020, 

apenas para pagar os tributos (AMARAL, et al. 2020).  

Entre as várias classificações dos tributos, se destaca a divisão deles em 

diretos e indiretos, classificação que serve para avaliação do impacto que os tributos 

causam no patrimônio e nas etapas econômicas da produção, circulação e consumo 

(FABRETTI, 2017). No Brasil, os tributos indiretos se caracterizam quando existe 

repercussão econômica e o fato gerador é repassado de forma indireta para um 

terceiro (NOVAIS, 2018). 

 Já os tributos diretos recaem sobre o contribuinte, que está ligado de forma 

pessoal e direta ao fato gerador, sendo o contribuinte de fato e de direito, não 

permitindo a lei que seu preço seja repassado (FABRETTI, 2017), ou seja, quem 

pratica o fato gerador do tributo também irá suportar o pagamento de seus encargos 

econômicos, sem repassar para um terceiro (NOVAIS, 2018). 

O imposto de renda é um tributo direto incidindo sobre a renda e os proventos 

de qualquer natureza (FABRETTI, 2017). Segundo a Receita Federal (2014), no ano 

de 2011 foram apresentadas 23.962.983 declarações de ajuste anual de pessoas 

físicas, 10 anos depois, em 2021 o total de declarações de pessoas físicas 

apresentadas foram 31.634.843, o que reflete um aumento de 32% nas declarações.  
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Estudos como o desenvolvido por Borges (2020), traz as considerações 

econômicas a respeito da defasagem na atualização da tabela do imposto de renda, 

evidenciando que a atualização da tabela do imposto de renda pela inflação, faria com 

que a faixa de isenção do Imposto de renda aumentasse de R$ 22.847,76 para R$ 

46.579,80 anuais. Já Zuanazzi et al. (2021), traz em seu artigo sobre, imposto de 

renda pessoa física e defasagem na correção das faixas, estimativas de acréscimo 

tributário no Brasil, que 9,68 milhões de assalariados deixariam de contribuir, caso a 

faixa de isenção do imposto de renda fosse corrigido a inflação desde 1996. Ainda, 

Melo (2019) em seu artigo sobre o imposto de renda pessoa física: relação com o 

princípio da capacidade contributiva no período de 1995 a 2018, identifica que para 

se ter o respeito constitucional em relação ao princípio da capacidade contributiva, 

existe a necessidade da correção da defasagem do imposto de renda.  

Desta forma, o objetivo geral da pesquisa é analisar a defasagem do imposto 

de renda entre os anos de 2005 até 2020 e como objetivos específicos verificar esta 

correção com base nos seguintes indicadores: IGP-M, INPC, IPCA, SELIC e Salário 

Mínimo, e ainda evidenciar o aumento no número de contribuintes. 

A contribuição da pesquisa é evidenciar o quanto a defasagem da tabela do 

imposto de renda pessoa física afeta o princípio da capacidade contributiva, já que faz 

com que famílias de renda proporcionalmente menor cada vez mais financiem uma 

parcela maior ao estado. Além da necessidade de mais estudos para esta área, e a 

legislação, que tem valores fixos sem indicador de correção. Por fim, se justificando 

pela carência de estudos relacionados ao imposto de renda pessoa física.  

A pesquisa está dividida em 5 seções, contendo introdução, fundamentação 

teórica, que esclarece sobre os tributos, os principais princípios tributários e sobre o 

imposto de renda. Apresenta-se a metodologia, na qual se evidenciam os 

procedimentos metodológicos, objetivos, coleta de dados e abordagem da pesquisa. 

Na análise dos dados e discussão dos resultados são abordados os levantamentos 

realizados durante estudo. Por fim, as considerações finais, seguidas das referências 

utilizadas na pesquisa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nessa seção foi apresentado o conceito de tributo e os princípios tributários 

assim como as características do imposto de renda e dos índices inflacionários. 
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Segundo estabelece a Lei n° 5172, de 25 de outubro de 1966, presente no Código 

Tributário Nacional (CTN), em seu art. 3º, “tributo é toda prestação pecuniária 

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

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

plenamente vinculada” (BRASIL, 1966).  

O art. 4° do CTN traz sobre a natureza jurídica do imposto, afirmando que “a 

natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la”, segundo inciso I, “a denominação e 

demais características formais adotadas pela lei” e no inciso II “a destinação legal do 

produto da sua arrecadação se torna irrelevante qualificar” (BRASIL, 1966). 

Em seu artigo 5º, o código tributário nacional traz que “os tributos são impostos, 

taxas e contribuições de melhoria” (BRASIL, 1966). Para Silva (2021), tributo é um 

gênero dividido em 5 espécies: imposto, taxa, contribuição de melhoria contribuição 

especial e empréstimo compulsório, tendo suas espécies firmadas entre os artigos 

145 a 162 da Constituição Federal. 

Ainda, Crepaldi (2019) afirma que tributo se trata de uma receita obrigatória 

lançada e arrecadada pelo estado em formato de lei, em moeda corrente ou em valor, 

sem contraprestação diretamente proporcional, cujo valor é aplicado na realização de 

fins que lhe são próprios.  

O tributo tem como função básica e fiscal garantir recursos financeiros para o 

funcionamento do estado e para interferir no domínio econômico, com o objetivo de 

gerar estabilidade, ou seja, tem a função extrafiscal, além disso, é considerada receita 

derivada porque o cidadão é obrigado a destinar parte de seus recursos para custeio 

das atividades administrativas (CREPALDI, 2019). 

Adentrando sobre tributos, temos os princípios constitucionais tributários, 

sendo uma conquista política-jurídica importante aos contribuintes, eles estabelecem 

expressão fundamental dos direitos individuais concedidos aos particulares pelo 

ordenamento estatal (CASSONE, 2004). Podem ser vistos como vedações ao poder 

de tributar do estado, constitui garantias fundamentais do contribuinte e possui 

aplicação imediata. Os princípios estão previstos na constituição, sendo que na 

delimitação do poder de tributar abrange aspectos positivos e negativos, sendo 

positivo quando estabelecem norma prescrita e negativo quando estabelecem 

vedações (PICHILIANI, 2018). 
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Desta forma, o princípio da capacidade contributiva está alicerçado no art. 145, 

§ 1º, da CF, o qual estabelece que, “sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte [...]” 

(BRASIL, 1988), devendo identificar o contribuinte de acordo com seu patrimônio, 

renda, consumo e características e mensurar o valor a ser pago (HACK, 2015). Este 

princípio reconhece que as pessoas são desiguais, sendo essa desigualdade também 

material. O princípio está ligado à capacidade contributiva dos contribuintes, que se 

concretiza por meio da igualdade material, na qual se emprega uma incidência de 

imposto gradativo, quem ganha mais, paga mais, objetivando a promoção da justiça 

fiscal (PICHILIANI, 2018).  

 Outro princípio existente é o da legalidade, previsto no art. 150 da CF, inciso I, 

o qual traz que é vedado “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 

Segundo este princípio “não se admite que o estado, produto do contrato social, 

estabeleça exigências pecuniárias sem a anuência da sociedade, que se materializa 

pela norma jurídica” (PICHILIANI, 2018, p. 99).  

Desta forma, o legislativo tem o poder de aprovar a criação ou majorar tributos, 

observando sempre o processo legislativo (SILVA, 2021). Caracteriza-se como uma 

garantia ao contribuinte, e também uma limitação ao poder de tributar, já que o 

princípio veda a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios aumentarem ou 

exigir (criar ou cobrar) tributo sem que a lei tenha estabelecido. O inciso II do art. 97 

do CTN apresenta que a lei poderá estabelecer aumento e redução de tributos, exceto 

pelos seguintes impostos, IPI, IE, II e IOF, que poderão ser alterados por decretos 

expedidos pelo executivo (PICHILIANI, 2018). 

O princípio da isonomia assim como o da legalidade está previsto no art. 150, 

da CF, alicerçado em seu inciso II que traz como vedação “instituir tratamento desigual 

entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente [...]” (BRASIL, 1988). 

Este princípio apresenta-se como um dos fundamentos importantes do estado 

brasileiro, assegurando a impossibilidade de distinções por parte do estado às 

pessoas, sendo um dos alicerces à democracia de direito (PICHILIANI, 2018). 

Assegura que todos terão tratamento igual sob a norma tributária, com exceção 

daqueles que se encontram em situação de desigualdade (SILVA, 2021). 

O princípio da irretroatividade também se baseia no art. 150 da CF, porém, em 

seu inciso III, alínea “a” que veda a união, estados, distrito federal e municípios a 

cobrar tributos “em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da 
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lei que os houver instituído ou aumentado” (BRASIL, 1988). Também se baseia no art. 

144 do CTN, que traz: “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador 

da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada 

ou revogada” (BRASIL, 1966). 

O sistema jurídico brasileiro visa o futuro, objetivando que as normas jurídicas 

tenham validade após a sua edição (HACK, 2015). O princípio assegura que a norma 

não deve abranger fatos anteriores, mas sim os posteriores a sua edição. Entretanto 

o art. 106 e 112 apresenta exceções a esse princípio, o qual pode retroagir a norma 

em casos que não tenham sido definitivamente julgados, caso a nova lei seja mais 

benéfica (PICHILIANI, 2018). 

O princípio da anterioridade assim como o da irretroatividade se baseia no art. 

144 do CTN, e no art. 150 CF, em seu inciso III, porém na alínea b, vedando cobrar 

tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 

instituiu ou aumentou” (BRASIL, 1988). Na lei em sua alínea c, se baseia o princípio 

da nonagesimal vedando a cobrança de tributos “antes de decorridos noventa dias da 

data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o 

disposto na alínea b” (BRASIL, 1988). 

Eles limitam a cobrança de tributos pelos entes que os criou, serve como forma 

de contribuinte se programar a respeito de sua cobrança (SILVA, 2021). Estes 

princípios vedam a cobrança de tributos dentro do mesmo exercício financeiro em que 

foi publicada a lei que o instituiu, ou que o tenha majorado, assim como a lei que 

instituir ou majorar tributos só poderá entrar em vigor após 90 dias contados a partir 

da data da publicação da lei. Sendo o II, IE, IR, IOF, imposto extraordinário de guerra, 

empréstimo compulsório, base de cálculo do IPTU e do IPVA, exceções a este 

princípio (PICHILIANI, 2018).  

O princípio da vedação ao confisco também se encontra amparado no art. 150 

da CF, mas em seu inciso IV, estabelecendo a união, estados, distrito Federal e 

municípios que “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com 

efeito de confisco” (BRASIL, 1988). 

Esse princípio, assim como os demais, traz limitações ao poder de tributar, ele 

se apresenta como uma proibição constitucional ao estabelecimento de tributos de 

caráter confiscatório, vedando o estabelecimento de elevados tributos que impeçam 

o exercício da atividade econômica ou não econômica ou acabe por inviabilizar o 
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direito de propriedade (PICHILIANI, 2018). O tributo não é uma penalidade, desta 

forma deve haver prudência em sua cobrança, sendo esse princípio criado para 

defender o direito da propriedade e cuidar do cumprimento da proporcionalidade 

(MESSA, 2016). 

Outro princípio existente é o da liberdade de tráfego, também estabelecido no 

art. 150, mas em seu inciso V da CF, vedando “estabelecer limitações ao tráfego de 

pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a 

cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público” 

(BRASIL, 1988). Ele veda aos estados estabelecer limitações de tráfego de pessoas 

ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, com exceção do 

pedágio (PICHILIANI, 2018). Desta forma nenhum tributo poderá impedir o direito da 

liberdade de ir e vir, exceto no caso do pedágio que está estabelecido em lei (SILVA, 

2021). 

Já o princípio da uniformidade geográfica se baseia no art. 151, da CF inciso I 

o qual veda 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 [...]” (BRASIL, 1988). 

É um princípio de regra da União, a partir da constituição ele proíbe tratamento 

tributário desigual entre as federações (SILVA, 2021). Estabelece que todos os 

tributos de competência da União devem ser iguais dentro de todo o território nacional, 

vedando entre os entes federativos qualquer distinção, salvo a concessão de 

incentivos fiscais, que é permitida a fim de reduzir as desigualdades regionais entre 

os estados (PICHILIANI, 2018). 

 

2.1 IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL  

 

O imposto de renda está previsto no art. 153 da Constituição Federal, inciso II, 

o qual traz que é de competência da União instituir imposto sobre “renda e proventos 

de qualquer natureza” (BRASIL, 1988). Está também regulamentado pelo Decreto nº 

9.580, de 22 de novembro de 2018, o qual trata do regulamento do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza (BRASIL, 2018). 

Segundo Costa (2003), o Imposto de Renda (IR) no Brasil foi instituído em 

1922, a partir da lei nº 4625 de 31 de dezembro, com a lei orçamentária nº 4.728, de 

31 de dezembro de 1923 (art. 3°). Algumas alterações foram realizadas com a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.580-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.580-2018?OpenDocument
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finalidade de facilitar a implantação do IR, o que ocorreu em 1924. Até os dias atuais 

várias alterações ocorreram tornando o imposto de renda, segundo a Receita Federal 

(2021), no tributo federal de maior arrecadação desde 1979. 

O Imposto de Renda consiste em um tributo direto que, segundo Cassone 

(2004), trata daquele que reúne em uma pessoa a condição de contribuinte de direito 

e de fato, ou seja, a pessoa é responsável pela obrigação tributária e suporta o ônus 

do imposto.  Além disso, é cobrado de acordo com a capacidade contributiva que, é a 

“capacidade do contribuinte relacionada com a imposição específica ou global, sendo, 

portanto, dimensão econômica particular de sua vinculação ao poder tributante, nos 

termos da lei” (MARTINS, 2003, p. 86). 

É também um imposto progressivo, que corresponde aquele que apresenta 

taxa mais alta para os mais ricos e mais baixos para os mais pobres (PIKETTY, 2014). 

Segundo a Receita Federal (2021), o imposto de renda incide sobre a renda e os 

proventos de contribuintes residentes no país ou residentes no exterior que recebam 

rendimentos de fontes no Brasil. Desta forma, as alíquotas de imposto de renda 

pessoa física, de acordo com a Tabela 1 atualmente, está esquematizada da seguinte 

forma para rendimentos anuais: 

 

TABELA 1 - ALÍQUOTAS PARA APLICAÇÃO NO CÁLCULO DO IRPF 

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

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: Receita Federal (2021) 
 

A base de cálculo do Imposto de Renda é sobre o rendimento bruto mensal. O 

sujeito ativo do IR trata-se da União, é órgão que executa a cobrança do débito, já o 

sujeito passivo é o contribuinte ou responsável. Vale ressaltar que o IR tem função 

fiscal, meramente arrecadatória, sendo destinado ao abastecimento dos cofres 

públicos (PICHILIANI, 2018).   

 

2.2 INFLAÇÃO 

 

Inflação se caracteriza como a perda do poder de compra da moeda local, 

sendo que ocorre toda a vez que os consumidores continuam comprando mesmo com 

o aumento de preço, ou seja, inflação é a variação do valor da moeda (SILVA; 
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MARTINELLI, 2012). Segundo Mendes et al. (2015), a inflação é a elevação 

sistemática do nível de preços, e surgiu com maior intensidade na segunda metade 

da década de 1980. Quando ela é positiva, quer dizer que o poder de compra da 

moeda está diminuindo, ou seja, cada um real compra cada vez menos. 

Para Mendes et al. (2015), quando há aumento nos preços médios está 

ocorrendo inflação e quando os preços médios estão caindo está ocorrendo uma 

deflação. Os custos da inflação para o sistema econômico ocorrem quando as 

pessoas percebem que o valor proveniente de suas atividades laborativas passa a 

não acompanhar os aumentos dos produtos e serviços que elas consomem, nisto 

percebem que o seu padrão de vida está sendo alterado para pior. 

Os produtores começam a sentir a inflação quando percebem que seus custos 

de produção são elevados para acima do planejado, os investidores percebem a 

inflação quando seus rendimentos passam a não acompanhar o aumento dos índices 

de preços, ou seja, os custos da inflação se espalham na economia, e os mais 

prejudicados pelo processo inflacionário são as pessoas que recebem seu pagamento 

em apenas um dia no mês, como os trabalhadores (MENDES et al., 2015). 

    Para medir a inflação, segundo o IBGE (2021), existem vários índices, entre eles 

podem ser citados: IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, objetiva 

medir a alteração de um conjunto de produtos e serviços consumido pela população 

com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos, sendo utilizado pelo governo federal 

como o índice oficial de inflação do Brasil; INPC: Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor, objetiva medir a alteração de um conjunto de produtos e serviços 

consumido pela população com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos; IGP-M: 

Índice Geral de Preços do Mercado, é formado por três índices que medem os preços 

por atacado (IPA-M), ao consumidor (IPC-M), e de construção (INCC); Selic: Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia, é responsável por influenciar todas as taxas de 

juros no Brasil, sendo o principal instrumento monetário utilizado pelo Banco Central 

no controle da inflação (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021). 

A inflação oficial, medida pelo IPCA soma 346,69% entre 1996 e 2020. Com a 

inflação acumulada em 2020 em 4,52, e a não correção da tabela de IRPF significa 

que o governo aumentou os impostos em 2021 (SINDIFISCO, 2021). 

 

3 METODOLOGIA  
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O presente artigo se caracteriza como uma pesquisa aplicada, para Prodanov 

e Freitas (2010), esta que envolve verdades e interesses locais e tem por objetivo 

solucionar problemas específicos por meio do conhecimento gerado e da aplicação 

prática. Tem como método a análise comparativa, cuja finalidade é analisar 

semelhanças e explicar discordâncias, é utilizado para comparações no presente e no 

passado.  

No que se refere a procedimentos técnicos, ou seja, a forma utilizada para obter 

as informações necessárias da pesquisa, o artigo se caracteriza como sendo uma 

pesquisa bibliográfica, a qual se fundamenta em materiais que já foram publicados 

(PRODANOV; FREITAS, 2010), e documental, a qual utiliza-se de materiais sem 

tratamento analíticos ou que a partir dos objetivos da pesquisa possam ser elaborados 

novamente (GIL, 2002). 

Sob a abordagem do problema, a pesquisa se caracteriza como quantitativa, 

que segundo Prodanov e Freitas (2010), refere-se a tudo aquilo que pode ser 

quantificável, a partir da interpretação de números e opiniões pode ser classificado e 

analisado. Caracteriza-se, também, como sendo qualitativa, aquela que considera 

uma existência da relação dinâmica entre o sujeito e o mundo real, um vínculo 

inseparável entre a subjetividade do sujeito e o mundo objetivo, não podendo ser 

expresso em números (PRODANOV; FREITAS, 2010). 

A pesquisa foi realizada a partir de informações coletadas no site da Receita 

Federal, e a partir dos índices apresentados pela calculadora do cidadão, 

disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Para os cálculos da pesquisa foram 

tomados como base o ano de 2005 a 2020, sendo 2005 o ano inicial, já que a partir 

de 16 de junho de 2005, foram estabelecidos novos limites de isenções do ganho de 

capital pessoa física, tendo como base a Lei n. 9.250/1995, a Medida Provisória n. 

252/2005, Lei 11.196/2005 e a  Instrução Normativa SRF 599/2005.  

Também foram realizadas correções da tabela de imposto de renda pessoa 

física utilizando como base o ano de 1996 e 2015, sendo respectivamente o ano em 

que a tabela de imposto de renda pessoa física foi atualizada para a moeda real, e 

ano da última correção vigente. Os cálculos das tabelas foram desenvolvidos, tendo 

sempre como base o ano anterior vezes a porcentagem dos índices coletados e 

descritos na análise dos dados. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/mp252.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/mp252.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lei11196.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/insrf599_2005.htm
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A partir da análise dos dados se evidenciam os cálculos e os resultados obtidos 

com a pesquisa.  A tabela do imposto de renda foi corrigida a partir de 5 índices 

diferentes, sendo eles o IGP-M, INPC, IPCA, SELIC e conforme o reajuste do salário 

Mínimo, trazendo a primeira faixa do IRPF na Tabela 2, e a sua correção de 1996, ano 

em que foi corrigida para a moeda Real, até o ano 2020. 

 

TABELA 2 – CORREÇÃO DA TABELA MENSAL DE IR DE 1996 A 2020  

ANO  IGP-M   INPC  IPCA  SELIC   SAL. MIN  

BASE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 

1996 R$ 982,80 R$ 982,05 R$ 986,07 R$ 1.144,68 R$ 1.008,00 
1997 R$ 1.004,45 R$ 1.024,68 R$ 1.037,59 R$ 1.425,81 R$ 1.080,00 
1998 R$ 1.022,34 R$ 1.042,93 R$ 1.054,77 R$ 1.442,17 R$ 1.170,00 
1999 R$ 1.227,85 R$ 1.130,86 R$ 1.149,07 R$ 1.813,99 R$ 1.224,00 
2000 R$ 1.350,06 R$ 1.190,47 R$ 1.217,72 R$ 2.139,36 R$ 1.359,00 
2001 R$ 1.490,26 R$ 1.302,88 R$ 1.311,16 R$ 2.504,50 R$ 1.620,00 
2002 R$ 1.495,65 R$ 1.494,92 R$ 1.475,45 R$ 2.975,46 R$ 1.799,99 
2003 R$ 1.625,90 R$ 1.625,10 R$ 1.612,67 R$ 3.674,42 R$ 2.159,99 
2004 R$ 1.827,71 R$ 1.724,77 R$ 1.735,24 R$ 4.258,56 R$ 2.339,99 
2005 R$ 1.849,81 R$ 1.811,83 R$ 1.833,97 R$ 4.984,38 R$ 2.699,99 
2006 R$ 1.920,68 R$ 1.862,80 R$ 1.891,59 R$ 5.719,06 R$ 3.149,99 
2007 R$ 2.069,62 R$ 1.958,84 R$ 1.975,90 R$ 6.415,88 R$ 3.419,99 
2008 R$ 2.272,60 R$ 2.085,81 R$ 2.092,53 R$ 7.213,26 R$ 3.734,99 
2009 R$ 2.233,53 R$ 2.171,61 R$ 2.182,76 R$ 7.944,17 R$ 4.184,99 
2010 R$ 2.486,43 R$ 2.312,01 R$ 2.311,74 R$ 8.700,85 R$ 4.589,99 
2011 R$ 2.613,16 R$ 2.452,58 R$ 2.462,07 R$ 9.686,60 R$ 4.904,99 
2012 R$ 2.817,49 R$ 2.604,58 R$ 2.605,82 R$ 10.537,86 R$ 5.597,99 
2013 R$ 2.972,72 R$ 2.749,47 R$ 2.759,85 R$ 11.370,81 R$ 6.101,99 
2014 R$ 3.082,29 R$ 2.920,71 R$ 2.936,69 R$ 12.609,30 R$ 6.515,98 
2015 R$ 3.407,14 R$ 3.250,06 R$ 3.250,13 R$ 14.206,18 R$ 7.091,98 
2016 R$ 3.651,53 R$ 3.463,91 R$ 3.454,50 R$ 16.221,06 R$ 7.919,98 
2017 R$ 3.632,51 R$ 3.535,51 R$ 3.556,32 R$ 17.952,33 R$ 8.432,98 
2018 R$ 3.906,28 R$ 3.656,91 R$ 3.689,52 R$ 19.126,25 R$ 8.585,98 
2019 R$ 4.191,60 R$ 3.820,80 R$ 3.848,39 R$ 20.277,15 R$ 8.981,98 
2020 R$ 5.161,46 R$ 4.028,93 R$ 4.022,24 R$ 20.972,90 R$ 9.404,98 

FONTE: As autoras (2021). 

 

Conforme apresentado na Tabela 2, dentre os indicadores utilizados, o que 

apresenta maior correção é a taxa SELIC, sendo que a partir das projeções realizada, 

caso fosse corrigido anualmente por este índice, a primeira faixa do IRPF seria 

aplicada a quem recebesse R$ 20.972,90 mensalmente.  

O indicador de segundo maior aumento é o do salário mínimo no qual, a 

primeira faixa do IRPF se aplicaria a quem recebesse R$ 9.404,98 anuais, uma 

diferença de R$ 8.505,07 em relação a 1996. Já o IGP-M apresentou uma diferença 

de R$ 4.261,51, chegando a primeira faixa em 2020 com R$ 5.161,46. O INPC chegou 

a 2020 com a primeira faixa atingindo os R$ 4.028,93, necessitando uma correção 

total de 111,61% em comparação com o valor atual.  
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O índice que apresentou menor correção é o IPCA, de acordo com a variação 

anual desse índice, o valor recebido em 2020, sendo o máximo permitido a receber 

por mês sem pagar imposto de renda, é de R$ 4.022,24. Este valor se equipara a uma 

pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil (SINDIFISCO, 2021), a qual traz que, se a correção da Tabela 

acompanhasse o IPCA, os contribuintes com renda mensal de até R$ 4.022,89 não 

pagariam Imposto de Renda e o número de declarantes isentos seria o dobro, sendo 

de 21,5 milhões de pessoas.  

Assim como a Tabela 2, a primeira faixa da tabela de imposto de renda também 

foi corrigida por meio dos 5 indicadores diferentes, a partir da Tabela 3, porém entre 

os anos de 2005 a 2020. 

TABELA 3 – CORREÇÃO DA TABELA MENSAL DE IR DE 2005 A 2020 

ANO  IGP-M   INPC   IPCA   SELIC   SAL. MIN  

BASE R$ 1.164,00 R$ 1.164,00 R$ 1.164,00 R$ 1.164,00 R$ 1.164,00 
2005 R$ 1.178,07 R$ 1.222,75 R$ 1.230,23 R$ 1.362,39 R$ 1.164,00 
2006 R$ 1.223,21 R$ 1.257,15 R$ 1.268,88 R$ 1.563,20 R$ 1.358,00 
2007 R$ 1.318,06 R$ 1.321,97 R$ 1.325,44 R$ 1.753,66 R$ 1.474,40 
2008 R$ 1.447,33 R$ 1.407,65 R$ 1.403,67 R$ 1.971,61 R$ 1.610,20 
2009 R$ 1.422,45 R$ 1.465,56 R$ 1.464,20 R$ 2.171,40 R$ 1.804,20 
2010 R$ 1.583,51 R$ 1.560,31 R$ 1.550,72 R$ 2.378,22 R$ 1.978,80 
2011 R$ 1.664,22 R$ 1.655,17 R$ 1.651,56 R$ 2.647,63 R$ 2.114,60 
2012 R$ 1.794,33 R$ 1.757,76 R$ 1.747,99 R$ 2.880,33 R$ 2.413,36 
2013 R$ 1.893,21 R$ 1.855,54 R$ 1.851,31 R$ 3.108,00 R$ 2.630,64 
2014 R$ 1.962,99 R$ 1.971,10 R$ 1.969,93 R$ 3.446,52 R$ 2.809,12 
2015 R$ 2.169,87 R$ 2.193,37 R$ 2.180,19 R$ 3.883,00 R$ 3.057,44 
2016 R$ 2.325,52 R$ 2.337,69 R$ 2.317,29 R$ 4.433,73 R$ 3.414,40 
2017 R$ 2.313,40 R$ 2.386,01 R$ 2.385,58 R$ 4.906,94 R$ 3.635,56 
2018 R$ 2.487,76 R$ 2.467,94 R$ 2.474,94 R$ 5.227,81 R$ 3.701,52 
2019 R$ 2.669,47 R$ 2.578,55 R$ 2.581,51 R$ 5.542,39 R$ 3.872,24 
2020 R$ 3.287,14 R$ 2.719,01 R$ 2.698,12 R$ 5.732,56 R$ 4.054,60 

FONTE: As autoras (2021). 

Ao analisar a Tabela 3, o índice que apresentou menor correção foi o IPCA, 

para chegar nesse valor, comparando com o valor atual de isenção, sendo de 1.903,98 

seria necessário um reajuste total de 41,71% em 2020 em relação a 2005, segundo o 

INPC, o reajuste seria de 42,80%. O IGP-M apresenta um valor de R$ 3.287,14 em 

2020, o que necessitaria uma correção acumulada de 72,65 %, já para se chegar ao 

valor estabelecido pelo salário mínimo de R$ 4.054,60, seria necessário um reajuste 

de 112,95%. O índice de maior correção é a SELIC, sendo necessária uma correção 

de total de 201,08% em comparação com a isenção atual.  

Da mesma forma, a Tabela 4, apresenta a correção da primeira faixa da tabela 

de imposto de renda pessoa física, tomando como base o ano da sua última correção, 

realizada no ano de 2015 até o ano de 2020. 



100 

TABELA 4 – CORREÇÃO DA TABELA MENSAL DE IR DE 2015 A 2020 

ANO  IGP-M   INPC   IPCA   SELIC   SAL. MIN  

BASE  R$ 1.903,98 R$ 1.903,98 R$ 1.903,98 R$ 1.903,98 R$ 1.903,98 
2015 R$ 2.104,64 R$ 2.118,68 R$ 2.107,20 R$ 2.145,11 R$ 2.072,29 
2016 R$ 2.255,61 R$ 2.258,08 R$ 2.239,70 R$ 2.449,35 R$ 2.314,23 
2017 R$ 2.243,86 R$ 2.304,76 R$ 2.305,72 R$ 2.710,77 R$ 2.464,13 
2018 R$ 2.412,97 R$ 2.383,90 R$ 2.392,08 R$ 2.888,03 R$ 2.508,84 
2019 R$ 2.589,22 R$ 2.490,74 R$ 2.495,08 R$ 3.061,81 R$ 2.624,55 
2020 R$ 3.188,32 R$ 2.626,42 R$ 2.607,79 R$ 3.166,87 R$ 2.748,15 

FONTE: As autoras (2021). 

 

Conforme a Tabela 4, a partir do índice que obteve maior correção, o IGP-M, a 

pessoa para começar a pagar imposto de renda teria que receber um valor mensal 

maior que R$ 3.188,32, uma diferença de R$ 1.284,34, da tabela vigente do IRPF.  

 Em relação à correção do salário mínimo, em 2015, o valor de R$ 1.903,99 

para início do pagamento do IRPF, correspondia a quem recebia aproximadamente 

2,4 salários mínimos. No ano de 2020, sem a correção da Tabela, o valor de R$ 

1.903,98 começa a pagar IRPF quem recebe apenas 1,8 salários mínimo, corrigindo 

anualmente a partir do aumento do salário mínimo o valor de isenção ficaria a quem 

recebesse até que R$ 2.748,15 ao mês, durante o ano de 2020. 

Outro indicador utilizado é o SELIC, com uma diferença de R$ 1.262,89 em 

comparação à tabela vigente e seu ajuste anual, seguido do INPC. A diferença 

estabelecida entre a correção desse índice e a tabela vigente é de R$ 722,44, e o que 

apresenta menor diferença é o IPCA, com cerca de R$ 703,91. Para ser reajustado 

ao valor estabelecido na Tabela (R$ 2.607,79) seria necessário um reajuste de 

36,97%.  

Com a defasagem da tabela do imposto de renda, o número de contribuintes, 

ao longo dos anos, foi aumentando, desta forma, pode-se observar, no Gráfico 1, esse 

aumento nas declarações entre os anos de 1996 a 2020. 

 

          GRÁFICO 1 – NÚMERO DE CONTRIBUINTES 

 
FONTE: Adaptado da Receita Federal (2020). 
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No Gráfico 1, é possível notar um número crescente de contribuintes ao longo 

dos anos. De acordo com o Sindifisco (2021), a defasagem da tabela IRPF é um dos 

fatores que aumenta esse número, caso a tabela fosse corrigida, o número de 

declarantes isentos ao IRPF seria o dobro, chegando a mais de 21,5 milhões de 

pessoas.  

De acordo com o Gráfico 1, entre os anos expostos, 4 apresentam uma redução 

na arrecadação em comparação ao ano anterior, sendo: 2010, 2011, 2016 e 2020.  

Destes o que tem maior redução foi 2020, sendo 3,86%, de acordo com ano de 2019. 

Essa queda pode ser justificada principalmente pela pandemia da Covid-19, segundo 

o Senado Federal (2020), essa redução na arrecadação do governo federal em 2020, 

principalmente nos principais itens da receita primária, tem relação à previsão inicial 

para o ano e, como consequência, a crise econômica provocada pela pandemia.  

Com a pandemia a arrecadação federal total recuou em 6,91% em 2020 

(RECEITA FEDERAL, 2021), mesmo assim o aumento do número de contribuintes de 

1996 a 2020 é de 21.061.924. 

 

TABELA 05 - COMPARATIVO DAS TABELAS DA DEFASAGEM DO IR ATÉ 2020 

   IGP-M   INPC  IPCA  SELIC   SAL. MIN  

1996 – 2020 R$ 5.161,46 R$ 4.028,93 R$ 4.022,24 R$ 20.972,90 R$ 9.404,98 
2005 – 2020 R$ 3.287,14 R$ 2.719,01 R$ 2.698,12 R$ 5.732,56 R$ 4.054,60 
2015 – 2020 R$ 3.188,32 R$ 2.626,42 R$ 2.607,79 R$ 3.166,87 R$ 2.748,15 

FONTE: As autoras (2021). 

 

Na tabela 05 observa-se como ficaria a primeira faixa do imposto de renda em 

2020, a partir das três tabelas realizadas, com base em 1996, 2005 e 2015. Na 

correção apresentada, o índice que apresenta menor correção em ambas é o IPCA. 

Sendo corrigida desde 1996, chegaria em 2020 com um valor mensal de R$ 4.022,24. 

A correção realizada pelo IPCA levando em consideração o ano de 2005, a isenção 

mensal estaria em R$ 2.698,12, e se corrigida desde 2015 até 2020, também pelo 

IPCA a mesma chegaria a 2.607,79.  

Segundo a Receita Federal (2021), a reforma tributária que está em análise no 

congresso nacional corrige isenção do pagamento de IRPF de R$1.903,98 para quem 

recebe até R$ 2.501,00, o que equivale a um aumento de 31% na faixa de isenção, 

prevendo que o número 10,8 milhões de brasileiros que não pagam IRPF, suba para 

16 milhões.  
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Comparando o projeto da reforma tributária, com a Tabela 10, essa faixa de 

isenção fica abaixo de todas as correções apresentadas, inclusive de acordo com a 

correção feita, a partir do ano do último reajuste (2015), ou seja, a partir de todos os 

indicadores analisados, a reforma proposta se encontra abaixo, não corrigindo a 

inflação acumulada nos últimos 5 anos, muitos menos a acumulada em 24 anos. 

Lembrando que caso seja aprovada entrará em vigor em 2022, cuja diferença, se 

analisada, poderá ser maior. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da pesquisa realizada por meio de informações coletadas no site da 

receita, buscou-se analisar a defasagem do imposto de renda pessoa física entre os 

anos de 2005 a 2020, tendo como objetivos específicos verificar esta correção com 

base nos seguintes indicadores: IGP-M, INPC, IPCA, SELIC e Salário Mínimo, e ainda 

evidenciar o aumento no número de contribuintes. A tabela do imposto de renda 

também foi atualizada até 2020 tendo como base o ano de 1996 e 2015, sendo 

respectivamente o ano que ela foi alterada para moeda real e ano da última 

atualização vigente.  

Os dados analisados foram apresentados em tabela, a partir dos 5 indicadores 

utilizados (IGP-M, INPC, IPCA, Selic e Salário Mínimo) todos evidenciaram que existe 

defasagem na tabela do imposto de renda pessoa física. A partir do IPCA, índice que 

mede a inflação na análise de 1996 a 2020 a defasagem atual da tabela se encontra 

em 110,71%, já analisando de 2005 a 2020 a diferença entre o valor encontrado e o 

valor atual da tabela traz uma defasagem de 41,71% e em 2015 ano da última 

atualização para a correção feita em 2020 pelo IPCA a defasagem é de 36,97%.  

A não atualização da tabela do imposto também faz com que cada ano aumente 

o número de contribuinte, e de declarações apresentadas. O Estudo realizado por 

Melo (2019) traz que a capacidade econômica do contribuinte sofre por conta das 

alterações na economia com o passar dos anos, devendo o poder público avaliar, 

mensurar e atualizar as devidas alíquotas, base de cálculos e deduções de suas 

tabelas evitando a defasagem, sendo assim, respeitando não apenas na criação do 

imposto, mas de forma eficaz a relação entre a capacidade contributiva e o imposto 

de renda pessoa física.   
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Visto que ao longo dos anos o poder de compra é atualizado pelas correções 

inflacionárias, e sem a atualização da tabela do imposto de renda, e principalmente 

da faixa de isenção, faz com que pessoas com uma renda proporcionalmente menor, 

acabem por ter que arcar com esse tributo. Desta forma, a correção se faz necessária 

para que haja uma redução da desigualdade contributiva. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Gilberto Luiz; OLENIKE, João Eloi; AMARAL, Leticia m. Fernandes; 
Yazbek, Cristiano Lisboa. Estudo sobre os dias trabalhados para pagar tributos – 
2020, Curitiba, IBPT, 2020.  
 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxa selic. Disponível em: https://www.bcb. 
gov.br/controleinflacao/taxaselic. Acesso em: 30 maio. 2021. 
 
BORGES. Renata Silva. Considerações econômicas a respeito da defasagem na 
atualização da tabela do imposto de renda. Repositório institucional da UFBP. João 
Pessoa, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/1234567 
89/17918. Acesso em: 30 set. 2021. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. Altera o Sistema 
Tributário Nacional e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9250.htm Acesso em: 18 
maio. 2021. 
 
BRASI. Lei n 9250, de 26 de dezembro 1995. Altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas físicas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9250.htm Acesso em: 25 
maio. 2021. 
 
BRASIL. Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Regulamenta a tributação, a 
fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza. Diário Oficial da União, Brasília, DF.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm. Acesso 
em: 25 maio. 2021. 
 
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 16. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2004. 
 
COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003. 
 
CREPALDI, Silvio. Planejamento tributário: teoria e prática. 4. ed. Saraiva, 2019. 
 
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária.  16. ed. São Paulo: Atlas S.A, 
2017. 
 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/1234567%2089/17918
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/1234567%2089/17918
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9250.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9250.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm


104 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
HACK, Érico. Direito tributário Brasileiro. Curitiba: InterSaberes, 2015.  
 
IBGE. Inflação. 2021. Disponível em: https://www:ibge: gov:br/explica/inflacao:php 
#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20nome%20dado;governo20 
federal%2C%20e%20o%20INPC. Acesso em: 05 maio. 2021. 
 
IMPOSTOMETRO. Brasil só perde para Cuba na lista dos países que mais pagam 
impostos. 25 de março 2019. Disponível em: 
https://impostometro.com.br/Noticias/Interna?idNoticia=437. Acesso em: 26 jul.2021. 
 
MARTINS, Ives Gandra Silva. Capacidade contributiva: Igualdade e justiça. Revista 
Brasileira de direito constitucional, 2003. Disponível em: 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/DireitoSerro/article/view/7522. Acesso em: 10 
set. 2021.  
 
MELO, Renato Bezerra. Imposto de renda pessoa física: relação com o princípio da 
capacidade contributiva no período de 1995 a 2018. Repositório institucional da 
UFBP. João Pessoa. Unipê, 2019. Disponível em: 
https://bdtcc.unipe.edu.br/Publications/imposto-de-renda-pessoa-fisica-relacao-como 
-principio-da-capacidade-contributiva-no-periodo-de-1995-a-2018-renato-bezerra-de-
melo/.  Acesso em: 10 set. 2021. 
 
MENDES, Carlos Magno; TREDEZINI, Cícero Antônio de Oliveira, BORGES, 
Fernando Tadeu Mde Miranda; FAGUNDES, Mayra Bafista Bitencout. Introdução á 
economia. 3. ed. Florianópolis. UAB, 2015. 
 
MESSA, Ana Flávia. Direito tributário e financeiro.  7. ed. São Paulo: Rideek, 2016. 
 
NOVAIS, Rafael. Direito tributário: Facilitado. 3. ed. São Paulo: Florence, 2018. 
 
PICHILIANI, Mauricio Carlos. Manual de direito tributário. São Paulo: Rideel, 2018. 
 
PIKETTY, Thomas. O capital: no século XXI. França. Éditions, 2014. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do trabalho 
científico: Métodos e técnicos da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2010.  
 
RECEITA FEDERAL. História do imposto de renda. 2021. Disponível em: https:// 
receita:economia:gov:br/sobre/institucional/memoria/imposto-de-renda. Acesso em: 
09 maio. 2021. 
 
RECEITA FEDERAL. IRPF (Imposto sobre a renda das pessoas físicas). 13 de 
novembro 2020. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#limites-
anuais-individuais-de-despesas-com-instru--o. Acesso em: 26 jul. 2021. 
 

https://www:ibge:%20gov:br/explica/inflacao:php%20#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20nome%20dado;governo20 federal%2C%20e%20o%20INPC
https://www:ibge:%20gov:br/explica/inflacao:php%20#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20nome%20dado;governo20 federal%2C%20e%20o%20INPC
https://www:ibge:%20gov:br/explica/inflacao:php%20#:~:text=Infla%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20nome%20dado;governo20 federal%2C%20e%20o%20INPC
https://impostometro.com.br/Noticias/Interna?idNoticia=437
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#limites-anuais-individuais-de-despesas-com-instru--o
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#limites-anuais-individuais-de-despesas-com-instru--o
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#limites-anuais-individuais-de-despesas-com-instru--o


105 

RECEITA FEDERAL. Grandes Números das Declarações do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas. 2014. Disponível em: 
https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/ 
estudos-e-estatisticas/11-08 -2014-grandes-numeros-dirpf/grandes-numeros-dirpf-
capa. Acesso em: 19 jul. 2021. 
 
SENADO FEDERAL. Relatório de Acompanhamento Fiscal, Brasília- DF: 
Instituição Fiscal Independente, 2020. 
 
SILVA, Francisco. G.; MARTININELLI, Luís Alberto Saavefra. Economia e mercado, 
Curitiba – PR: rede e-Tec Brasil, 2012. 
 
SILVA, Guilherme Pedrozo. Direito tributário, 1. ed. São Paulo: Rideel, 2021. 
 
SINDIFISCO NACIONAL. Aumento da inflação agrava a defasagem da tabela do 
IRPF, Brasília – DF. 2021. Disponível em: https://www.sindifisconacional. 
org.br/aumento-da-inflacao-agrava-a-defasagem-da-tabela-do-irpf/. Acesso em: 29 
jul. 2021. 
 
TESOURO NACIONAL. Carga Tributária do Governo Geral, Brasília – DF. 2020. 
Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/carga-tributaria-
do-governo-geral/2020/114. Acesso em: 04. Abril. 2021. 
 
ZUANAZZI, Pedro Tonon; MORAES, Gustavo Inacio; STELLA, Milton André; 
CABRAL, Pedro Henrique Vargas. Imposto de renda pessoa física e defasagem na 
correção das faixas – estimativas de acréscimo tributário no Brasil. Revista 
Planejamento e políticas públicas – PPP, v. 58. p. 217 – 239. Brasília-DF. IPEA, 
2021.  
 
 
 
 
 
 

https://www.sindifisconacional/
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/carga-tributaria-do-governo-geral/2020/114
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/carga-tributaria-do-governo-geral/2020/114

