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A correção do imposto de renda
Roberto Boccaccio Piscitelli1

Resumo

A correção da tabela progressiva do IR tem provocado muita polêmica en-
tre os que veem nela uma proteção à perda do valor real das remunerações dos 
trabalhadores e os que criticam nesse mecanismo os riscos decorrentes da inde-
xação da economia, presentes em vários tipos de contratos e situações. Com-
plementarmente, outra discussão diz respeito aos índices adotados, se com base 
na inflação passada ou nas estimativas, segundo o regime de metas. Nas atuais 
circunstâncias, o que se pode constatar é uma crescente defasagem, o que pro-
voca um aumento da carga tributária sobre os rendimentos do trabalho, e em 
particular para os assalariados, sobretudo os de mais baixas rendas, levando, in-
clusive, à neutralização parcial dos ganhos obtidos nas negociações trabalhistas. 
Destaca-se, por fim, que o artigo está focado na atualização da tabela, embora 
coloque em relevo a conveniência e oportunidade de uma revisão propriamente 
dita, que considera aspectos tais como piso de isenção; estruturação das faixas e 
alíquotas; e abatimentos admitidos.

Palavras-chave

Imposto de renda; ajustes de alíquota; carga tributária sobre salários

Abstract

Adjustments in the income tax rates are raising concerns regarding a perceived 
loss in the net wages of workers and the risks of a revived indexing of the economy. A 
complementary discussion relates do the levels of contribution recently adopted, based 
on past inflation or its estimates. In the current circumstances, the relative increase 
of the income tax, due to an increase in salaries, will neutralize, at least in part, 
the gains obtained from labor deals. The papers focuses on simple exercises, based on 
adjustments in the tax rate, although it is also briefly discussed the need to take into 
account other parameters, such as the exemption rules, the rate structure and the 
rebates admitted by the legislation.
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A atualização dos valores da tabela progressiva do Imposto de Renda (IR) 
tem sido objeto de tanta polêmica, como dois outros assuntos particularmente 
sensíveis: o aumento do salário mínimo e a revisão das aposentadorias e pensões 
que (ainda) se situam acima do mínimo. Esses fatores têm sido tratados apa-
rentemente como se fossem grandes focos de pressão ou de desequilíbrio sobre 
os orçamentos públicos, embora outros itens, de muito mais relevância, não 
venham merecendo atenção ou interesse comparáveis. Só a título de ilustração, 
vale notar que, para 2011, os juros da dívida pública estavam orçados em cerca 
de R$ 170 bilhões e as amortizações líquidas – isto é, a parcela da dívida que não 
é rolada, que consome receitas geradas no próprio exercício – em R$ 80 bilhões, 
totalizando em torno de 18% do orçamento líquido (quando se exclui a parcela 
referente à rolagem da dívida, ou seja, a parcela da dívida que é substituída por 
outra dívida). Essa estimativa, entretanto, deverá ser superada.

Nos últimos quatro anos, a atualização da tabela vinha sendo efetuada siste-
maticamente, por meio de regra bem definida: o percentual de 4,5%, que era a 
meta de inflação, com base na qual foram elaborados e aprovados o Plano Plu-
rianual (PPA), as leis de diretrizes orçamentárias  (LDOs) e as leis orçamentárias 
anuais. Desde 1995, entretanto, com a desindexação da economia, a correção 
acumulada até 2010 foi de 88,51%, para uma variação acumulada do índice 
nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) – índice oficial de inflação 
– de 209,36%. Se houvesse a intenção e a viabilidade de proceder um ajuste 
com base nesse critério, a tabela deveria sofrer um reajuste complementar de 
64,10%.21 Só para se ter uma ideia, o limite de isenção, então de R$ 1.499,15, 
passaria para R$ 2.460,11. A esse propósito, registra-se que o salário mínimo 
necessário, segundo o DIEESE, corresponderia a R$ 2.227,53, o equivalente a 
4,37 mínimos ou a 1,49 vez o limite de isenção. Portanto, por esse critério, o 
limite de isenção vigente no início do exercício corresponderia a apenas 67% do 
mínimo necessário (para as necessidades básicas de uma família-padrão). 

Outro aspecto bastante ilustrativo acerca da adequação ou não do referido 
patamar de isenção é a comparação entre os R$ 1.499,15 com a renda habitual 
das pessoas ocupadas, relativa ao mês de dezembro de 2010, a preços do mes-
mo mês: R$ 1.515,10; ou seja, limite de isenção também inferior. No mesmo 
sentido, o rendimento real médio dos ocupados de junho de 2010, em reais, em 
janeiro desse ano, estava entre R$ 844,00, em Recife, e R$ 1.856,00, no Dis-
trito Federal; e o rendimento real médio dos assalariados variou de R$ 922,00 a 

2 Os cálculos são do Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional e estão ligeiramente 
subestimados por terem sido efetuados com base na estimativa de inflação de 5,31% para 2010, que, 
na realidade, atingiu 5,91%.
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R$ 2.042,00.32 Como se pode notar, sob qualquer dos critérios mencionados o 
limite de isenção no Brasil é no mínimo relativamente baixo.

Para todos os efeitos, um aspecto de grande importância na análise da ques-
tão, no momento atual, é a constatação de que 97% das 290 negociações sala-
riais registradas no 1º semestre de 2010 resultaram em aumentos iguais ou supe-
riores à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isto, por 
si só, é a causa mais do que suficiente para que a falta de correção da tabela do 
IR anule a maior parte do ganho real dos trabalhadores, tornando-o em alguns 
casos praticamente insignificante. Em outras palavras, o ganho obtido pelo tra-
balhador na negociação com os patrões é substancialmente transferido para o 
Fisco, via congelamento da tabela do IR. É, assim, paradoxal que o esforço das 
negociações resulte numa transferência de renda das empresas para o governo, 
beneficiando apenas residualmente os empregados.43

Deve-se deixar claro, para todos os efeitos, que o que aqui se está discutindo 
não é a revisão da tabela, que seria algo bem mais específico, caracterizado pela 
definição de novas faixas e novas alíquotas. Nesse sentido, a única alteração mais 
ou menos recente ocorreu por meio da Lei nº 11.842, de 31 de maio de 2007, 
que introduziu duas alíquotas intermediárias (7,5% e 22,5%), amenizando li-
geiramente a incidência tributária – sobre uma pequena faixa de seus rendimen-
tos – para os contribuintes sujeitos às alíquotas de 15% e 27,5%.

Paralelamente, é preciso ainda enfatizar que a supressão de uma série de 
deduções e a depreciação dos valores correspondentes a algumas das poucas 
deduções remanescentes – R$ 1.808,28 para dependentes e R$ 2.830,84 para 
educação, anuais –, acentuam o caráter de perda de progressividade e de isono-
mia horizontal na tributação das pessoas físicas cujos rendimentos estão sujeitos 
à tabela progressiva, o que equivale a dizer que o IR incide cada vez mais so-
bre a remuneração bruta e de forma proporcional, desvirtuando inteiramente 
sua natureza e finalidade intrínsecas. Em outras palavras, existe uma espécie de 
uniformização da tributação dos rendimentos do trabalho; a diferenciação se 
estabelece em relação a outros tipos de rendimentos – lucros, juros, ganhos de 

3 Dados do ministério do Trabalho e Emprego, conforme pesquisa que abrange as regiões metropoli-
tanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife.

4 O assunto foi abordado com muita propriedade em artigo publicado por marta Watanabe, no Valor 
Econômico, em 18 de janeiro de 2011, pág. A3. A autora demonstra a situação concreta de várias 
categorias profissionais em face dos aumentos obtidos, mantida a mesma tabela progressiva ao ano 
passado.
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capital – sujeitos a incidência mais branda, exclusivamente na fonte, em alguns 
casos até isentos. 

Esse modelo de tributação se torna ainda mais discriminatório quando se 
considera a possibilidade de alguns tipos de trabalhadores –não apenas os pro-
fissionais liberais e autônomos – se constituírem (voluntariamente ou induzidos 
pelas empresas a que se vinculam) como pessoas jurídicas. Os contribuintes que 
não podem “fugir” à tabela – principalmente, servidores públicos e assalariados 
do setor privado em geral – além de se sujeitarem à incidência marginal má-
xima de 27,5%, a partir de R$ 6.142,58 mensais, estão submetidos a severas 
restrições quanto à possibilidade de se valerem de deduções, mesmo no caso de 
despesas necessárias (ou convenientes) ao exercício de suas atividades ou, até, de 
despesas enquadráveis como essenciais à sobrevivência e manutenção da família 
(por exemplo: aluguel; juros de financiamento para aquisição da casa própria; 
seguro de vida e de acidentes pessoais; livros, materiais, equipamentos e vestuá-
rio utilizados no e para o trabalho; anuidades e contribuições sindicais; cursos e 
treinamentos específicos).

As distorções provocadas pela falta de atualização dos valores da tabela, além 
do aumento da carga tributária individual (isto é, da relação entre o imposto 
pago e a remuneração recebida), apresenta duas agravantes, uma das quais resul-
ta da própria progressividade da tabela (alíquotas crescentes para faixas crescen-
tes de renda), que se verifica quando o indivíduo passa de uma faixa para outra 
ou – o que é pior – quando é incorporado à categoria de contribuinte por haver 
ultrapassado o limite de isenção. A outra consequência resulta da combinação 
da progressividade com o limite de isenção e faz com que a falta de atualização 
da tabela provoque um efeito ainda mais perverso: o aumento da carga é maior 
para os contribuintes situados nas faixas inferiores da tabela. Ou seja se o conge-
lamento da tabela é injusto e discriminatório para os assalariados, é ainda mais 
injusto e discriminatório para quem ganha menos!

É, pois, indiscutível que insistir em não corrigir a tabela progressiva do IR 
se revela pouco razoável, incompreensível mesmo, mais ainda quando se divulga 
que o Fisco foi generoso ao aumentar o limite de isenção, quando, na realida-
de, o mantinha exatamente no mesmo patamar anterior, quando deduzido o 
desconto-padrão.

Ignorar, omitir estes fatos ou fazer de conta que eles não existem, como tem 
ocorrido seguidamente  é sobretudo uma demonstração de insensibilidade da 
área econômica e, em especial, da tecnocracia dominante na Receita Federal. 
Causa, pois, muita estranheza que o ministério da Fazenda tivesse informado 
“não haver estudos sobre a correção da tabela”. mesmo com a má-vontade ou 



57Artigos & Ensaios

a falta de disposição para adotar ou propor a correção é inadmissível supor a 
inexistência desse e de muitos outros estudos sobre questões tão sensíveis à vida 
dos cidadãos que pertencem às categorias que representam a maior parte dos 
contribuintes brasileiros, sobre os quais, aliás, incide a maior parte de nossa 
carga tributária direta, já que a indireta, como se sabe, é ainda mais forte sobre 
aqueles que não têm sequer a oportunidade de declarar IR.

Para demonstrar alguns efeitos do congelamento da tabela, serão dados 
exemplos de contribuintes com diversos níveis de remuneração. utilizou-se a 
tabela mensal, não se computando deduções, que dependem de cada situação 
pessoal e familiar.

Exemplo 1

 Renda mensal líquida de R$ 2.000,00. Faixa de 7,5%. Tributo devido: 
R$ 37,57. Suponha-se um aumento salarial correspondente à inflação: 
5,91% (IPCA/2010), resultando em 2.118,20. O novo tributo será de 
R$ 46,44. O aumento do tributo foi de 23,61%. A carga tributária, que 
era de 1,88%, passou para 2,19%, um aumento de 16,49%.

Exemplo 2

 Renda mensal líquida de R$ 3.000,00. Faixa de 22,5%. Tributo devido: 
R$ 169,38. Suponha-se um aumento salarial correspondente à inflação: 
5,91% (IPCA/2010), resultando em R$ 3.177,45. O novo tributo será 
de R$ 209,31. O aumento do tributo foi de 23,57%. A carga tributária, 
que era de 5,65%, passou para 6,59%, um aumento de 16,64%.

Exemplo 3

 Renda mensal líquida de R$ 4.000,00. Faixa de 27,5%. Tributo devido: 
R$ 407,22. Suponha-se um aumento salarial correspondente à inflação: 
5,91% (IPCA/2010), resultando em R$ 4.236,40. O novo tributo será 
de R$ 472,23. O aumento do tributo foi de 15,96%. A carga tributária, 
que era de 10,18%, passou para 11,15%.

Até aqui, algumas conclusões. A carga individual se eleva com o nível de 
remuneração, o que é compatível com a característica da tabela (progressiva). O 
aumento do tributo é muito superior ao aumento da renda. A seguir, vamos su-
por, nos três casos anteriores, que os referidos contribuintes obtivessem aumento 
real de salário (renda) de 5%:
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Exemplo 1

 A renda mensal líquida se elevaria para R$ 2.224,11. O novo imposto é 
de R$ 54,38, ou seja, um acréscimo de R$ 16,81. O aumento do tribu-
to agora é de 69,09%; a nova carga tributária, de 2,45%, um aumento 
de 30,32% (ou de 11,87%, ao se ponderar apenas a recomposição do 
poder de compra da moeda).

Exemplo 2

 A renda mensal líquida se elevaria para R$ 3.336,32. O novo imposto é 
de R$ 245,00, ou seja, um acréscimo de R$ 75,62. O aumento do tri-
buto agora é de 44,65%, a nova carga tributária, 7,34%, um aumento 
de 29,91% (ou de 11,38%, quando ao se ponderar apenas a recompo-
sição do poder de compra da moeda).

Exemplo 3

 A renda mensal líquida se elevaria para R$ 4.448,22. O novo imposto é 
de R$ 530,48. ou seja, um acréscimo de R$ 123,26. O aumento do tri-
buto agora é de 30,29%, a nova carga tributária, 11,96%, um aumento 
de 17,49% (ou de 7,26%, ao se ponderar apenas a recomposição do 
poder de compra da moeda).

Nota-se, por um lado, o considerável aumento do tributo, mas em propor-
ções decrescentes ao nível de renda, do mesmo modo que o aumento da carga 
tributária. É bom notar que, em todos os exemplos, as variações salariais não 
chegaram a transpor o contribuinte de uma para outra faixa de tributação, isto 
é, de uma alíquota para outra. Nesses casos, os efeitos seriam amplificados. 

É bom ter em mente que, quando a transposição da renda do indivíduo se 
dá entre a faixa de isenção e a de incidência do imposto, esse indivíduo passa à 
condição de contribuinte, mesmo na hipótese de manter a sua posição relativa. 

Poucos impactos, entretanto, chamam mais a atenção que a condição gerada 
pela situação de congelamento da tabela, com aumentos reais de salário. Nos três 
exemplos citados, verificaríamos o seguinte:

Exemplo 1

 Com variação de renda real de R$ 105,91 (R$ 2.224,11 – R$ 2.118,20) 
e acréscimo de imposto de R$ 16,81; 15,87% do aumento salarial se-
riam absorvidos pelo Fisco.
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Exemplo 2

 Com variação de renda real de R$ 158,87 (R$ 3.336,32 – R$ 3.177,45) 
e acréscimo de imposto de R$ 75,62; 47,60% do aumento salarial se-
riam absorvidos pelo Fisco.

Exemplo 3.

 Com variação de renda real de R$ 211,82 (R$ 4.448,22 – R$ 4.236,40) 
e acréscimo de imposto de R$ 123,26; 58,19% do aumento salarial 
seriam absorvidos pelo Fisco.

Em outras palavras, a transferência do aumento salarial para o Fisco, isto 
é, a neutralização da melhoria de renda vai aumentando de acordo com o nível 
salarial em decorrência da própria estrutura (progressiva) da tabela.

Por tudo o que foi demonstrado, é indiscutível que a falta de critério de atu-
alização ou revisão da tabela progressiva de incidência do IR tem-se constituído 
em mecanismo perverso de discriminação entre os contribuintes e de agrava-
mento da carga tributária sobre os rendimentos do trabalho – particularmente 
assalariado -, de forma continuada e sub-reptícia.
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