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RESUMO 
 

O Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade do mundo. Um dos principais 

fatores que causa esse índice é o modelo de sistema tributário nacional adotado, em grande 

medida regressivo, pois onera os mais pobres em relação aos ricos e faz com que aumente cada 

vez mais a concentração de renda na mão de uma parcela pequena da população. O Imposto de 

Renda Pessoa Física está na categoria de tributos progressivos, uma vez que tem como função 

redistribuir a renda para parcelas da população que não possuem condições humanas de 

subsistência e vivem na extrema pobreza, com vistas a garantir o bem-estar social dessas 

famílias e também abrir portas para programas de inclusão social. Tomando por pressuposto 

que os tributos progressivos tendem a onerar os mais ricos sobre os mais pobres, portanto, 

gerando maior justiça social, minha proposta é avaliar se o Tributo sobre a Renda da Pessoa 

Física (IRPF) efetivamente promove esse intento. Para tanto, pretendo avaliar os mecanismos 

ínsitos a esse tributo no intuito de reduzir a desigualdade, notadamente a progressividade 

promovida por conta do número de alíquotas aplicadas sobre a renda (base de cálculo) no país 

e comparar com o número de alíquotas na França e Argentina. 

Palavras-chave: Desigualdade. Renda. Tributos. Regressivo. Progressivo. 

 

ABSTRACT 

Brazil is one of the countries with the highest inequality in the world. One of the main factors 

that causes this index is the model of the national tax system adopted, where it is regressive, 

since it affects the poorest in relation to the rich and causes more and more to act large 

concentration of income in the hand of a small portion of the population. Individual income tax 

is in the category of progressive taxes, since it has the function of redistributing income to parts 

of the population that do not have human subsistence conditions and live in extreme poverty, 

in order to guarantee the social welfare of these families and also open doors to social inclusion 

programs. Assuming that progressive taxes tend to burden the richer and the poorer, thus 

generating greater social justice, my proposal is to evaluate whether the Individual Income Tax 

(IRPF) effectively promotes this. In order to do so, I intend to evaluate the mechanisms inherent 

to this tax in order to reduce inequality, especially the progressivity promoted by the number of 

tax rates applied on the income (calculation basis) in the country and compare with the number 

of tax rates in France and Argentina. 

Key-words: Inequality. Income. Tributes. Regressive. Progressive 
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1. INTRODUÇÃO 

            Segundo um estudo realizado pelo MAD-USP1, aumentar a tributação do 1% mais rico 

para transferência de renda para a parcela mais pobre da população pode contribuir para a 

recuperação da atividade econômica e redução da desigualdade social. O estudo enfatiza que 

temos uma desigualdade muito elevada, sobretudo pela alta concentração de renda no topo da 

pirâmide e uma das razões dessa concentração deve-se ao fato de que o 1% mais rico paga uma 

alíquota efetiva2 de tributos sobre a renda menor do que as outras camadas da população, pois 

no Brasil os mesmos são isentos de tributação sobre lucros e dividendos. Eliminando essa 

isenção já aumentaria a alíquota efetiva dos mais ricos segundo o estudo. 

          Ao adquirir um item comum, como uma camiseta, um brasileiro que ganha 

aproximadamente um salário-mínimo paga a mesma proporção de tributos que outro 

consumidor que ganha aproximadamente dez salários-mínimos. O Sistema Tributário 

Brasileiro é composto por dois tipos de tributos: diretos e indiretos. Tributos diretos são 

arrecadações do governo sobre bens e renda, no caso da renda podem ser sobre salários, 

aluguéis e rendimentos de aplicações financeiras dos trabalhadores e no caso dos bens recai 

justamente sobre o próprio patrimônio do indivíduo.  

Tributos Indiretos incidem sobre serviços e produtos que os indivíduos consomem, onde 

o mesmo é cobrado de comerciantes e produtores, porém atinge também a camada dos 

consumidores, pois o preço desses tributos é repassado ao produto final, encarecendo os 

serviços e os produtos. Tomando por pressuposto que os tributos diretos tendem a onerar os 

mais ricos sobre os mais pobres, portanto, gerando maior justiça social, meu objetivo é avaliar 

se o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), que é uma espécie de tributo direto, 

efetivamente promove esse intento. 

A partir desse objetivo, a presente monografia pretende fazer um estudo comparativo 

envolvendo as principais diferenças do IRPF no Brasil, Argentina e França através da análise 

das alíquotas, deduções, arrecadações e fórmulas de cálculo presente nesses países. Para tanto, 

pretende-se avaliar os mecanismos ínsitos ao IRPF no intuito de reduzir a desigualdade, 

notadamente: (i) a progressividade promovida por conta do número de alíquotas aplicadas sobre 

 
1Disponível em: https://madeusp.com.br/wp-content/uploads/2021/02/NPE008_site.pdf. Acesso em: 01 Mar. 
2021. 
2Refere-se à alíquota aplicada após todas as deduções e descontos do IRPF. 
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a renda (base de cálculo) no país e comparar com o número de alíquotas da França e Argentina 

; (ii) a contribuição dada pelo IRPF, que é um tributo promotor de justiça social, na carga 

tributária em geral relativamente a outros tributos, particularmente os indiretos, que tendem a 

onerar o mais pobre relativamente ao contribuinte mais abastado. 

 

1.1. Aspectos Empíricos e Teóricos da Tributação 

1.1.1. Classificações dos Tributos 

Tributos são prestações pecuniárias compulsórias, 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” (art. 3º do CTN). 

A Teoria majoritária para a classificação das espécies tributárias segundo os artigos (148 

e 149 da Constituição Federal) é a Pentapartite, que considera como tributo os impostos, as 

taxas, as contribuições de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. 

Nesta monografia, usaremos a teoria tripartite dos tributos que englobam somente os impostos, 

as taxas e as contribuições de melhoria, pois é aquela que possui maior lastro legal, além de 

adotar apenas um único critério na divisão das espécies tributárias (art. 5º do CTN)3.  

Amaro (2014, p. 47) conceitua que o “Tributo é a prestação monetária não sancionatória 

com ato ilegal, instituída em lei e correspondente ao Estado ou a entidades não estatais com fins 

de interesse público”. Os impostos têm sua competência distribuída entre todas as esferas da 

federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios e são tributos não vinculados, isto é, 

o fato gerador não está associado a nenhuma atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte, mas antes, decorre da atividade deste, por exemplo, possuir propriedade imóvel, 

veículo e auferir renda (art. 16º do CTN). Diante do apresentado é possível afirmar que a espécie 

tributária “imposto” neste caso, será utilizado de forma generalizada, isto é, são dotações 

orçamentárias destinadas para as despesas gerais, como os pagamentos de salários a 

funcionários públicos por exemplo. 

 
3A teoria pentapartite, embora majoritariamente utilizada, requer mais de um critério para distinguir as espécies 
tributárias e da perspectiva taxionômica é de difícil justificação. Como a taxionomia tripartite não exclui a espécie 
tributária que trabalharemos aqui, adotamos essa abordagem.  
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Diferentemente dos impostos, as espécies normativas “taxas” e “contribuições de 

melhoria” encaixam-se no eixo dos tributos vinculados, que têm por fato gerador uma atividade 

estatal voltada diretamente à prestação de um serviço específico (ou uma obra pública, no caso 

das contribuições de melhoria) que beneficie o contribuinte. Somente quando o Estado adota 

ações voltadas diretamente para o benefício do contribuinte é justificável a cobrança desses 

tributos. Pode-se citar como exemplo, neste caso, uma valorização imobiliária decorrente de 

uma obra pública, onde é cabível a cobrança de contribuição de melhoria. 

Baleeiro (2018, p. 453) enfatiza que “paga o imposto quem estiver sujeito, por sua pessoa 

ou seus bens, à ação da Pessoa de Direito Público, de sorte que ela possa tornar efetiva a 

arrecadação”, quer dizer que a condição do pagador de impostos é imparcial, não interessando 

a idade, se o cidadão é incapaz, nacionalidade (não implica se é estrangeiro), pois se o cidadão 

usufrui da política exercida pelo Estado, o imposto é cabido, consistindo no seu pagamento 

obrigatório. Por outro lado, existe um montante máximo a ser pago, para proteger o contribuinte 

de eventual expropriação pelo Estado via tributação (esse limite é denominado “capacidade 

contributiva”) (art. 145, § 1º da Constituição Federal). 

Ainda no âmbito da classificação dos tributos, Cassone (2018) afirma que o objeto de 

aplicação dos impostos define se são reais ou pessoais. O imposto real incide sobre os bens do 

contribuinte, isto é, o mesmo não leva em consideração a sua capacidade financeira (embora 

não seja pessoal, sob certos aspectos, considera o patrimônio do contribuinte, no caso, seus 

bens, ainda que não a renda). Por outro lado, o imposto pessoal é pertinente às características 

particulares do colaborador, onde são designadas deduções exclusivas para amenizar o impacto 

do imposto levando em consideração a capacidade financeira do contribuinte, na qual podemos 

citar como exemplo, o IRPF.  

Ainda na seara das classificações tributárias, Carneiro (2020) aborda dois tipos de tributos 

segundo a transferência ou não do encargo para terceiros, os tributos diretos e os indiretos. Os 

tributos diretos incidem diretamente no chamado contribuinte de direito, que é a pessoa física 

que arcará com o tributo, ao contrário do que ocorre com os tributos indiretos, onde o 

contribuinte de direito transfere o encargo para um terceiro, onde o terceiro passa a ser o 

contribuinte de fato, aquele que tem a obrigação de pagar o tributo.  

No que se refere às alíquotas, existem dois tipos de alíquotas que envolvem os tributos e 

são diferentes: alíquotas fixas ou alíquotas variáveis. Crepaldi e Crepaldi (2011)  explicitam 
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que as alíquotas fixas são estabelecidas por lei e o valor do tributo permanece o mesmo ao longo 

do tempo independentemente do valor do bem, mercadoria ou serviço, ou seja, o valor da 

alíquota é único, independente das características do contribuinte, enquanto as alíquotas 

variáveis variam conforme a base de cálculo, portanto, em razão das características do 

contribuinte. Essa últimas, as alíquotas variáveis, podem ser divididas em: alíquotas 

proporcionais (onde possuem alíquotas fixas que variam linearmente segundo a base de 

cálculo), alíquotas progressivas e alíquotas regressivas. Na alíquota progressiva há aumento 

não linear crescente da alíquota segundo a base de cálculo gerando multiplicadores na economia 

e alavancando o desenvolvimento, e na alíquota regressiva, há redução não linear crescente da 

alíquota segundo a base de cálculo gerando ineficiência econômica e social. A literatura 

considera que as alíquotas progressivas tendem a promover justiça social, redistribuindo 

recursos dos mais ricos para os mais pobres, ao passo que a alíquota regressiva é geradora de 

injustiça, retirando dos mais pobres em favor dos mais ricos.  

Crepaldi e Crepaldi (2011, p. 80) expõem que “Um tributo é regressivo à medida que tem 

uma relação inversa com o nível de renda do contribuinte”. Como os tributos indiretos recaem 

sobre os produtos e circulação de bens e serviços, o mesmo desconsidera a renda do contribuinte 

ao determinar a obrigação. Com isso, pode-se dizer que os tributos indiretos são regressivos, 

visto que afetam principalmente as famílias de baixa renda, pois o preço incidido nas 

mercadorias e serviços é fixo para toda parcela da população não importando o nível de renda 

e sim de seu consumo individual.  

Carneiro (2020) ressalta que a tributação sobre o consumo afeta o poder de compra dos 

mais desfavorecidos ao mesmo tempo que na prática mantém inalterado o peso dos encargos 

dos mais ricos. Dessa forma, enquanto uns deixam de consumir, outros conseguem reproduzir 

ganhos financeiros, pois apesar de também consumirem, parte de sua renda pode ser destinada 

ao investimento. Essa característica tem o potencial de acentuar o problema de concentração de 

renda.  

Cassone (2018) enfatiza que os tributos indiretos oneram os indivíduos com menor renda, 

pois para os mais desfavorecidos, o consumo utiliza toda a renda para garantir sua 

sobrevivência, o que não ocorre para os mais ricos. Ou seja, os mais pobres ganham menos e 

precisam gastar tudo o que recebem, ao passo que os mais ricos podem dividir sua renda, parte 

para consumo e outra parte para investimentos. Assim, tributos sobre o consumo tendem a 

desfavorecer os mais pobres. 
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Por outro lado, a tributação direta tem caráter progressivo, pois a mesma aumenta a 

alíquota de tributação na medida em que há um aumento na renda dos indivíduos. Sobre este 

assunto, Baleeiro (2018) e Coêlho (2012) defendem que a progressividade do tributo tende a 

promover justiça e igualdade na relação tributária dos indivíduos, pois se levarmos em 

consideração a renda dos mesmos, acaba-se reivindicando mais de quem tem mais capital e 

menos de quem tem menos e assim sucessivamente tornando o tributo mais igualitário e justo. 

Fabretti e Fabretti (2014) relatam que os tributos diretos incidem sobre a propriedade e a renda, 

isto é, quem tem maior capacidade financeira consequentemente acaba contribuindo mais, 

diminuindo assim o peso dos encargos de quem tem capacidade financeira inferior. Como os 

tributos diretos oneram quem tem maior renda, podemos dizer que o mesmo pode ser uma 

importante ferramenta no combate à desigualdade social. 

 

1.1.2.  Sistema Tributário Brasileiro 

O Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade do mundo (em 2019, segundo 

o Relatório do Desenvolvimento Humano da ONU, o país encontra-se entre os dez países com 

o maior coeficiente de Gini, que é um índice para calcular a desigualdade em um país4). Dentre 

os fatores que mantém esse índice destaca-se o modelo de sistema tributário nacional adotado, 

que é regressivo em grande medida, pois onera os mais pobres em relação aos ricos garantindo 

alta concentração de renda na mão de uma parcela pequena da população. Inobstante boa 

parcela de nossa carga tributária ser constituída por tributos regressivos, o Imposto de Renda 

Pessoa Física diversamente, pode ser incluído na categoria dos tributos progressivos, pois o 

mesmo tem como função, redistribuir a renda para parcelas da população que não possuem 

condições humanas de subsistência e vivem na extrema pobreza, com vistas a garantir o bem-

estar social dessas famílias e também abrir portas para programas de inclusão social. 

Tomando por pressuposto que os tributos progressivos5 tendem a onerar os mais ricos 

sobre os mais pobres, portanto, promovendo a justiça social, a proposta do presente projeto é 

 
4Nesse caso, quanto maior o coeficiente de Gini, maior a desigualdade no país. 
5Embora a tributação sobre o consumo não possa ter o caráter da progressividade, há a possibilidade de se instituir 
sobre o consumo o princípio da seletividade, de modo que bens e serviços essenciais são menos tributados que 
bens e serviços não essenciais ou de luxo, no intuito de desonerar em alguma medida os bens de primeira 
necessidade que são mais consumidos pelos grupos de baixa renda. De toda forma, ressalte-se, no Brasil se aplica 
pouco o princípio da seletividade. 
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avaliar se o Tributo sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) alcança efetivamente esse intento6. 

Com base nesta proposta, pretendo avaliar os mecanismos ínsitos a esse tributo no intuito de 

reduzir a desigualdade, notadamente: (i) a progressividade promovida por conta do número de 

alíquotas aplicadas sobre a renda (base de cálculo) no país e comparar com o número de 

alíquotas na França e Argentina; (ii) a contribuição dada pelo IRPF, que é um tributo promotor 

de justiça social, na carga tributária em geral relativamente a outros tributos, em especial os 

indiretos, que tendem a onerar o mais pobre relativamente ao contribuinte mais abastado.  

 

2. O IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF) 

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

é um imposto direto que incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no País 

ou residentes no exterior que porventura recebam proventos de fontes no Brasil. Apresenta 

cinco alíquotas (considerando a alíquota zero para os isentos), que são variáveis de acordo com 

a renda dos que serão tributados, fazendo com que certas rendas sejam consideradas isentas 

desse imposto. A competência do IRPF pertence à União, como disposto no artigo 153º da 

Constituição Federal de 1988. 

Atualmente, o imposto sobre a renda e ganhos de qualquer natureza dispõe de previsão 

constitucional e passa a ser conhecido por três pilares base: generalidade, universalidade e 

progressividade (artigo 153, inciso III, e § 2º, inciso I, da CF/88). Através do princípio de 

generalidade pretende-se que o imposto de renda tribute todos os contribuintes; através do 

princípio de universalidade requer-se que o imposto alcance todo o rendimento e provento do 

contribuinte conforme sua renda; e, através do princípio de progressividade, busca-se o aumento 

não linear da alíquota do tributo em conformidade com a base de cálculo, respeitando a 

capacidade contributiva do contribuinte (o aumento da alíquota é linear através da base de 

cálculo no caso da proporção, já no caso da progressão, a mesma tem um aumento não linear). 

Assim, fica em evidência o mérito do imposto sobre a renda, que pode ser empregado como 

dispositivo de política econômica e social que tem como estratégia principal a redistribuição de 

renda para camadas mais pobres da população visando promover a justiça social 

 
6Inobstante, há muitos outros rendimentos no Brasil que sofrem pouca tributação, como os de capital e 
investimento, contudo, a presente monografia não tratará desses tributos. 
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2.1. O IRPF Como Fator De Justiça Social No Brasil 

Leonetti (2003) afirma que a criação do imposto de renda baseado em uma tabela 

progressiva faz com que o contribuinte com melhores condições econômicas pague 

consequentemente mais do que o economicamente mais frágil. Isso cria uma sensação de 

redução da desigualdade de renda, porque as pessoas com rendas mais altas pagam impostos 

mais altos e as pessoas com rendas mais baixas pagam menos devido a progressividade do 

imposto, porém, para um país que ainda enfrenta tantas diferenças quanto o Brasil, essa redução 

da desigualdade está longe da ideal. Na verdade, um aumento da receita inevitavelmente levará 

a maiores pagamentos de impostos, entretanto para tornar essa tributação mais justa o governo 

precisa mudar a forma de como a tributação de renda e as demais arrecadações impactam na 

vida da população e como se dá o retorno desses valores pagos7.  

Logo, é perfeitamente compreensível que a tributação só possa ser imposta quando a 

riqueza auferida pela autoridade estiver verdadeiramente acima do mínimo vital8, para que, 

assim, o contribuinte seja justamente tributado, sem infringir seu padrão material mínimo de 

vida. Esporadicamente, o trabalhador excede a jornada de trabalho para garantir uma renda 

extra para a família, mas antes que isso aconteça, ele tem que repassar parte de sua renda para 

o governo, que por sua vez não retribui eficientemente na forma de gastos que melhorem a 

qualidade de vida desse contribuinte. 

Portanto, o imposto de renda deve ser deduzido somente após a pessoa ter garantido o 

atendimento às necessidades básicas mínimas de saúde e qualidade de vida. O principal pilar 

da justiça tributária é a correta contraprestação oferecida pelo Estado aos tributos por ele 

cobrados. Assim que o contribuinte enxergar a contraprestação na forma de benefícios reais 

auferidos dos valores que o governo arrecada, esses tributos serão vistos por ele como justos. 

 
7De todo modo, cumpre ressaltar que por ser um tributo não vinculado, o imposto de renda não se conecta a nenhum 
gasto específico, mas aos “gastos gerais” do Estado, gerando uma maior dificuldade de verificar como se dá seu 
retorno em forma de bens e serviços para a população. 
A presente monografia não trata da parte dos gastos justamente porque o imposto não se vincula a um gasto 
específico como no caso das contribuições e dos empréstimos compulsórios, então fica difícil averiguar onde está 
sendo gasto o montante arrecadado a título de imposto. De todo modo, nesse particular seguimos a tese defendida 
por Leister (2005) segundo a qual a tributação por si só já é uma política pública, ainda que independente da análise 
dos gastos. 
8O mínimo vital diz respeito às condições materiais mínimas de sobrevivência 
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Em termos de saúde, educação e assistência social, os brasileiros têm dificuldade em 

identificar para onde esse valor pago está sendo redirecionado. Segundo o cálculo do Índice de 

Retorno de Bem Estar à Sociedade (IRBES): “Entre os 30 países com a maior carga tributária, 

o Brasil continua sendo o que proporciona o pior retorno em relação aos valores arrecadados 

em prol do bem estar da sociedade” (OLENIKE; AMARAL; AMARAL, 2018). O Brasil está 

na última colocação do ranking, com a maior arrecadação de impostos e o menor retorno para 

a sociedade. A seguir, observa-se o Quadro 19 com o resultado encontrado através do estudo 

realizado em 2018. 

 

Quadro 1. Índice de Retorno ao bem-estar da sociedade – Continua. 

DESCRIMINAÇÃO 
IRBES - ÍNDICE DE RETORNO AO BEM ESTAR DA 

SOCIEDADE 

RANKING ANO 2015 ANO 2015 
ÍNDICE 

OBTIDO 

 

RESULTADO 

 

RESULTADO 

30 PAÍSES DE MAIOR 

TRIBUTAÇÃO 

C.T SOBRE 

O PIB 
IDH IRBES RANKING 

 

RANK. 

ANTEIROR 

IRLANDA 23,10% 0,923 166,89 1º 5º 

ESTADOS UNIDOS 26,20% 0,920 163,07 2º 3º 

SUIÇA 27,70% 0,939 162,96 3º 1º 

CORÉIA DO SUL 25,20% 0,901 162,61 4º 2º 

AUSTRÁLIA 28,20% 0,939 162,39 5º 4º 

JAPÃO 30,70% 0,903 156,45 6º 7º 

CANADÁ 32,00% 0,920 156,40 7º 6º 

ISRAEL 31,30% 0,899 155,42 8º 9º 

REINO UNIDO 32,50% 0,909 154,89 9º 10º 

 

 
9A metodologia utilizada para o cálculo, segundo o IBPT, é feita de maneira a atribuir um peso de 115% sobre o 
valor da carga tributária, e um peso de 85% sobre o valor do IDH. 
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Quadro 2. Índice de Retorno ao bem-estar da sociedade – Continuação. 

NOVA ZELÂNDIA 33,00% 0,915 154,83 10º 8º 

NORUEGA 37,40% 0,949 152,66 11º 16º 

URUGUAI 27,00% 0,795 151,53 12º 14º 

REPÚBLICA TCHECA 33,30% 0,878 151,34 13º 15º 

ESPANHA 33,80% 0,884 151,27 14º 12º 

ISLÂNDIA 36,70% 0,921 151,08 15º 21º 

ALEMANHA 37,10% 0,926 151,05 16º 11º 

ESLOVÁQUIA 32,30% 0,845 149,68 17º 13º 

LUXEMBURGO 36,80% 0,898 149,01 18º 19º 

ESLOVÊNIA 36,60% 0,890 148,56 19º 18º 

ARGENTINA 32,10% 0,827 148,38 20º 17º 

GRÉCIA 36,40% 0,866 146,75 21º 20º 

DINAMARCA 43,90% 0,925 143,14 22º 24º 

BÉLGICA 42,80% 0,896 141,94 23º 22º 

ÁUSTRIA 42,70% 0,893 141,80 24º 23º 

ITÁLIA 42,30% 0,887 141,75 25º 27º 

SUÉCIA 44,01% 0,910 141,74 26º 28º 

FRANÇA 43,20% 0,897 141,57 27º 26º 

HUNGRIA 39,00% 0,836 141,21 28º 25º 

FINLÂNDIA 42,90% 0,895 141,74 29º 21º 

BRASIL 33,36% 0,754 140,74 30º 30º 

CARGA TRIBUTÁRIA 2015 - FONTE OCDE 

IDH 2015 – FONTE ONU 

Fonte: IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, 2018 

 

No estudo acima observa-se ainda que, caso a base de cálculo fosse reajustada de acordo 

com a variação do índice da inflação (IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo) os 

contribuintes de maneira geral pagariam menos impostos, afetando de maneira positiva aqueles 

que têm menor renda, visto que muitos ainda se encontrariam na área de isenção da tabela, 

fazendo com que seus salários fossem usados para a melhoria da qualidade de vida no geral, 
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reduzindo assim a carga de impostos a pagar dos contribuintes. Como a carga tributária no 

Brasil é uma das mais altas do mundo, faz todo sentido levar em consideração, os valores do 

IR, pois seu pagamento afeta diretamente a qualidade de vida das classes mais baixas, que não 

dispõem de capital na forma de bens, mas apenas de renda como retribuição pela venda de seu 

trabalho. 

 

2.2. Rendimentos Tributáveis do IRPF 

Crepaldi e Crepaldi (2011) afirmam que o fato gerador do IRPF são todas as receitas 

advindas do aumento do patrimônio da pessoa física, deduzindo-se as despesas autorizadas. O 

autor cita os principais rendimentos que são tributáveis a nível de IRPF: 

a) Renda de Capital – aluguel, royalties, recebimentos advindos de aplicações 
financeiras, lucros;  

b) Renda do Trabalho – salário, honorários, pro labore, comissões etc;  
c) Renda da combinação de capital e trabalho – pró-labore, lucro, dividendos etc;  
d) Proventos de qualquer natureza – aposentadorias, pensões, ganho em loterias, 

doações, acréscimos patrimoniais não justificáveis etc. (CREPALDI; CREPALDI, 
2011 p. 252). 

 

Pêgas (2017) informa outros rendimentos e proventos sujeitos à tributação quando o valor 

do mesmo já é retido diretamente na fonte, onde enquadram-se:  

a) Prêmios recebidos por competições esportivas; 

b) Valores recebidos em bens decorrentes de produtividade, como concursos, competições e 

promoção de vendas; 

c) Notas promissórias: Títulos de crédito são tributáveis, pois caracterizam disponibilidade 

jurídica; 

d) Benefícios indiretos a dirigentes, como pagamento de despesas como supermercado, cartão 

de crédito, anuidades escolares ou tudo o que caracterizar pagamento de salário indireto pela 

pessoa jurídica; 

e) Prêmios em dinheiro de loterias, concursos e sorteios; 

f) Décimo terceiro salário; 

g) Participação nos lucros ou resultados das empresas (PLR); 

h) Rendimentos de aplicações financeiras. 

 

O mesmo autor informa que nem todos os rendimentos são tributáveis, pois, segundo a 

legislação, a mesma entende não existir a aquisição de disponibilidade econômica para o 

contribuinte, ficando, portanto, isentos de incidência deste imposto nos seguintes casos: 
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a) Benefícios como transporte, vestimentas especiais para a condição de trabalho, vale-

alimentação (mesmo que não tenha desconto para o funcionário) são declarados isentos; 

b) Diárias de viagens com o intuito de custear despesas como alimentação e hospedagem 

inerentes ao exercício da profissão fora da sede de trabalho; 

c) Ajuda de custo como moradia, transporte, frete e locomoção de familiares (considerados 

isentos por ter finalidade de indenização). O auxílio moradia é isento somente se fornecido 

pela pessoa jurídica de direito público, caso contrário caracteriza-se como ajuda de custo, 

em vista disso, é tributável; 

d) Bolsas de estudo em caráter de doação são isentas. Se forem bolsas de estágio, são 

tributáveis; 

e) Previdência privada e serviços médicos onde o ônus tenha sido do empregador em benefício 

do empregado; 

f) Pessoas não residentes no Brasil que tenham rendimentos referentes a serviços prestados a 

órgãos do governo brasileiro, cujas autarquias ou repartições estão situadas fora do território 

nacional são isentas. Podem ter isenção parcial em casos específicos 

g) Rendimentos pagos por previdências; 

h) Aposentadoria paga a maiores de 65 anos: tem o dobro da faixa de isenção dos demais 

contribuintes; 

i) Aposentadoria por doença grave, independentemente da idade. Comprovada por laudo 

pericial; 

j) Indenizações; 

k) Rescisões de contrato de trabalho; 

l) Rendimentos de participações societárias (valores a título de distribuição de lucros devem 

ser isentos). 

 

3. ALÍQUOTAS E DEDUÇÕES ENTRE BRASIL, FRANÇA E ARGENTINA 

A justificativa dos países se dá pela França possuir o mesmo número de alíquotas para o 

IRPF que o Brasil (cinco no total) e a Argentina possuir um número de alíquotas (nove no total) 

muito maior que os dois países citados. Através dessa escolha deseja-se verificar se o fato de o 

Brasil ter o mesmo número de alíquotas da França o aproxima desse país em termos de justiça 

social promovida pelo IRPF. Através da Argentina, pretende-se verificar se um número maior 

de alíquotas torna a arrecadação do IRPF mais justa do que o Brasil, que como dito, possui 

cinco alíquotas. 
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3.1. O IRPF no Brasil 

No Brasil existem cinco alíquotas (levando em consideração os isentos) sendo que o 

cálculo do IRPF é feito sobre a apuração dos rendimentos tributáveis menos as deduções.  

A Receita Federal (2015) disponibiliza as tabelas de incidência do IRPF, a Tabela 1 e a Tabela 2 

demonstram as escalas aplicáveis no Brasil: 

 
Tabela 1. Alíquotas de incidência mensal do IRPF no Brasil. 

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

Até 1.903,98   

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

Fonte: RFB – a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015. 

 

Tabela 2. Alíquotas de incidência anual do IRPF no Brasil. 

Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$) 
Até 22.499,13   

De 22.499,14 até 33.477,72 7,5 1.687,43 

De 33.477,73 até 44.476,74 15 4.198,26 

De 44.476,75 até 55.373,55 22,5 7.534,02 

Acima de 55.373,55 27,5 10.302,70 

Fonte: RFB – a partir do exercício de 2016, ano-calendário de 2015. 

 

3.1.1. Deduções do IRPF no Brasil 

A dedução legal do Imposto de Renda, ou dedução de despesas, é um valor que pode 

ser abatido da base de cálculo durante a declaração, e, dessa forma, tende a reduzir o valor do 

imposto a ser pago ou mesmo permitir ou aumentar um ressarcimento. 

Paulsen (2017) expressa que do rendimento bruto dos tributados, autoriza-se algumas 

deduções relativas às despesas como educação e saúde, em consequência de tais gastos serem 

considerados fundamentais para a própria aquisição de renda, logo, sua tributação não 

caracteriza adição patrimonial. Leonetti (2015) complementa que essas deduções tem por 
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finalidade garantir o cumprimento da capacidade contributiva, dado que que são 

involuntárias e inerentes à vida do contribuinte. A Receita Federal conceitua como deduções 

legais os princípios referentes a: 

a) Dependentes: São considerados dependentes filhos ou enteados de até 21 anos de idade ou 

em qualquer idade quando incapacitado mentalmente ou fisicamente para exercer algum 

tipo de trabalho; cônjuges com quem tenha filhos ou que tenha convivência de mais de 5 

anos; filho ou enteado que esteja estudando até 24 anos; irmão, neto ou bisneto que o 

contribuinte tenha a guarda até 21 anos ou se estiver estudando, 24 anos; pais, avós ou 

bisavós cujos rendimentos estejam dentro da faixa de isenção. O limite anual é de R$ 

2.275,08 por dependente; 

b) Despesas com educação: Referem-se ao pagamento à estabelecimentos de ensino, como 

educação infantil, ensino fundamental e médio, educação superior, cursos técnicos e de 

especialização do contribuinte e dependentes. O limite anual é R$ 3.561,50 por pessoa; 

c) Despesas médicas: Referem-se a todos os pagamentos realizados a médicos de qualquer 

especialidade, desde que tenha documentos originais que indiquem o pagamento com 

nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem recebeu; 

d) Pensão alimentícia: Pode ser deduzida desde que acordada judicialmente. Isto posto, 

elimina-se a possibilidade de inserção do beneficiado pela pensão como dependente, 

impedindo que o mesmo valor seja deduzido duas vezes; 

e) Contribuição previdenciária (oficial e privada): ao deduzir este valor, quando o 

contribuinte precisar sacar os recursos, o mesmo deve lembrar que a previdência será 

tributada. 

 

3.2. O IRPF na França 

O Imposto de Renda da pessoa física na França (Impôt sur le Revenu) é um imposto 

federal, calculado proporcionalmente ao rendimento familiar (do casal e os filhos 

dependentes). Na França existem cinco alíquotas (levando em consideração os isentos). O 

Serviço Público da República Francesa (République Française Service Public10) disponibiliza 

a tabela de alíquotas do IRPF de acordo com a Tabela 3 abaixo.  

 

 
10 Disponível em: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419. Acesso em: 20 fev. 2021 
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Tabela 3. Cálculo do imposto de renda da escala aplicável ao rendimento de 2020. 

Base de cálculo (€) Alíquota (%) 

Até 10.084,00  

De 10.085,00 até 25.710,00 11 

De 25.711,00 até 73.516,00 30 

De 73.517,00 até 158.122,00 41 

Acima de 158.123,00 45 

Fonte: Serviço Público da República Francesa - (Escala progressiva aplicável a receita de 2020) 

 

Exemplo de cálculo para uma pessoa solteira com lucro líquido tributável de 32.000€ 

sem qualquer dedução e redução. Como se trata de um único indivíduo, o quociente familiar 

é individual, deve-se, portanto, realizar a operação (32.000 / 1) = 32.000€: 

a) Faixa de renda até 10.064€ tributada a 0% = 0; 

b) Faixa de renda de 10.065€ a 25.659€: ou seja, 15.594€ tributados a 11% = 1.715,34€; 

c) Faixa de rendimento de 25.660€ a 73.369€ tributados a 30%: ou seja, 6.340€ (obtido 

através da realização do cálculo 32.000 - 25.660) x 30% = 1.902€. 

A taxa marginal de imposto para essa pessoa solteira é de 30%, mas nem toda a renda é 

tributada a 30%. O resultado total obtido é igual a 0 + 1.715,34 + 1.902 = 3.617,34€. 

Para calcular o imposto que a pessoa solteira terá de pagar sobre o seu rendimento de 

2020, resta multiplicar este montante pelo número do quociente familiar da pessoa solteira: 

3.617,34€ x 1 =3.617,34€. 

Exemplo de cálculo para casal sem filhos (agregado familiar em duas partes) com um 

rendimento líquido tributável de 60.000€. Como se trata de um casal, o quociente familiar é 

duplo, deve-se, portanto, realizar a operação (60.000 / 2) = 30.000€: 

a) Até 10.804€: 0%; 

b) De 10.085€ até 25.701€ (25.710 - 10.085) = 15.625€ * 11% = 1718,75€; 

c) De 25.711€ a 30.000€ (30.000 - 25.711) = 4.289€ * 30% = 1.286,70€. 

 

O imposto bruto para cada membro do casal é: 0 + 1718,75€ + 1.286,70€ = 3.005,45. 

Como se trata de um casal o montante é multiplicado por 2, ou seja, 6.010,9€ 
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3.2.1. Deduções do IRPF na França 

Para quem está domiciliado na França para fins fiscais, certos encargos são dedutíveis da 

renda tributável. As taxas deduzidas devem ser justificadas no caso de solicitação da 

administração. Elas devem ter sido pagas durante o ano fiscal. O Serviço Público da República 

Francesa considera os encargos dedutíveis do lucro tributável: 

a) Pensão Alimentícia: A dedução da pensão de alimentos tem por base os artigos (205.º a 207.º 

do Código Civil Francês11), que estabelecem uma obrigação alimentar recíproca entre 

ascendentes (progenitores, avós, padrastos) e descendentes (legítimos, adoptivos, 

naturais). Esta obrigação de manutenção cobre tudo o que é necessário ao dia a dia 

(alimentação, alojamento, despesas médicas), bem como os custos decorrentes da educação 

dos filhos de acordo com a sua idade; 

b) Custos de Transporte: Para os funcionários, uma dedução padrão de 10% é aplicada 

automaticamente à receita. Ao declarar o imposto de renda , as pessoas que acreditam ter 

gasto mais em seus custos de transporte podem optar por deduzir suas despesas reais ou 

aplicar a escala de quilometragem publicada a cada ano pela Administração; 

c) Residência Dupla: As despesas de residência dupla são as despesas suportadas pelo 

trabalhador que deve residir, por motivos profissionais, em local distinto do local da sua 

residência principal. As despesas de dupla residência têm o carácter de despesas 

profissionais quando incorridas pela impossibilidade de manter uma única residência dada o 

local de trabalho de cada um dos cônjuges. Passam a ter o caráter de encargos dedutíveis 

da receita bruta para a determinação do lucro tributável . No entanto, a administração admite 

como dedução outros motivos que não o exercício de atividade profissional pelo cônjuge, 

como insegurança no trabalho ou imperativos familiares. Em todos os casos, as despesas de 

residência dupla permitidas como dedução não devem resultar de conveniência pessoal; 

d) Déficit de Terras: Como parte de um investimento em aluguel, você pode se beneficiar de 

um aumento de impostos se seus encargos forem maiores do que sua renda. Esse mecanismo, 

denominado déficit fundiário, permite que você reduza o valor do seu imposto na realização 

de determinada obra, por exemplo; 

e) Crédito Fiscal De Serviços Pessoais: A fim de promover o desenvolvimento dos serviços 

pessoais, as autoridades públicas criaram um regime fiscal específico para este setor. Você 

 
11Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006136127/. Acesso em: 10 fev. 2021 
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pode se beneficiar de um crédito de imposto de renda se contratar um empregado em 

casa, quer exerça uma atividade profissional, seja inativo ou aposentado; 

f) Despesas Relacionadas à Dependência: Para apoiar as pessoas com perda de autonomia, as 

autoridades públicas criaram um quadro fiscal específico que lhes permite reduzir o imposto 

sobre o rendimento de parte das despesas causadas pela dependência. As despesas que dão 

lugar à redução do imposto são as relacionadas com a dependência e as relacionadas com 

alojamento até o limite anual de 10.000€ por pessoa acomodada; 

g) Crédito Tributário para a Transição Energética (CITE): O crédito fiscal de transição de 

energia (CITE) permite reduzir o imposto de renda de parte das despesas incorridas durante 

as obras de melhoria energética realizadas em sua casa. Observe que este dispositivo foi 

estendido ao incorporar mudanças substanciais até 31 de dezembro de 2020. 

 

3.3. O IRPF na Argentina 

Denominado “Impuesto a las ganancias para personas físicas”, o Imposto de Renda Pessoa 

Física na Argentina é regido pela Ley de Impuesto a Las Ganancias nº 20.62812 e recai sobre 

todos os ganhos e proventos adquiridos por arrecadação de procedência específica, por 

indivíduos que usufruam de bens econômicos oferecidos pelo país, independente da 

nacionalidade, domicílio ou residência. A declaração dos tributos é prestada mensalmente ao 

órgão fiscalizador, a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP13). A AFIP e o 

Ministério da Fazenda Argentino14 disponibilizam a alíquota progressiva do IRPF conforme a 

Tabela 4 abaixo. 

Tabela 4. Alíquotas de incidência anual do IRPF na Argentina a partir de 2020. Continua. 

Renda Líquida Tributável Acumulada Valor a pagar 

Mais de ($) até $ $ Mais de % 
Sobre o excedente de 

$ 

0 47.669,16  5 0 

47.669,16 95.338,32 2.383,46 9 47.669,16 

95.338,32 143.007,48 6.673,68 12 95.338,32 

 

 
12Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20628-17699/texto. Acesso em: 10 fev. 
2021 
13Disponível em:  www.afip.gob.ar. Acesso em: 10 fev. 2021 
14Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tributos_vigentes_al_30-06-2020.pdf. Acesso 
em: 10 fev. 2021 
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Tabela 5. Alíquotas de incidência anual do IRPF na Argentina a partir de 2020. Continuação. 
143.007,48 190.676.65 12.393,98 15 143.007,48 

190.676.65 286.014,96 19.544,36 19 190.676,65 

286.014,96 381.353,28 37.658,64 23 286.014,96 

381.353,28 572.029,92 59.586,45 27 381.353,28 

572.029,92 762.706,57 111.069,14 31 572.029,92 

762.706,57 Em diante 170.178,90 35 762,706,57 

Fonte: AFIP, 2020. 

 

3.3.1. Deduções do IRPF na Argentina 

Algumas deduções são permitidas para reduzir a base de cálculo do imposto, em virtude 

de serem gastos necessários para obter, manter e conservar as fontes geradoras de renda 

(GRENABUENA, 2015). Em 2020, os valores das deduções pessoais foram (Tabela 5): 

 

Tabela 6. Deduções pessoais na Argentina até 2020. 
Conceito Dedutível Valor da dedução 

Rendas não tributáveis 123.861,17 

Dependentes - 

1. Cônjuge 115.471,38 

2. Filhos menores de 18 anos 58.232,65 

Desconto Especial Dependente e Aposentado 594.533,62 

Dedução Especial Autônomo 247.722,33 

Dedução Especial novos Profissionais/Empreendedores 309.652,93 

Desconto para Empregados Domésticos 123.861,17 

Fonte: AFIP, 2020. 

 

Segundo a AFIP, são considerados dependentes filhos, netos, bisnetos, irmãos que 

tenham menos de 24 anos e sejam incapacitados para qualquer tipo de trabalho e enteados, da 

mesma maneira que podem ser considerados dependentes pais, avós e bisavós que não 

possuem renda tributável. 

 

3.3.2. Rendimentos Tributáveis na Argentina 

Para definirem-se como tal, os rendimentos tributáveis necessitam respeitar três 

características: Periodicidade, quando a receita tem uma regularidade e persiste por certo 
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período; Fonte de Permanência, que indica a existência de uma fonte geradora de renda que 

deve constituir-se relativamente de uma procedência permanente; Habilitação ou Exploração 

da Fonte que pressupõe que a fonte produtora tenha condições e esteja habilitada a gerar renda 

(AMARFIL; FLORENCIA; MADUENO, 2014). O IRPF da Argentina possui 4 categorias 

de renda, instituídas nos artigos 41 a 79 da Ley de Impuestos a Las Ganancias, conforme a 

sua especificidade: 

a) Primeira categoria “Rentas del suelo” – São receitas obtidas através de aluguéis, sendo 

eles de imóveis urbanos e rurais, assim como aperfeiçoamentos e beneficiamentos que 

constituam valorização destas propriedades; 

b) Segunda categoria “Renta de capitales” – São os rendimentos do capital, debentures, 

dividendos, lucros, juros, entre outros; 

c) Terceira categoria “Renta de las empresas y ciertos auxiliares del comercio” – São os 

rendimentos obtidos por profissionais como corretores, pequenos comerciantes, leiloeiros 

e os demais trabalhadores que não se condizem na 4º categoria; 

d) Quarta categoria “Renta del trabajo personal” – Refere-se à renda obtida por trabalho, 

receita de cargos públicos, pensões e aposentadorias, profissionais liberais, salarios entre 

outros. 

 

4. ANÁLISE DAS ALÍQUOTAS DO IRPF NO BRASIL, FRANÇA E ARGENTINA 

Com base na apresentação das alíquotas e deduções dos três países levantados, pode-se 

notar grandes diferenças. A primeira delas: enquanto a França tem uma taxação muito maior 

sobre a renda dos indivíduos (ou seja, tem alíquotas mais elevadas e o IRPF representa uma 

boa parcela dentre os tributos arrecadados na França), os dois países sul-americanos possuem 

uma tributação bem menor levando em consideração a média dos países da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Se a análise for cabível 

apenas para os países da América Latina, Brasil e Argentina apresentam uma tributação 

elevada, contudo, o IRPF é um tributo que pouco agrega na arrecadação desses dois países se 

comparados à França, conforme apresentado nos dados da tributação sobre o PIB nos países 

da América-Latina na Figura 1. 

Segundo a OCDE15 a relação entre tributo e PIB é uma medida da receita tributária em 

relação ao tamanho da economia do país. Essa proporção é usada para determinar quão bem 

 
15 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-revenue-statistics-latin-america-and-caribbean-
2019.pdf. Acesso em: 20 fev. 2021 
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o governo de uma nação direciona seus recursos econômicos por meio de tributos. 

As nações desenvolvidas costumam possuir tributos maiores em relação ao PIB do que 

as nações em desenvolvimento. 

 

Figura 1. Tributação sobre o PIB nos países da América-Latina. 

 
Fonte: OCDE, 201916. 
 

Por outro lado, a França se encontra acima da média dos países da OCDE conforme 

explicitado na Figura 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-revenue-statistics-latin-america-and-caribbean-
2019.pdf. Acesso em: 20 fev. 2021 
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Figura 2. Tendências de tributos sobre produto interno bruto (como% do PIB) entre 1965-2019. 

 
Fonte: OCDE, 201917. 

 

Como dito anteriormente, isso se deve principalmente à estratégia de arrecadação dos 

tributos, no caso dos países sul-americanos os tributos indiretos superam a arrecadação dos 

diretos, criando um sistema tributário regressivo e ineficiente.  

A seguir, na Tabela 6 e na Tabela 7, pode-se verificar que os tributos indiretos (bens e 

serviços) são maiores do que os diretos (tributos sobre a renda) com 44,79% e 46,86% 

respectivamente. Os países sul-americanos citados têm um sistema tributário 

predominantemente regressivo com uma baixa participação de receita do IRPF no PIB e uma 

alta tributação sobre o consumo que recai sobre todos os níveis da população gerando 

desigualdade social e injustiça tributária. 

 

Tabela 7. Série Histórica do Brasil - Receita Tributária por Base de Incidência - 2014 a 2018 (% da 
Arrecadação Total).  Continua. 

Tipo de Base             2014     2015    2016    2017     2018 

Total da Receita Tributária          100,00%     100,00%     100,00%     100,00% 100,00% 

Tributos sobre a Renda 21,01% 21,12% 22,62% 21,75% 21,62% 

Pessoa Física 7,89% 8,01% 8,21% 8,55% 8,77% 
Pessoa Jurídica 9,31% 8,52% 9,79% 8,67% 8,50% 
Retenções não Alocáveis 3,81% 4,58% 4,62% 4,53% 4,35% 

 
17Disponível em: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-highlights-brochure.pdf. Acesso em: 20 
fev. 2021 
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Tabela 8. Série Histórica do Brasil - Receita Tributária por Base de Incidência - 2014 a 2018 (% da 
Arrecadação Total).  Continuação. 

Tributos sobre a Folha de Salários 27,71% 27,70% 27,80% 27,69% 27,34% 

Previdência Social 19,25% 18,99% 19,15% 19,16% 19,40% 
Empregador 13,19% 13,03% 13,11% 13,12% 13,29% 
Empregado 6,06% 5,96% 6,03% 6,04% 6,11% 
Seguro Desemprego 5,91% 6,15% 6,17% 6,05% 5,49% 
Outros 2,55% 2,56% 2,49% 2,48% 2,44% 

Tributos sobre a Propriedade 4,09% 4,43% 4,52% 4,58% 4,64% 

Propriedade Imobiliária 1,50% 1,70% 1,75% 1,87% 1,96% 
Propriedade d 
Veículos Automotores 1,76%

1,88% 1,93% 1,90% 1,88% 

Transferências Patrimoniais 
0,83%

0,85% 0,83% 0,81% 0,80% 

Tributos sobre Bens e Serviços 45,56% 44,98% 43,39% 44,35% 44,79% 

Gerais 33,28% 32,01% 28,50% 31,80% 32,37% 
Seletivos 6,02% 6,64% 9,09% 6,75% 6,79% 
Automóveis 0,27% 0,23% 0,16% 0,21% 0,25% 
Bebidas 0,18% 0,14% 0,13% 0,14% 0,12% 
Combustíveis 3,62% 3,67% 4,92% 3,94% 3,93% 
Energia Elétrica 1,65% 2,31% 3,59% 2,21% 2,26% 
Tabaco 0,31% 0,30% 0,28% 0,24% 0,23% 
Comércio exterior 2,00% 2,02% 1,56% 1,52% 1,78% 
Taxas - Prest. Serviços e Poder Polícia 2,42% 2,54% 2,73% 2,72% 2,50% 

Contribuições Previdenciárias 1,07% 1,01% 0,82% 0,93% 0,66% 
Outras Contribuições Sociais e 0,77% 0,75% 0,69% 0,63% 0,70% 

Tributos sobre Transações Financeiras              1,62%        1,80%        1,66%        1,63% 1,60% 

Trib. s/ Débitos e Créditos Bancários 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Outros 1,62% 1,80% 1,66% 1,63% 1,60% 

Outros Tributos              0,01%        -0,02%        0,01%        0,01%         0,01% 

Fonte: RFB, 2020 

 
Tabela 9. Arrecadação de Tributos na Argentina, 2015. Continua. 

Categoria $ Milhões Percentual 
a) Produção e Circulação 883.003 46,86% 

IVA 673.179 35,73% 
Imposto Seletivo ao Consumo 92.350 4,90% 
Impostos sobre Exportação 75.939 4,03% 
Impostos sobre Importação 35.513 1,88% 
Impostos sobre Serviços Específicos 4.420 0,23% 
Transações cambiais e outros 1.602 0,09% 

b) Renda 384.536 20,41% 
Imposto de Renda Pessoa Física 188.218 9,99% 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica 185.725 9,86% 
Imposto de Renda – Outros 10.593 0,56% 

c) Propriedade 184.085 9,78% 
Impostos sobre Transações Financeiras e de Capital 125.494 6,66% 
Impostos sobre o Patrimônio Pessoa Jurídica 22.900 1,22% 
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Tabela 10. Arrecadação de Tributos na Argentina, 2015. Continuação. 
Imposto sobre o Patrimônio Pessoa Física 18.210 0,97% 
Outros Impostos sobre Propriedade 17.481 0,93% 

d) Outros 432.466 22,95% 
Seguridade Social 415.410 22,05% 
Outros 17.056 0,90% 

TOTAL 1.884.090 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em AFIP, 2020 

 

A França, por outro lado, possui um sistema bastante diferente em relação aos países 

apresentados por estar bem à frente da média geral da OCDE para tributação.  A tributação 

sobre o PIB francês chega a quase 46% como mostra os dados da Figura 3 a seguir. 

 

Figura 3. Tributação sobre o PIB francês. 

 
Fonte: OCDE, 202018. 

 

A composição do PIB francês segue a tabela 8 a seguir. 

 

 

 

 
18 Disponível em: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-highlights-brochure.pdf. Acesso em: 20 
fev. 2021 
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Tabela 11. Composição do PIB Francês – 2017 a 2018. 

Categoria 
Revisão  

2017  
Execução  

2017 
Início 
2018 

Fim 
2018 

Execução 
2018 

Imposto de renda líquido 72,6 73,0 72,6 73,1 73,0 

Imposto corporativo líquido 28,4 35,7 25,9 25,7 27,4 

Eixo doméstico de consumo 
de produtos 

10,4 11,1 13,6 13,9 13,7 

Imposto sobre valor agregado 
líquido 

150,5 152,4 154,6 157,0 156,7 

Outras receitas fiscais 28,2 23,4 20,1 23,7 24,6 

Receita tributária líquida 290,1 295,6 286,6 293,3 295,4 

Fonte: Direction du budget (Diretor de Orçamento), Note d’analyse de l’exécution budgétaire, 201819. 

 

A Figura 4, a seguir, demonstra a relação de porcentagem dos tributos com o PIB em 

relação ao ano de 2018. 

 

Figura 4. Porcentagem dos tributos na França 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Direction du budget (Diretor de Orçamento), Note d’analyse de 
l’exécution budgétaire, 2018. 

 

Pode-se averiguar que o Brasil e Argentina possuem quase o dobro de tributação 

indireta, o que gera uma política tributária fortemente concentrada no consumo, e, portanto, 

 
19 Disponível em: https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/NEB-2018-Recettes-fiscales.pdf. Acesso em: 20 
fev. 2021 
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de caráter regressivo, onerando maiormente os mais pobres em detrimento das classes 

economicamente mais abastadas. 

A Figura 5 é uma avaliação feita pela OCDE em 2012 e demonstra de que forma a 

composição da arrecadação dos tributos é planejada pelos países. 

 

Figura 5. Arrecadação de tributos. 

Fonte: OCDE, 2012 
 

Claramente observa-se que o Brasil e a Argentina possuem uma tributação exacerbada 

sobre o consumo. Por mais que a Argentina venha melhorando sua situação a cada ano com 

uma queda de 52% para 46,86%, o Brasil se mantém estagnado em 44% da arrecadação dos 

tributos indiretos, atingindo fortemente a camada dos indivíduos com menores condições 

financeiras.  

Por outro lado, a França adota uma abordagem bastante diversa, tributando cada vez 

mais quem tem boas condições financeiras, fomentando a igualdade e a justiça social em favor 

dos menos favorecidos e, dessa forma, fazendo com que esses indivíduos venham a auferir 

melhores condições de vida. 

Inobstante, verifica-se que o número de alíquotas não tem relação com a eficiência da 

arrecadação dos tributos, pois o Brasil e a França possuem o mesmo número de alíquotas 

(cinco no total), contudo, a alíquota máxima do Brasil chega a 27,5% enquanto a da França 
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chega ao nível de 45% refletindo em maior tributação e arrecadação do IRPF por parte da 

nação francesa. 

A Argentina possui nove alíquotas, ou seja, quatro a mais que o Brasil e a França, 

sendo a sua máxima em 35%, todavia, arrecada menos que o Brasil no que diz respeito ao 

IRPF. 

A dedução do IRPF nos três países leva como prioridade a saúde e a educação, porém 

no caso francês, há uma grande gama de deduções a respeito dos custos que o trabalhador 

possui ao exercer sua função dentro do país que são inexistentes nos outros dois países 

apresentados. 

Cita-se o custo de transporte, onde o trabalhador tem uma dedução padrão de 10% 

aplicada automaticamente à receita, existindo uma escala de quilometragem publicada a cada 

ano pela Administração. Se o trabalhador acredita ter gastado mais em seus custos de 

transporte, o mesmo pode recorrer a escala de quilometragem. 

Na França também encontramos a dedução por residência dupla, que são as despesas 

suportadas pelo trabalhador que deve residir, por motivos profissionais, em local distinto do 

local da sua residência principal. Finalmente, a administração admite como dedução outros 

motivos como insegurança no trabalho ou imperativos familiares. 

Pode-se afirmar que na França há mais deduções para o trabalhador, remetendo assim 

em maior justiça social e fiscal, permitindo ainda um ajuste mais fino do montante 

efetivamente pago pelo contribuinte tendo como referência a sua capacidade contributiva 

particular. 

 

4.1. Imposto Sobre Grandes Fortunas 

França e Argentina adotam o imposto sobre grandes fortunas, que também é um tributo 

promotor de justiça social. No Brasil, entretanto, esse imposto nunca foi regulamentado. Desta 

forma, embora previsto na Constituição Federal de 1988, no art. 153, VII, trata-se, esse 

dispositivo, de uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende de 

regulamentação para produzir seus efeitos. 
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Na Argentina, chamado de “Aporte solidario y extraordinário”20 e regulamentado pelo 

Decreto nº 42/2021 e lei nº 27.605, esse imposto é um dos instrumentos implementados pelo 

Estado nacional para ampliar e fortalecer as fontes de financiamento no âmbito da pandemia 

do COVID, sendo seus objetivos primordiais a equidade e a solidariedade. 

Atinge pessoas e propriedades indivisas residentes no país por todos os seus bens no 

país e no exterior, e pessoas humanas e propriedades não divididas não residentes, por todos 

os seus bens no país, desde que excedam a soma de 200 milhões de pesos.  

A AFIP informa que os fundos provenientes do “Aporte solidario y extraordinário21” 

serão alocados da seguinte forma: 

a) 20% para a compra e / ou fabricação de equipamentos médicos, elementos de proteção, 

medicamentos, vacinas e todos os demais insumos críticos para prevenção e assistência à 

saúde; 

b) 20% para subsídios às micro, pequenas e médias empresas, com o objetivo principal de 

sustentar o emprego e a remuneração dos seus trabalhadores; 

c) 20% alocados no programa abrangente de bolsas Progresar, para reforçar este programa que 

acompanha os alunos com um incentivo econômico e um importante estímulo pessoal em 

todos os níveis de formação durante a sua carreira educacional e/ou acadêmica; 

d) 15% para o Fundo de Integração Sócio-Urbana, voltado para a melhoria das condições de 

saúde e moradia dos moradores de bairros populares; 

e) 25% para programas e projetos aprovados pela Secretaria Nacional de Energia, para a 

exploração, desenvolvimento e produção de gás natural. 

Os sujeitos atingidos22 devem registrar, a título de contribuição, o valor que decorre da 

aplicação sobre o valor total da mercadoria - exceto para mercadorias localizadas no exterior 

 
20Disponível em: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240535/20210208. Acesso em: 22 fev. 
2021. 
21Disponível em: https://www.afip.gob.ar/aporte-solidario/. Acesso em: 23 fev. 2021 
22a) Pessoas e sucessões indivisas residentes no país, com todos os seus bens no país e no exterior, a partir de 18 
de dezembro de 2020. A lei estabelece que as pessoas de nacionalidade argentina cujo domicílio ou residência se 
encontre em "jurisdições não cooperantes" ou "jurisdições com baixa ou nenhuma tributação" serão considerados 
sujeitos residentes para efeitos desta contribuição (AFIP, 2021); 
b) Pessoas e bens indivisos residentes no exterior, exceto os acima mencionados, para todos os seus bens no país 
a partir de 18 de dezembro de 2020. Se for o caso, pessoas residentes no país, empresas em nome individual 
localizadas no país ou as propriedades aí localizadas que tenham o condomínio, posse, uso, gozo, disposição, 
posse, custódia, administração ou custódia dos bens sujeitos à contribuição, que pertençam aos sujeitos atingidos, 
eles devem atuar como substitutos responsáveis pela contribuição (AFIP, 2021). 
Poderá ser nomeado um único substituto responsável para cumprir as obrigações de apuração e pagamento da 
contribuição (AFIP, 2021). 
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que não tenham sido repatriadas, a escala é apresentada a seguir conforme a Tabelas 9 (bens no 

país) e 10 (mercadorias no exterior). 

 

Tabela 12. Alíquota de bens no país – Argentina. 

Valor das 

Mercadorias 

(mais de $) 

Valor das 

Mercadorias (até 

$) 

Vai pagar % Sobre o excedente 

de $ 

0 300.000.000 

inclusive 

0 2 0 

300.000.000 400.000.000 

inclusive 

6.000.000 2.25 300.000.000 

400.000.000 600.000.000 

inclusive 

8.250.000 2,50 400.000.000 

600.000.000 800.000.000 

inclusive 

13.250.000 2,75 600.000.000 

800.000.000 1.500.000.000 

inclusive 

18.750.000 3 800.000.000 

1.500.000.000 3.000.000.000 

Inclusive 

39.750.000 3,25 1.500.000.000 

3.000.000.000 Em diante 88.500.000 3,5 3.000.000.000 

Fonte: AFIP, 2021. 

 
Tabela 13. Alíquota de mercadorias no exterior. Continua. 

Valor total das mercadorias do 
país e do exterior (mais de $) 

Valor total das mercadorias do 
país e do exterior (até $) 

Pelo total das mercadorias 
localizadas no exterior, eles 

pagarão em % 

200.000.000 300.000.000 inclusive 3 

300.000.000 400.000.000 inclusive 3,375 

400.000.000 600.000.000 inclusive 3,75 

600.000.000 800.000.000 inclusive 4,125 

800.000.000 1.500.000.000 inclusive 4.5 

1.500.000.000 3.000.000.000 inclusive 4.875 

3.000.000.000 Em diante 5.25 

Fonte: AFIP, 2021 
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O “D’impôt Sur Les Grandes Fortunes” (Imposto Sobre As Fortunas23) - IGS - francês 

foi criado em 1982 e visava ativos até 400.000 euros e foi em 1989 que o IGS passou a ser o 

“l’impôt De Solidarité Sur La Fortune” (Imposto Solidário Sobre O Patrimônio) – ISF -.  

Em 2018 este imposto foi abolido por Emmanuel Macron sendo substituído pelo “l’impôt 

Sur La Fortune Immobilière” (Imposto Sobre A Riqueza Imobiliária) – IFI. 

Enquanto o ISF afetava todos os ativos dos franceses (conta de títulos, seguro de vida, 

cadernetas, imóveis) o IFI diz respeito a todos os cidadãos que, direta ou indiretamente detém 

ativos imobiliários superiores a 1.300.000 euros. 

Afora esse aspecto, as regras aplicáveis ao IFI são mais ou menos iguais às do ISF. O 

imposto não é dirigido apenas aos franceses, os não residentes estão sujeitos ao IFI sobre os 

seus ativos imobiliários na França, se exceder o limite de 1.300.000 euros. Segundo o jornal 

francês “Le Figaro Le Particulier24” com a mudança do ISF para o IFI a França deixou de 

arrecadar 3,2 bilhões de euros em 2018. 

O portal “Statista” 25 também concluiu que com a mudança do imposto, a França decaiu 

radicalmente na arrecadação deste tributo. Essas análises indicam que a capacidade para 

promover justiça social trazida por esse imposto foi, portanto, reduzida. 

A declaração é feita através do formulário Nº 2042-IFI26- Déclaration d'impôt sur la 

fortune immobilière - Declaração de imposto de riqueza imobiliária. 

O IFI é calculado sobre o valor do patrimônio líquido tributável aplicando a seguinte 

alíquota presente na Tabela 11. 

 

 

 

 
23Disponível em: https://www.lerevenu.com/impots-et-droits/isf/quest-ce-que-limpot-sur-la-fortune. Acesso em: 
23 fev. 2021 
24Disponível em: http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-ifi-a-rapporte-pres-de-3-milliards-de-moins-que-l-isf/. 
Acesso em: 24 fev. 2021 
25Disponível em: https://fr.statista.com/statistiques/477214/revenu-collecte-impot-sur-fortune-france/. Acesso 
em: 24 fev. 2021. 
26Disponível em: République Française (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2042-ifi/declaration-
dimpot-sur-la-fortune-immobiliere). Acesso em: 24 fev. 2021. 
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Tabela 14. Escala do IFI Francês. 
Fração do valor líquido tributável do ativo (€) Taxa aplicável (%) 

800.000 0 

800.001 a 1.300.000 0,5 

1.300.001 a 2.570.000 0,7 

2.570.001 a 5.000.000 1 

5.000.001 a 10.000.000 1,25 

Mais de 10.000.000 1,50 

Fonte: République Française, 2021. 

 

Como dito acima, no Brasil o Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF) está previsto na 

Constituição Federal de 1988, no inciso VII do artigo 15327, contudo, o imposto nunca foi 

regulamentado e instituído no país. 

O imposto seria cobrado sobre os patrimônios considerados de grande fortuna, ou seja, 

seria criada uma alíquota (porcentagem) para definir o montante em que o patrimônio deveria 

ser tributado. 

Segundo o relatório da OXFAN do Brasil, apenas uma pequena parcela da população 

pagaria este imposto (no caso os 0.1% mais ricos) - que são pessoas que tem rendimentos acima 

de 80 salários-mínimos mensais - não gerando um grande impacto na maioria da população e 

poderia significar um ganho importante em políticas públicas para os mais pobres. Com a 

chegada da pandemia foi sugerido que este imposto financiasse o auxílio emergencial a fim de 

melhorar a condição de vida das camadas mais pobres da população, contudo, esta proposta não 

chegou a vingar.  

 

 

 

 
27Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
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5. CONCLUSÃO 

O Imposto de Renda da Pessoa Física é uma importante ferramenta no combate à 

desigualdade social por ser um tributo que confere uma maior justiça social na arrecadação por 

considerar a capacidade econômica de cada indivíduo e respeitar a progressividade das 

alíquotas em sua base de cálculo. 

A presente monografia buscou mostrar as principais diferenças envolvendo o IRPF no 

Brasil, Argentina e França através da análise das alíquotas presentes nesses países, suas 

deduções, arrecadações e formas de cálculo. Ao decorrer do estudo percebemos que a França é 

um exemplo de tributação a ser seguido, pois ao atribuir um maior tributo sobre a renda em vez 

do consumo dos indivíduos, gera um mecanismo que reduz a desigualdade social na cobrança 

dos tributos, ao mesmo tempo em que impulsiona a arrecadação do país. 

Dentre os países apresentados a França tem a maior alíquota 45%, seguida de Argentina 

com 35% e Brasil com 27,5%. Ressalta-se que o número de alíquotas não contribui para estudar 

o desenvolvimento e alcance de renda nestes países visto que a França possui o número de 

alíquotas igual ao do Brasil (cinco no total) e tem uma melhor distribuição das faixas de renda, 

enquanto a Argentina possui nove alíquotas e é totalmente ineficiente na arrecadação dos 

tributos relacionados ao IRPF mesmo tendo uma alíquota maior que o Brasil. 

Brasil e Argentina se comparados em conjunto com os países sul-americanos possuem 

uma proporção de tributos sobre o PIB mais perto da média da OCDE, porém estão longe de 

serem modelos de sistemas tributários como a França por exemplo, visto que, como 

verificamos, apresentam predominantemente um sistema tributário regressivo, diferente do 

sistema francês, muito mais progressivo. 

Conclui-se, portanto, que o Brasil lida com um sistema tributário fortemente regressivo 

(considerando seu número de alíquotas, mas principalmente, o montante da arrecadação de 

tributos indiretos sobre os diretos) que penaliza os indivíduos com menor poder aquisitivo. Ao 

invés de onerar seus contribuintes na aplicação do IRPF – que por ser um imposto progressivo 

torna a arrecadação mais justa, podendo ser melhor explorado ajustando-se suas alíquotas e 

deduções para alcançar faixas de rendas maiores e proporcionar melhores isenções para parcelas 

mais pobres da população –, o sistema tributário pátrio privilegia tributos indiretos que oneram 

contribuintes de baixa renda. Se seguido o exemplo francês, ao concentrar a tributação sobre o 

IRPF, o Brasil reduziria a desigualdade através da arrecadação, promovendo justiça social 
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através de seu sistema tributário. Mesma justiça social poderia ser também promovida através 

da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas no país. 
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