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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este estudo pretende elucidar a incidência do Imposto de Renda sobre os 
rendimentos de aposentadoria adquirida no país, mas usufruída no exterior, sob a perspectiva 
do Poder Legislativo. Para isso, fez-se uma pequena explanação sobre a incidência tributária 
sobre as aposentadorias/pensões dos não residentes. Refletiu-se sobre como os outros países 
tratam as aposentadorias que são adquiridas em seu território, mas aproveitadas em outro 
país.  Postulou-se a inconstitucionalidade do tratamento feito no país, tendo em vista os 
mandamentos constitucionais. E percorreu-se o caminho que o Congresso fez até o 
momento para modificar o quadro jurídico tributário dessas aposentadorias/pensões. Ao 
final, deixa-se claro que é necessário modificar este quadro e que não se pode esperar o Poder 
Judiciário agir, a iniciativa deve vir dos que ocupam cargo eletivo. Sugere-se que as 
aposentadorias/pensões dos não residentes sejam tributadas da mesma forma que é tributada 
as dos residentes.  

 

Palavras-chave: aposentadoria; pensão; Lei nº 9.779, de 1999; IRPF; não residente; princípio 
da igualdade.  
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1 -   INTRODUÇÃO 

O artigo 7º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, alterado pela Lei nº 

13.315, de 2016, dispõe que os “rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, de 

aposentadoria, de pensão e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 

a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 

25% (vinte e cinco por cento) ”. Assim, os proventos de aposentadoria e de pensão recebidos por 

fonte estabelecida no país pelos que não residem no Brasil sofre um desconto de 25% do seu 

valor em face do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).  

Essa situação é particular para quem reside no estrangeiro, pois, para quem 

reside no território nacional, a incidência do IRPF obedece às alíquotas estabelecidas no art. 

1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, de acordo com a faixa de renda1.  Aliás, isso 

ocorre quando o valor percebido não está abaixo do mínimo, visto que, hoje, quem recebe 

menos de R$ 1.903,98 e reside no Brasil, não tem sua aposentadoria reduzida em face do 

IRPF. Contudo, quem reside no estrangeiro e tem uma aposentadoria exatamente deste valor 

recebe apenas R$ 1.427,98 (corte de 25%).  

Poder-se-ia discutir neste artigo o cerceamento do direito de ir e vir 

estabelecido no inciso XV da Constituição Federal de 19882, tendo em vista que existe um 

claro desincentivo para que a pessoa possa viver no exterior depois de aposentar-se. No 

entanto, não é o que se vindica neste trabalho. Este artigo pretende buscar argumentos 

tributários, tanto jurídicos como econômicos, para condenar a escolha política de se tratar 

de maneira distinta a tributação da renda de quem resolveu sair definitivamente do país.  

O artigo se divide em mais seis seções, além desta. Na primeira, será 

discutida a incidência do IRPF sobre a aposentadoria (ou pensão) do não residente. Na 

segunda, se fará um breve panorama de como essa incidência se dá em outros países. A 

terceira seção trata da distinção de tratamento frente à Constituição Federal. Na seção 

seguinte, será feito um histórico das tentativas de mudança desta alíquota: a ideia é expor as 

                                            
1 Desde 2015, a tabela que vige é essa: 

 
2 XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; (grifo aposto).  
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razões que fazem com que ainda esteja neste patamar. Por último, far-se-ão as considerações 

finais a respeito do assunto, inclusive, considerando a questão do impacto orçamentário-

financeiro.  

2 -  DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IRPF SOBRE A 

APOSENTADORIA/PENSÃO DO NÃO RESIDENTE 

Em um mundo cada vez mais interconectado, em que as fronteiras 

limitam, cada vez menos, o trânsito das populações, tributar se faz mais complicado. O fluxo 

de comércio, a renda, a propriedade, o fluxo de moeda, enfim, os fatos que geram a incidência 

tributária perpassam as relações entre países, o que faz com que os fiscos se tornem mais 

proativos na busca do crédito tributário. Os indivíduos têm total liberdade de circulação, no 

entanto, não podem se furtar a contribuir com o sustento do Estado e das suas políticas 

públicas, muito menos quando a fonte de pagamento é fruto de um direito angariado no 

âmbito deste Estado, usufruindo das políticas públicas arcadas por todos.  

A portabilidade total das pensões permite que os trabalhadores migrantes 

acumulem, mantenham e/ou transfiram direitos de pensão e recebam benefícios em qualquer 

lugar do mundo (GENSER e HALZMANN, 2019, p. 7), por isso, há a necessidade de se 

alcançar o montante antes que saia do país.  É fácil de entender que a retenção da renda na 

fonte, nesse contexto, é uma estratégia vencedora para se garantir que haja a arrecadação 

mesmo quando esses contribuintes possam estar em qualquer lugar do mundo. Os Fiscos 

dos mais diversos países procuram estratégias como a da retenção na fonte para garantir a 

receita tributária. Mas se essa é uma procura necessária, tem de ser feita em consonância com 

o ordenamento jurídico.  

Os instrumentos para se fazer a tributação são uma questão, mas existem 

outras. Diante dessa dificuldade, e sabendo do caráter progressivo do imposto de renda 

pessoa física (IRPF), é necessário se determinar qual a alíquota aplicável nesse tipo de 

hipótese de incidência. No Brasil, o IRPF é um tributo com diversas alíquotas, cada uma 

atinente a um tipo de renda diverso. Bem assim, deve-se verificar se existe fator diferenciador 

suficiente que justifique uma alíquota diferente da aplicada sobre a pensão, ou aposentadoria, 

do não residente.   

A legislação tributária considera como não residente a pessoa física que 

sair em caráter definitivo do território brasileiro no curso de um ano-calendário (Lei nº 3.470, 

http://www.camara.leg.br/conle


7 

 

 

Paula Santos 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de sua autora. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

de 28 de novembro de 1958, art. 17, caput e § 2º). Esses sujeitos terão os rendimentos, os 

ganhos de capital e os demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou 

remetidos, por fonte situada no país sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei nº 5.844, de 

1943, art. 100). No caso de rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, de 

aposentadoria e de pensão, pago, creditado, entregue ou remetido a esse residente no 

exterior, a alíquota incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) (Lei 9.779, de 19 de janeiro 

de 1999, art. 7º).  

O tema da tributação das pensões dos não residentes é terra incógnita em 

economia. Nenhum paradigma único reconhecido ou concorrente explica como as pensões 

portáveis internacionalmente devem ser tributadas. No entanto, os países normalmente têm 

muitos acordos bilaterais de dupla tributação. Esses acordos incluem regras sobre como a 

tributação sobre a renda advinda da pensão ou da aposentadoria se dará. Quer dizer, a qual 

país pertencerá o crédito tributário, e em que medida.  

 O acordo, normalmente, é feito entre dois países, por isso, a tributação 

que vigora para um corredor de migração não é necessariamente a mesmo para outro 

corredor, mesmo que os parceiros do corredor sejam vizinhos. Além disso, o tratamento 

fiscal normalmente difere substancialmente entre os pilares da pensão (estatutário, 

ocupacional e pessoal) (GENSER e HALZMANN, 2019, p. 22).   

De acordo com a Convenção Modelo da OCDE, as pensões e 

aposentadorias pagas a um residente no estrangeiro por uma fonte residente no país devem 

ser tributadas por este mesmo país, se a fonte pagadora for pública. Caso a fonte pagadora 

seja privada, o país responsável pela tributação é o de residência (OECD, 2017). Bem assim, 

o modelo da OCDE indica que se alguém recebe pensão de uma fonte pública brasileira em 

país diverso, quem deve cobrar o imposto é o Brasil. 

Genser e Halzmanna (2019) entendem que esses dois artigos da 

Convenção (o 18 e o 19) são bastante incompletos, pois tratam apenas da fase de desembolso 

da tributação previdenciária, deixando de fora as fases de pagamento/poupança de 

contribuições e recebimento de retorno. Essa complexidade operacional, acarreta a 

inconsistência na tributação das pensões transfronteiriças. Apesar da crítica ser pertinente, 

nesse estudo estaremos focados tão somente na questão tratada no modelo.  

A maior parte dos acordos feitos entre os países para ajustar a tributação 

da renda seguem as recomendações da Convenção Modelo da OCDE. Assim, para a maior 
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parte das rendas, segue-se o princípio da residência, contudo, as pensões e as aposentadorias 

pagas pelo Estado (estatutárias) são frequentemente atribuídas exclusivamente ao país de 

origem (GENSER e HALZMANN, 2019, p. 26). A opção pelo princípio da residência é 

motivada pela facilidade em se fiscalizar a arrecadação. Por outro lado, quando a fonte de 

pagamento é o próprio ente estatal, vê-se que o princípio mais conveniente é o da fonte 

pagadora (onde esta fonte tem origem) (GENSER e HALZMANN, 2019, p. 28). 

3 -  A TRIBUTAÇÃO EM OUTROS PAÍSES 

Para ilustrar a tributação das pensões e aposentadorias recebidas por não 

residente, serão trazidos alguns exemplos de como funciona em outros Estados Nações. De 

agora em diante, se denominará como “pensão” os rendimentos recebidos como pensão e 

como aposentadoria, tendo em vista que os países tratam da mesma forma os dois institutos 

no que tange à tributação. Além disso, convém informar que não foram encontrados todos 

os dados atinentes, muito menos com relação a todos os países. De qualquer forma, o que 

se pretende é demonstrar que o modelo brasileiro segue uma racionalidade que não é díspar 

com relação ao resto do mundo. Para isso, a amostra de países aqui colocada é suficiente.   

Na Irlanda, todas as pensões recebidas com fontes de rendimento no país 

são tributáveis. Se o cidadão for residente fiscal em um país que tenha um Acordo de Dupla 

Tributação com a Irlanda, poderá solicitar uma isenção ou um reembolso do imposto sobre 

a pensão3. 

Se se é classificado como residente do Reino Unido para fins fiscais, pode-

se ter que pagar imposto do Reino Unido sobre a pensão. O valor devido depende da renda 

do contribuinte. No entanto, caso o sujeito não seja considerado como residente no Reino 

Unido, normalmente não terá de pagar imposto sobre a pensão neste país, mas poderá ter de 

pagar impostos no país em que vive. A pensão relativa à função pública do Reino Unido será 

sempre tributada no Reino Unido4. Quer dizer, segue-se o modelo da OCDE.  

                                            
3 Revenue – Irish Tax and Customs. Pensions and tax: Taxation of non-residents receiving a pension, 2022. 
Disponível em: < https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/pensions/taxation-non-resident-
pension.aspx>. Acesso em: 06 de jul. de 2022. 
4 GOV.UK. Tax when you get a pension, 2022. Disponível em: <https://www.gov.uk/tax-on-pension/tax-
when-you-live-abroad>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
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Os não residentes na Holanda que recebem uma pensão deste país terão 

de pagar imposto sobre o rendimento5. País vizinho, a Bélgica, mantém as diretrizes do 

modelo de convenção da OCDE. Todavia, quando o imposto do não residente é calculado, 

o rendimento isento com base no tratado de dupla tributação não é adicionado aos seus 

outros rendimentos tributáveis6. 

A Ilha de Man negociou recentemente uma série de acordos fiscais, muitos 

dos quais preveem que a Ilha de Man pode continuar a tributar as pensões pagas a um não 

residente, mas alguns dos acordos preveem que as pensões só devem ser tributadas no país 

de residência do beneficiário. Isso significa que, em vez de ter o imposto de renda da Ilha de 

Man deduzido da pensão, o beneficiário pode reivindicar que sua pensão seja paga pelo valor 

bruto7. 

Na Noruega, as pensões e benefícios de invalidez pagos por provedores 

noruegueses a pessoas que não são residentes fiscais na Noruega são tributáveis na Noruega. 

Quer dizer que o indivíduo está sujeito ao imposto sobre uma pensão norueguesa e/ou um 

benefícios de invalidez norueguês, mesmo que não seja mais, ou nunca tenha sido, um 

residente fiscal na Noruega. A alíquota do imposto a incidir sobre o benefício bruto é de 

15%8. 

Se se mora no exterior, com exceção da pensão estadual da previdência 

social, qualquer pensão ou anuidade na Ilha de Jersey (situada no Canal da Mancha) que se 

recebe, é tributável em Jersey, a menos que haja um acordo fiscal internacional cobrindo 

pensões com o país em que se mora. A alíquota de IRPF aplicável sobre esse rendimento é 

de 20%9. 

                                            
5 GOVERNMENT OF NETHERLANDS. Filling an income tax return outside Netherlands, 2022. Disponível 
em: <https://www.netherlandsworldwide.nl/tax-return-abroad/pension-from-netherlands>. Acesso em 06 de 
jul. de 2022. 
6 FEDERAL PUBLIC SERVICE FINANCE. Living and receiving pensions in different EU members states, 
2022. Disponível em: < https://finance.belgium.be/en/private-individuals/tax-return/rates-taxable-
income/living-receiving-pensions-different-eu-member-states#q5>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
7THE OFFICIAL ISLE OF MAN WEBSITE. Non-resident pensioners, 2022. Disponível em:  
<https://www.gov.im/categories/tax-vat-and-your-money/income-tax-and-national-
insurance/individuals/non-residents/non-resident-pensioners/>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
8 THE NORWEGIAN TAX ADMINISTRATION. Withholding tax on pensions and disability benefits, 2022. 
Disponível em: < https://www.skatteetaten.no/en/person/taxes/get-the-taxes-right/employment-benefits-
and-pensions/pension-and-disability-benefit/resident-abroad/withholding-tax-on-pensions-and-disability-
benefits/withholding-tax-on-pensions-and-disability-benefits/>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
9 GOV.JE. Information and public services for the Island of Jersey: Pension income and tax. Disponível em: 
<https://www.gov.je/TaxesMoney/IncomeTax/Individuals/TypesTaxableIncome/pages/pensionincome.as
px>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
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Para os residentes franceses, os salários e vencimentos, bem como as 

pensões de reforma, são passíveis de retenção na fonte. Os não residentes continuam sujeitos 

à retenção na fonte destes rendimentos, desde que sejam provenientes de fontes francesas e 

sejam tributados na França ao abrigo dos tratados fiscais internacionais10. Novamente, tem-

se a aplicação do Modelo de Convenção da OCDE. 

As pessoas que recebem pensão e benefícios canadenses podem estar 

sujeitas a dois impostos diferentes no Canadá, dependendo do seu país de residência e da sua 

renda líquida total. Tem-se o Imposto de não residente e a Taxa de recuperação da OEA11 

(aposentadoria canadense). O Imposto de não residente incide sobre as pensões e benefícios 

recebido do Estado. A alíquota do imposto é de 25%, a menos que reduzida ou isenta por 

um tratado fiscal entre o Canadá e o país de residência. A Taxa de recuperação da OEA 

incide no caso de a renda anual do sujeito ser superior ao limite total líquido estabelecido, 

por exemplo, de US$ 72.809 para o ano fiscal de 2015. Nesses casos, o sujeito poderá ter que 

reembolsar parte ou a totalidade de sua pensão da OEA12. 

O Código da Receita Federal dos Estados Unidos (EUA) exige que a 

Administração do Seguro Social (SSA) retenha o imposto incidente sobre certos benefícios 

mensais do Seguro Social do não residente. Se o sujeito for um estrangeiro não residente 

recebendo benefícios de aposentadoria, invalidez ou sobrevivência, a SSA reterá um imposto 

fixo de 30% a 85% desses benefícios, a menos que a pessoa se qualifique para um benefício 

sob um tratado fiscal. Se houver tratado entre os EUA e o país de residência do sujeito, a 

retenção será de 25,5% do valor do seu benefício mensal. A SSA atua como agente de 

retenção para o Internal Revenue Service (IRS) e aplica suas leis e definições na retenção desse 

imposto13.  

No caso da Espanha, entende-se que as pensões e outros benefícios 

similares são obtidos em território espanhol quando derivam de um trabalho prestado em 

                                            
10 IMPOTS.GOUV.FR. I am a non-resident. Assessment and declaration of wages, salaries and pensions, 2022. 
Disponível em: <https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/questions/assessment-and-
declaration-wages-salaries-and-pensions>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
 
11 Old age Security (OAS) pension é um pagamento mensal disponível para a maior parte dos canadenses que 
tem 65 anos ou mais.  
12 GOVERNMENT OF CANADA. Taxes on Pensions and Benefits for those outside Canada, 2022. 
Disponível em: <https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/cpp-
international/before-apply.html>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
13 SOCIAL SECURITY. Nonresident Alien Tax Withholding, 2022. Disponível em: 
<https://www.ssa.gov/international/AlienTax.html>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
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território espanhol, ou quando sejam pagos por uma pessoa ou entidade residente em 

território espanhol14. A incidência se fará de modo progressivo, sendo as alíquotas incidentes: 

8% (até 12.000 euros por ano), 30% (entre 12.000 e 18.700 euros por ano) e 40% (acima de 

18.700 euros por ano).  

Do tratamento tributário dado às pensões de residentes nesses países, 

percebe-se que a forma como a incidência do IRPF sobre a pensão do não residente ocorre 

no Brasil está alinhada com o resto do mundo. Nem mesmo a alíquota de 25% foge do que 

se vê nos demais países. Falta analisar, no que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, 

se a forma de incidência é legítima, jurídica e constitucional. 

4 -  A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE A 

PENSÃO DO NÃO RESIDENTE 

O princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II da CF/88, 

determina que os contribuintes em situação equivalente sejam tratados de maneira 

semelhantes. Apesar disso, a Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, em seu art. 7º, trata 

contribuintes em situação equivalente de maneira desigual (FONSECA e NETTO, 2022). 

Isso acontece porque a aposentadoria de um residente está sujeita a tabela progressiva do 

IRPF, contudo a aposentadoria do não residente, por conta desse dispositivo, está sujeita a 

uma alíquota de 25%. Importante ressalvar que não se está entrando no mérito de ter o 

sujeito direito a alguma isenção, como no caso dos que sofrem de neoplasia maligna (Lei nº 

7.713, de 1988, art. 6º, caput, inciso XIV), que, no caso do residente, não verá sua 

aposentadoria glosada pelo IRPF, contudo, no caso do não residente, verá sua aposentadoria 

cortada em um quarto.  

Além do princípio da isonomia, tem-se que, especificamente com relação 

ao IRPF, a Constituição Federal determina que este tributo deverá ser geral, universal e 

progressivo (art. 153, § 2º, inciso I). Por isso, o imposto tem de incidir sobre toda a renda de 

todas as pessoas de maneira progressiva. Está claro que uma única alíquota não faz deste um 

                                            
14 Agencia Tributaria. Pensiones, 2022. Disponível em: < 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/manual-
tributacion-no-residentes/tributacion-rentas-comunes-obten-espana-nr/otros-
rendimientos/pensiones.html>. Acesso em 06 de jul. de 2022. 
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tributo progressivo. A alíquota de 25% aplicável sobre as pensões dos não residentes faz 

deste um tributo somente proporcional.  

A incidência do IRPF sobre as pensões dos não residentes é legítima, o 

que não é legítimo é a alíquota única que o Governo Brasileiro adotou para a hipótese de 

incidência.  

5 -  DOS MOTIVOS QUE LEVARAM A ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA 

A alíquota de 25% está disposta no art. 7º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro 

de 1999, que em sua redação original dispunha que: 

Art. 7º Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os 
da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a 
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na 
fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. 

 

Essa lei é fruto da Medida Provisória nº 1.788, de 1998, que em sua 

Exposição de Motivos contém a seguinte argumentação: 

Pelo art. 7º, aumenta-se dos atuais quinze por cento para vinte e cinco por 
cento as alíquotas do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos do trabalho, 
com ou sem vínculo empregatício, e da prestação de serviços, atribuídos a residentes ou 
domiciliados no exterior, uniformizando o tratamento dos não residentes ao aplicável 
aos residentes no Brasil.  

A alíquota de 15% está disposta no Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, artigo 

97, alínea "a", dispositivo que perdeu vigência com a publicação da Medida Provisória nº 

1.788, de 1998. 

Em 2016, houve uma tentativa do Congresso Nacional de modificar essa 

situação, pois o PLV – projeto de lei de conversão - da Medida Provisória 713, de 1º de 

março de 2016, continha um artigo com esse escopo. No Parecer do Relator, Senador Nilo 

Coelho, as razões dadas para a medida foram as seguintes:  

As únicas exceções entre as emendas conexas são as Emendas de nº 1 e 60. 
Emenda de teor idêntico ao da Emenda nº 1, inclusive, já havia sido aprovada pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados, por ocasião da votação do Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, de 201 (arts. 9º e 10), proveniente da MPV nº 694, de 2015. 
Infelizmente, a MPV caducou, por não ter chegado ao Senado Federal em tempo hábil 
para a sua apreciação.  

De autoria do Deputado Eduardo Barbosa, a Emenda nº 1 propõe alterar 
a legislação do Imposto de Renda Retido na Fonte para determinar que, sobre os 
rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões auferidos por pessoas físicas 
residentes ou domiciliadas no exterior, pagos ao beneficiário pela Previdência Social da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no seu local de residência 
ou domicílio, incidirão as mesmas alíquotas aplicadas aos benefícios da mesma natureza 
pagos no território nacional. Com isso, será alcançado tratamento isonômico em relação 
à matéria.  

É importante saber que a incidência da alíquota única de 25% sobre os 
benefícios previdenciários pagos no exterior é, há muito questionada. A sistemática 
usada leva em conta tão somente o lugar de residência do aposentado ou pensionista, 
como se o fato de residir no exterior, por si só, já caracterizasse riqueza, o que vai de 
encontro aos princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva, inerentes ao 
Imposto sobre a Renda. No caso, não é aplicada a desejável progressividade da 
tributação.  

A necessidade de correção é ainda mais premente se considerando que, segundo 
dados fornecidos pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), a maioria dos 
benefícios pagos no exterior no Regime Geral de Previdência (INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social) não seria sequer tributada se o beneficiário residisse no 
Brasil, visto que inferior ao limite de isenção da tabela progressiva do Imposto sobra a 
Renda da Pessoa Física (IRPF), hoje igual a R$ 1.903,98.  

No mês de março de 2016, por exemplo, de 9.936 benefícios previdenciários 
pagos a domiciliados no exterior no Regime Geral de Previdência, 7.430 estariam 
isentos se pagos a residentes no Brasil, ao passo que apenas 127 ultrapassariam o valor 
de R$ 4.664, 68, limite acima do qual é aplicável a alíquota máxima de 27,5% do 
IRPF.  

Sabendo-se que o valor total do IRPF recolhido em março de 2016 sobre esses 
benefícios previdenciários foi de pouco mais de R$ 3,4 milhões, não é razoável a 
manutenção da assimetria atual, com a imposição de pesado sacrifício aos aposentados 
e pensionistas residentes no exterior (BRASIL, 2016) 

 Tem-se, então, uma veemente defesa de que as alíquotas aplicadas aos 

pensionistas residentes no Brasil sejam utilizadas para os não-residentes. Contudo, o 

Presidente da República vetou os §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 

1999, alterados pelo art. 3º do projeto de lei de conversão. As razões manifestadas, ouvido o 

Ministério da Fazenda, foram: 

Os dispositivos acarretarão renúncia de receita tributária, sem atentarem para 
as condicionantes do artigo 14 da Lei Complementar n° 101, de 2000 (LRF). Além 
disso, abrigam potencial de litigiosidade por alegações de afronta ao princípio da 
isonomia, por parte dos contribuintes beneficiários de previdência privada residentes ou 
domiciliados no exterior, em face do artigo 150, II, da Constituição, na medida em que 
os dispositivos só contemplariam tratamento tributário diferenciado para os beneficiários 
da Previdência Social (Brasil, 2016). 

Percebe-se que existe há algum tempo vontade política de se modificar o 

atual quadro discriminatório da nossa legislação. A razão para a permanência da injustiça 

fiscal é arrecadatória, não obstante os mandamentos constitucionais.  

6 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A incidência do IRPF sobre um determinado tipo de renda é uma 

discricionariedade da União, em face do inciso III do art. 153 da Constituição Federal. Quer 
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dizer, a União pode escolher se a incidência vai existir ou não. No entanto, uma vez optando 

pela incidência, determinados limites devem ser obedecidos. Limites estes estabelecidos na 

própria Constituição Federal.  

Nesse sentido, o Sistema Tributário Nacional, constitucionalmente 

estabelecido, se presta a duas funções. A primeira, a mais visível, é a arrecadatória. Os Entes 

Públicos têm competência para instituir os tributos constitucionalmente autorizados. A 

segunda, não tão perceptível, é a limitadora. Os Entes Públicos não podem ultrapassar a 

baliza estipulada na Magna Carta. As duas funções se equilibram, pois não se pode dar um 

poder sem se dizer até onde ele vai. De outra forma, os cidadãos brasileiros estariam à mercê 

do Estado, ou melhor, sob a indulgência dos que ocupam temporariamente os cargos 

públicos responsáveis pelas políticas públicas governamentais.  

Os limites constitucionais são intransponíveis sob qualquer pretexto. 

Então, não há que se postular insuficiência orçamentária. Nesse sentido, se não se tem 

dinheiro para fazer com que as alíquotas incidentes sobre a aposentadoria do não residente 

sejam as mesmas incidentes sobre a aposentadoria do residente, a solução deveria ser o 

aumento de todas as alíquotas. Se o problema é uma questão de conta, resolve-se 

“facilmente”. O que não se pode é usar de argumento orçamentário para se deixar de cumprir 

a Constituição Federal.  

O Parlamento brasileiro já percebeu isso, tanto é que já tentou mudar a 

legislação quando do tratamento das MPs nº 694, de 2015, e nº 713, de 2016. Aliás, o Poder 

Judiciário está para bater o martelo quanto a esta questão. O Tema nº 1.174 de Repercussão 

Geral trata do assunto: 

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. 
Declaração de inconstitucionalidade por turma regional de uniformização. Interposição 
pela letra b. Cabimento. Cláusula de reserva de plenário. Inaplicabilidade. Tributário. 
IRRF. Proventos e pensões. Residentes no exterior. Isonomia. Reserva legal. Matéria 
constitucional. Repercussão geral. É constitucional e tem repercussão geral a controvérsia 
atinente à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 25% 
(vinte e cinco por cento), sobre as pensões e os proventos percebidos por pessoas físicas 
residentes no exterior provenientes de fontes situadas no País, à luz dos princípios da 
reserva legal e da isonomia. 

(ARE 1327491 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 07/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 
22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022) 

 

No entanto, esse não é o ideal em uma democracia. Em uma democracia, 

o que se preconiza é a Lei, a escolha política feita pelos representantes do povo. Uma decisão 
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judicial corrige a inconstitucionalidade, mas não o fato de a legislação pátria contrariar a 

Constituição Federal. Por outro lado, uma Lei, que passa pelo crivo dos representantes do 

povo, modifica o ordenamento jurídico e o torna consonante com a Constituição Federal.  
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