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RESUMO 
 

 

Introdução: O IRPF é o imposto federal incidente sobre as receitas ou ganhos obtidos, sobre a 

renda e os proventos de contribuintes residentes no País ou residentes no exterior que recebam 

rendimentos de fontes no Brasil. Apresenta alíquotas variáveis conforme a renda dos 

contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação. 

Anualmente este contribuinte deve prestar informações pela DIRPF para apurar possíveis 

débitos ou créditos (restituição de imposto). Este estudo teve como abrangência a importância 

em se declarar o imposto de renda de pessoa física bem como algumas peculiaridades, de forma 

correta e sem omissões. Objetivo: Diante do apresentado, esse estudo teve como objetivo 

ressaltar a importância da DIRPF, esclarecendo as principais dúvidas para que o contribuinte faça de 

forma correta sem omitir dados e dentro dos prazos estipulados pela receita federal evitando multas e 

punições. Materiais e Métodos: Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e os resultados em geral 

aplicam-se as evidências científicas referentes ao comportamento do contribuinte na elaboração 

da declaração do imposto de renda. Resultados: Os resultados obtidos na pesquisa demonstram 

as diversas ponderações existentes em uma DIRPF, bem como, a importância da reversão do 

dinheiro arrecadado pelo governo em melhorias e serviços para a sociedade em geral. 

Conclusão: Tanto a declaração quanto o imposto tem muito a agregar de forma benéfica nas 

mais distintas áreas, entre eles, bens e serviços não acessíveis a população desfavorecida de 

renda e quão precioso é o imposto para as políticas públicas e desenvolvimento do pais.  

 
 
Palavras-chave: Imposto de renda de pessoa física, Contribuintes, declaração.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento (ganhos obtidos) é um tributo 

da espécie imposto existente em vários países, em que cada contribuinte, seja ela pessoa física 

ou pessoa jurídica, é obrigado a pagar certa porcentagem de sua renda para o governo, nacional 

ou regional, a depender de cada jurisdição. 

O imposto de renda é cobrado (ou pago) mensalmente (existem alguns casos que a 

mensalidade é opcional pelo contribuinte) e no ano seguinte o contribuinte prepara 

uma declaração de ajuste anual de quanto deve do imposto (ou tem restituição de valores pagos 

a mais), sendo que esses valores deverão ser homologados pelas autoridades tributárias. O 

imposto se divide em: imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica (IRPJ), os contribuintes que não declarar imposto de renda dentre dos prazos 

estipulados, pode ter seu cadastro de pessoa física (CPF) bloqueado, ou seja, um status de 

pendência, impossibilitando assim algumas ações com uso do mesmo, tais como, fazer 

empréstimos, tirar passaporte, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel ou até 

mesmo prestar concursos públicos. O atraso da entrega gera uma taxa de 1% ao mês sobre o 

valor a ser pago e essa multa não pode ultrapassar 20% do imposto devido. 

Devido a importância da declaração de imposto de renda vemos a necessidade deste 

estudo, que por sua vez tem por objetivos: verificar datas e prazos e que o contribuinte deve 

cumprir, ressaltar os documentos que são aceitos pela receita, evidenciar a importância da 

declaração para os contribuintes obrigados e não obrigados, a importância do imposto de renda 

para sociedade, esclarecer dúvidas sobre dependentes, descrever declaração simplificada e 

completa e avaliar rendimentos tributáveis e não tributáveis. 

A metodologia neste estudo busca evidencias cientificas referentes ao comportamento 

do contribuinte na elaboração da declaração do imposto de renda de pessoa física (DIRPF), o 

método a ser aplicada será de pesquisa descritiva quanto aos objetivos, e quanto aos 

procedimentos será feito uma pesquisa bibliográfica na literatura relacionada ao tema. A 

abordagem do problema será qualitativa, baseando-se em dados que objetiva obter informações 

relativas a percepção dos contribuintes do imposto de renda. O estudo será realizado em artigos 

científicos, dados da Receita federal e sites relacionados e população a ser estudada será os 

contribuintes que se enquadram na faixa de obrigatoriedade, conforme desposto pela Receita 

Federal sobre o ano base em questão. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contribuinte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Declara%C3%A7%C3%A3o_de_ajuste_anual&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_Pessoa_F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_Pessoa_Jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_Pessoa_Jur%C3%ADdica
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi em ressaltar a importância da declaração do imposto 

de renda de pessoa física (IRPF), esclarecendo as principais dúvidas para que o contribuinte 

faça de forma correta sem omitir dados e dentro dos prazos estipulados pela receita federal 

evitando multas e punições. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos foram: 

• Verificar datas e prazos e que o contribuinte deve cumprir. 

• A importância da declaração para os contribuintes obrigados e não obrigados. 

• A importância do imposto de renda para sociedade. 

• Esclarecer dúvidas sobre dependentes. 

• Descrever a declaração simplificada e a completa. 

• Avaliar os rendimentos tributáveis e não tributáveis. 
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3. DESENVOLVIMENTO  

 

 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA: 

ASPECTOS GERAIS E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 

JÚLIO CÉSAR MACHADO1  

CHARLISSON HENRIQUE DA SILVA2  

 
 
RESUMO  
 

 

Introdução: O IRPF é o imposto federal incidente sobre as receitas ou ganhos obtidos, sobre a 

renda e os proventos de contribuintes residentes no País ou residentes no exterior que recebam 

rendimentos de fontes no Brasil. Apresenta alíquotas variáveis conforme a renda dos 

contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação. 

Anualmente este contribuinte deve prestar informações pela DIRPF para apurar possíveis 

débitos ou créditos (restituição de imposto). Este estudo teve como abrangência a importância 

em se declarar o imposto de renda de pessoa física bem como algumas peculiaridades, de forma 

correta e sem omissões. Objetivo: Diante do apresentado, esse estudo teve como objetivo 

ressaltar a importância da DIRPF, esclarecendo as principais dúvidas para que o contribuinte faça de 

forma correta sem omitir dados e dentro dos prazos estipulados pela receita federal evitando multas e 

punições. Materiais e Métodos: Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e os resultados em geral 

aplicam-se as evidências científicas referentes ao comportamento do contribuinte na elaboração 

da declaração do imposto de renda. Resultados: Os resultados obtidos na pesquisa demonstram 

as diversas ponderações existentes em uma DIRPF, bem como, a importância da reversão do 

dinheiro arrecadado pelo governo em melhorias e serviços para a sociedade em geral. 

Conclusão: Tanto a declaração quanto o imposto tem muito a agregar de forma benéfica nas 

mais distintas áreas, entre eles, bens e serviços não acessíveis a população desfavorecida de 

renda e quão precioso é o imposto para as políticas públicas e desenvolvimento do pais.  

 
 
Palavras-chave: Imposto de renda de pessoa física, Contribuintes, declaração.  

 
 
ABSTRACT  

 
 
Introduction: IRPF is the federal tax levied on income or gains obtained, on the income and 

earnings of taxpayers resident in Brazil or resident abroad who receive income from sources in 

Brazil. It presents variable rates according to the income of the taxpayers, so that those of lower 

income are not reached by taxation. Annually this taxpayer must provide information by the 

DIRPF to determine possible debits or credits (tax refund). This study will cover the importance 

                                                 
1 Autor, Graduando em Ciências Contábeis pelo UNICERP, juliopargan@hotmail.com 
2 Professor orientador. Especialista e docente do Curso de Ciências Contábeis do UNICERP, 
charlisson@unicerp.edu.br 
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of declaring personal income tax as well as some peculiarities, correctly and without omissions. 

Objective: The purpose of this study was to highlight the importance of DIRPF, clarifying the 

main doubts for the taxpayer to do correctly without omitting data and within the deadlines 

stipulated by federal revenue avoiding fines and punishments. Materials and Methods: The 

bibliographical research was used and the results generally apply the scientific evidence 

referring to the behavior of the taxpayer in the preparation of the income tax return. Results: 

The results obtained in the research demonstrate the various considerations in a DIRPF, as well 

as the importance of the reversal of the money raised by the government in improvements and 

services to society in general. Conclusion: Both the declaration and the tax have much to add 

in a beneficial way in the most distinct areas, among them, goods and services not accessible 

to the disadvantaged population of income and how precious is the tax for the public policies 

and development of the country. 

 
 
Key words: Personal income tax, Taxpayers, statement.  

 
 
3.1 INTRODUÇÃO   

 
 

O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento (ganhos obtidos) é um tributo 

da espécie imposto existente em vários países, em que cada contribuinte, seja ela pessoa física 

ou pessoa jurídica, é obrigado a pagar certa porcentagem de sua renda para o governo, nacional 

ou regional, a depender de cada jurisdição. 

A justificativa deste estudo é devido à importância da declaração de imposto de renda, 

pois o imposto de renda é cobrado (ou pago) mensalmente (existem alguns casos que a 

mensalidade é opcional pelo contribuinte) e no ano seguinte o contribuinte prepara 

uma declaração de ajuste anual de quanto deve do imposto (ou tem restituição de valores pagos 

a mais), sendo que esses valores deverão ser homologados pelas autoridades tributárias. O 

imposto se divide em: imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica (IRPJ), os contribuintes que não declarar imposto de renda dentre dos prazos 

estipulados, pode ter seu cadastro de pessoa física (CPF) bloqueado, ou seja, um status de 

pendência, impossibilitando assim algumas ações com uso do mesmo, tais como, fazer 

empréstimos, tirar passaporte, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel ou até 

mesmo prestar concursos públicos. O atraso da entrega gera uma taxa de 1% ao mês sobre o 

valor a ser pago e essa multa não pode ultrapassar 20% do imposto devido. 

O problema da pesquisa abordou a importância e peculiaridades da Declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física e quais benefícios à declaração trazem para o contribuinte e 

para a sociedade? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contribuinte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Declara%C3%A7%C3%A3o_de_ajuste_anual&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_Pessoa_F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_Pessoa_Jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_Pessoa_Jur%C3%ADdica
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O objetivo geral deste estudo foi ressaltar a importância da declaração do imposto de 

renda de pessoa física (IRPF), esclarecendo as principais dúvidas para que o contribuinte faça 

de forma correta sem omitir dados e dentro dos prazos estipulados pela receita federal evitando 

multas e punições, onde os objetivos específicos foram: verificar datas e prazos e que o 

contribuinte deve cumprir; evidenciar a importância da declaração para os contribuintes 

obrigados e não obrigados; a importância do imposto de renda para sociedade; esclarecer 

dúvidas sobre dependentes; descrever declaração simplificada e completa e avaliar rendimentos 

tributáveis e não tributáveis; ressaltando a importância da declaração do imposto de renda de 

pessoa física (IRPF). 

 
 
3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 
 

O estudo buscou evidências científicas referentes ao comportamento do contribuinte na 

declaração imposto de renda, o método utilizado foi a pesquisa descritiva. Esse tipo de pesquisa 

exige do investigador inúmeras informações sobre o que deseja pesquisar, visa identificar e 

relatar as características da evolução do Imposto de Renda no Brasil, os rendimentos tributáveis, 

seguido das isenções que cada contribuinte possui durante o exercício anterior ao da declaração, 

e por último, descrever quais as melhores alternativas para que os contribuintes não tenham 

prejuízos ao elaborar a declaração. Para isso é preciso oferecer algumas dicas que facilitarão o 

preenchimento da declaração, seja ela completa ou simplificada. 

Para atingir os objetivos propostos, inicialmente, foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica na literatura relacionada ao tema. A pesquisa bibliográfica é o primeiro passo de 

qualquer trabalho de natureza científica, e tem como objetivo fazer uma análise na literatura 

referente ao tema para não redundar no mesmo, sendo uma varredura no que já foi escrito e 

discutido pelos autores sobre determinado assunto, para que não seja realizado um trabalho 

feito anteriormente (MACEDO, 1994). Segundo Ceribelli (2003, p. 55), ela é baseada em 

“livros e documentos existentes em Bibliotecas, Arquivos, Museus, etc.”  

Lakatos e Marconi (1999), dizem que a pesquisa bibliográfica é: 

um apanhado geral sobre os principais trabalhos realizados, revestidos de 

importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a 

planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma 

fonte indispensável de informação, podendo até orientar as indagações. 

(Lakatos e Marconi,1999, p. 158). 
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Por pesquisa bibliográfica entende-se que a mesma vem auxiliar na compreensão do 

problema encontrado pelos contribuintes ao preencherem sua declaração de imposto de renda 

pessoa física (IRPF), para a entrega à Receita Federal. A pesquisa bibliográfica busca conhecer 

e analisar as contribuições culturais e científicas do passado sobre determinado assunto, tema 

ou problema. 

 Quanto à abordagem do problema a pesquisa qualitativa, baseia-se em dados que 

objetiva obter informações relativas à percepção dos contribuintes do imposto de renda. 

Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 142), as principais preocupações da pesquisa qualitativa 

são: “[...] descrições, compreensões e interpretações ao invés de medições. ” 

O estudo, verificou-se através de pesquisas em artigos científicos, dados da Receita 

Federal e sites relacionados, população estudada teve como referência os contribuintes que se 

enquadram na faixa de obrigatoriedade, conforme desposto pela Receita Federal sobre o ano 

base em questão. Segundo Lakatos e Marconi (2010), o pesquisador pode delimitar o universo 

da pesquisa, isso ocorre por meio da amostragem que nada mais é que escolher parcialidade da 

população (ou amostra), logo, a amostra a ser observada é referira aos dados dispostos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Para alcançar os objetivos foram utilizadas a coleta de dados disponibilizados pela 

Receita Federal. A técnica utilizada no presente estudo é amostragem não probabilística, ou 

seja, aquela onde existe uma escolha deliberada e imparcial dos elementos que irão compor a 

amostra. 

Analisou-se os dados por meio de comparações entre matérias de fontes da Receita 

Federal do Brasil e entes nela interligados. Esta análise buscou compreender o significado dos 

dados coletados, afim de objetivar e de facilitar o entendimento dos conteúdos para a população, 

através de alguma classificação apresentada de forma sistematizada dentre a grupo de pessoas 

que estão enquadrados na obrigatoriedade da declaração, a fim de demonstrar uma correta 

análise. 

 
 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 
 
3.3.1 Imposto  

 
 

Definindo imposto segundo Carneiro (2009, p. 170) “o imposto é um tributo, por 

excelência, de finalidade meramente fiscal, ou seja, de cunho meramente arrecadatório”. Por 
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esse motivo os impostos são denominados tributos não vinculados, uma vez que não está 

atrelado a nenhuma ação estatal específica.  

Conforme o art. 5º do Código Tributário Nacional “CTN” (BRASIL, 1996) as espécies 

de tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria e o art. 145 da CF (BRASIL, 1988), 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. 

As taxas e contribuições de melhoria têm pouco significado, tanto no que se 

refere ao montante arrecadado, como ao impacto causado no contribuinte. 

Portanto é principalmente através dos impostos que se constitui a receita 

pública, e é através dessa receita que o Estado faz investimentos em obras 

públicas, direciona o comportamento da economia, cumpre com a folha de 

pagamento de servidores, dentre outras funções relevantes. (OLIVEIRA, et al, 

2011, p. 5). 

Imposto segundo o art. 16 do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966), é o tributo 

relativa ao contribuinte cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica.  

Os impostos se diferenciam pelos respectivos fatos geradores e bases de cálculo, como 

por exemplo, auferir renda; realizar operações financeiras, importar produtos estrangeiros, o 

fato gerador dos impostos se justifica pela simples exteriorização da riqueza decorrente da 

capacidade econômica do contribuinte e derivam do poder do Estado em obter receita para a 

custear suas despesas. Portanto, uma vez instituído por lei, o imposto é devido. (CARNEIRO, 

2009). 

O imposto arrecadado não tem, em regra, uma destinação específica, é destinado às 

diversas funções do Estado, ou seja, às despesas públicas. Como exceção, pode haver 

vinculação da receita de impostos para a saúde pública, para manutenção do ensino, e para 

oferecer garantias de débitos para com a União, como estabelece o art. 167, inciso IV da CF 

(BRASIL, 1988).  

Os impostos podem ser classificados como diretos e indiretos. Os impostos diretos são 

aqueles em que a pessoa que praticou o fato tipificado na lei não tem a possibilidade de transferir 

o encargo fiscal a quem quer que seja. Os impostos diretos são pagos diretamente pelo 

contribuinte, incidem diretamente sobre o patrimônio ou renda dos contribuintes, como o 

Imposto de Renda (IR), por exemplo. Já os impostos indiretos são aqueles em que o contribuinte 

de direito é diferente do contribuinte de fato. O ônus financeiro do tributo é transferido ao 

consumidor final. Como exemplo o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que é 

repassado ao consumidor final, por meio dos preços dos produtos e serviços. 
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Outra modalidade de classificação conforme Carneiro (2009), é a que divide os impostos 

em pessoais e reais. O imposto pessoal é o aquele cujo fato gerador incide sobre uma pessoa, 

enfatizando as circunstâncias subjetivas que a cercam e já o real é o imposto que incide sobre 

o contribuinte, enfatiza a situação de um bem ou coisa. 

Os impostos podem variar entre fixos, proporcionais ou progressivos. O imposto fixo é 

aquele em que o montante a pagar é representado por uma quantia predeterminada. O 

proporcional é aquele que mantém a mesma alíquota, qualquer que seja o valor tributável e 

imposto progressivo é aquele que exige uma alíquota maior à medida que o valor tributável vai 

aumentando. (HARADA, 2005). 

 
 
3.3.2 Imposto de Renda 

 
 

O imposto de renda, embora autores concordem que não se sabe uma data exata de sua 

criação, consta no sítio da RFB (2018), que sua história começou no século XV em Florença. 

Num esboço de tentativa de instauração de imposto de renda foi criada a “Décima Scalata”, que 

foi um imposto não sobre a renda, mas sobre a capitalização. Porém, a renda era o fator 

determinante para o índice do imposto, pois assim como hoje, já naquela época o imposto era 

gradual e progressivo. A partir da renda obtida, alcançava-se o patrimônio necessário para a 

produção da mesma. 

 Ainda sobre a história, RFB (2018), observa que em 1796, sobre ameaça de guerra, a 

Inglaterra necessitava de fundos para financiar sua defesa. Sobre este prisma, o então ministro 

inglês Willian Pitt apresentou um projeto chamado “empréstimo de lealdade”. Apesar do nome, 

o mesmo já tinha características de imposto sobre a renda, porém, naquele momento não teve 

êxito. No ano seguinte, insistindo na ideia o mesmo Willian Pitt, solicitou o aumento e 

mudanças das “assessed taxes”, uma taxação em cima das despesas, dividindo-a em três classes, 

de acordo com os bens de cada cidadão. Mesmo com este imposto, a receita da coroa era baixa 

e sem expectativas de crescimento. 

 Somente em 1798, sob o perigo iminente de guerra e planejando um ataque sobre a 

França, a Inglaterra não contava com recursos financeiros, e foi então que Pitt requereu a 

modificação da forma de tributação dessa taxa, vigorando sobre a renda e não mais sobre as 

despesas, (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). 

O critério da generalidade implica em alcançar a todas as pessoas, enquanto o da 

universalidade impõe a tributação de todas as rendas e proventos. Ainda segundo o autor, a 
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progressividade determina que as alíquotas sejam graduadas segundo a capacidade econômica 

do contribuinte. (HARAMA, 2005). 

Segundo a CF (BRASIL, 1988), o imposto de renda é um imposto de competência 

federal, e possui as seguintes características: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: III – renda e proventos de 

qualquer natureza; § 2º - O imposto previsto no inciso III: I - será informado 

pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na 

forma da lei; 

É no Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (BRASIL, 1999), que se encontra a 

regulamentação do IR. Mais conhecido como Regulamento do Imposto de Renda, ou 

simplesmente RIR/99, este dispositivo legal norteia a aplicação do imposto. Ele é composto por 

quatro livros, sendo que o primeiro deles trata especificamente do IRPF. O Livro II trata das 

pessoas jurídicas. Os Livros III e IV também contêm matéria pertinente à tributação da renda 

das pessoas físicas, pois trazem regras para a tributação na fonte e sobre as operações 

financeiras e para a administração do imposto, respectivamente. 

O imposto de renda tem a característica de incidência direta sobre o patrimônio ou renda 

em questão. Sua alíquota é progressiva: incide de acordo com a renda do contribuinte, 

aumentando gradativamente de acordo com os rendimentos do contribuinte. Estas alíquotas do 

imposto de renda são reguladas pelo Estado, e podem sofrer mudanças ao longo dos anos. 

 

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Física para o exercício de 2018, ano-calendário de 2017. 

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

Até 22.847,76 – – 

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

1.713,58 De 33.919,81 até 45.012,60 15 4.257,57 

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

Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32 

Fonte: Receita Federal do Brasil (2018). 

 

A base de cálculo do IR para pessoas físicas são os rendimentos auferidos no mês ou 

ano calendário. As alíquotas utilizadas dependem da renda tributável auferida pelo contribuinte. 



17 

 

Até determinado valor de base de cálculo anual, o contribuinte pessoa física é isento, o que 

equivale a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) 

ou que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 

soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para o exercício 2018, ano calendário 

2017, ou seja, a isenção nesse período se aplica para quem apurou base de cálculo mensal de 

até R$ 2.379,98 (dois mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). 

O (IREF) Imposto de Renda Exclusivo na Fonte é uma espécie de imposto de renda 

retido na fonte, porém com uma particularidade, os rendimentos tributados dessa forma não são 

passíveis de restituição. Ele incide sobre rendas como: a gratificação natalina (13º salário), 

prêmios distribuídos em dinheiro por concursos, ganhos de capital na alienação de bens e 

direitos, entre outras, ele deve ser recolhido na data de recebimento do efetivo rendimento 

(RIR/99). 

Mesmo não sendo restituível, o IREF deve constar na declaração, com a finalidade de 

mostrar a mutação patrimonial do indivíduo ou o aumento das riquezas. Mas para não agregar 

valor à base de cálculo para o Imposto de Renda, os rendimentos com tributação exclusiva na 

fonte devem constar na declaração com seu valor líquido no campo destinado ou, quando 

possível, com o valor bruto e o valor do imposto expresso em campo específico. 

Devido à situação demonstrada anteriormente, este pode ser um fato importante na hora 

da declaração de IR, pois ao julgar não necessário a informação de tais rendimentos, o 

contribuinte pode estar deixando seu aumento patrimonial em desacordo com sua renda 

declarada, levando sua declaração a sofrer revisão pela Receita Federal, também chamada de 

malha fina, (LUNELLI, 2011).   

O Imposto Retido na Fonte é uma espécie de antecipação do imposto devido, sendo 

recolhido no ato do pagamento dos rendimentos pela fonte pagadora, que é a responsável pelo 

recolhimento do mesmo, MAFON (2016). 

Conforme MAFON (2016), fonte pagadora é considerado a pessoa jurídica ou física que 

efetuar pagamentos de rendimentos. No caso de Pessoa Jurídica, o recolhimento e a informação 

devem ser feitos no nome e CNPJ do estabelecimento matriz. Em caso de pagamento a mesma 

pessoa física dentre o mesmo mês, por filiais ou até mesmo pela própria matriz, o IRRF deverá 

ser calculado levando-se em consideração a somatório dos valores dos proventos acumulados, 

valores estes pagos por ambos os estabelecimentos no mesmo mês. 

O fato gerador é o que gera o imposto, a RIR/1999, art. 43, 620, 624, 626, 633, 637 e 

717; Lei nº Lei Complementar nº 123, de 2006; Lei nº 11.053, de 2004, art. 3º; Instrução 
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Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 22, (MAFON, 2016), dentre outros, 

citam as seguintes situações definidas como fatos geradores de IRRF sobre o trabalho 

assalariado no Brasil: 

Pagamento de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer título, 

indenização sujeita à tributação, ordenado, vencimento, provento de 

aposentadoria, reserva ou reforma, pensão civil ou militar, soldo, pro labore, 

remuneração indireta, retirada, vantagem, subsídio, comissão, corretagem, 

benefício (remuneração mensal ou prestação única) da previdência social, 

privada, do Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e de Fundo de 

Aposentadoria Programada Individual (FAPI), remuneração de conselheiro 

fiscal e de administração, diretor e administrador de pessoa jurídica, titular de 

empresa individual, gratificação e participação dos dirigentes no lucro e 

demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos por 

pessoa física residente no Brasil. 

Rendimentos tributáveis na maioria das vezes tem o seu recolhimento na fonte, 

entretanto aqui se apresentou apenas os rendimentos passíveis de restituição, diferindo-se dos 

exclusivos na fonte. Apesar de não apresentados, os rendimentos escriturados no carnê-leão em 

sua maioria seguem as regras de rendimentos retidos na fonte, entretanto muitas vezes a fonte 

pagadora não tem capacidade de saber se tal rendimento é passível de retenção. O exemplo 

disto apresenta-se o pagamento de salário abaixo da faixa de incidência, onde, caso o 

empregado receba outros rendimentos que consorciados a este, somem o valor inicial de 

incidência de imposto de renda, o mesmo fica responsável pelo seu recolhimento. 

Rendimentos isentos ou não tributáveis são todos aqueles taxados na RIR/99 que o 

Estado reconhece que não há incidência de imposto de renda. Somente os que estão 

devidamente descritos no regulamento são isentos, não permitindo o uso de exemplos 

semelhantes para classificar um rendimento como isento. Apesar disto, alguns contribuintes 

contestam contra o fisco direito de isenção sobre rendimentos não taxados como isentos na 

própria RIR/99, provocando assim mais mudanças na legislação.  

O fisco sofre inúmeros processos, para se ter ideia da quantidade de processos, 

recentemente, após várias perdas judiciais, o fisco reconheceu, o rendimento relativo ao Abono 

pecuniário de férias, que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como 

isento de imposto de renda. (TADEU, 2011).  

 
 
3.3.3 Da Declaração do Imposto de Renda 

 
 

A legislação estabelece uma sistemática de apuração do imposto de renda da pessoa 

física que compreende a tributação no curso do ano-calendário e um ajuste anual, concluído o 
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ano base. Os rendimentos recebidos pelo contribuinte no dentre o ano base, mais as deduções 

permitidas por lei e outras fontes de renda diferentes das provenientes do trabalho assalariado, 

devem ser somadas para a determinação do imposto anual efetivamente devido. Essa apuração 

é efetuada na DIRPF a ser apresentada até o último dia útil do mês de abril do ano subsequente 

ao do recebimento do rendimento.  

De acordo com a Receita Federal (2018), o preenchimento da declaração do Imposto de 

Renda 2018 pode ser feito de duas formas: pelo modelo completo ou pelo simplificado. A 

escolha entre um ou outro modelo depende basicamente do tamanho das despesas que você 

possui para a abater do IR. 

Quem quer obter uma restituição maior ou reduzir o imposto a pagar, deve preencher a 

declaração pelo modelo completo. Todas as possibilidades de abatimento do imposto são 

levadas em conta no modelo completo, porém é preciso guardar todos os recibos, notas fiscais 

e comprovantes das despesas e pagamentos por no mínimo cinco anos, caso a Receita venha a 

questionar algum valor. (UOL ECONOMIA, 2018). 

Já quem tem poucas despesas dedutíveis deve escolher o modelo simplificado. Nesse 

modelo, a Receita Federal considera um desconto padrão de 20% sobre a base de cálculo do 

imposto, limitado a R$ 16.754,34 em substituição a todas as demais deduções legais. Nesse 

caso, ficam dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. Esse desconto 

pode ser utilizado independentemente do montante dos rendimentos recebidos e do número de 

fontes pagadoras. (UOL ECONOMIA, 2018). 

Conforme Receita Federal (2018), é descontado mensalmente, em folha de pagamento 

do empregado o Imposto de Renda Retido da Fonte, referente ao salário recebido. Já aqueles 

que prestam serviço sem vínculo empregatício, também têm parte do que seria recebido 

recolhido em função do imposto devido sobre a renda auferida. Os profissionais liberais e 

autônomos fazem o recolhimento por meio do carnê-leão – também mensalmente – o valor 

devido calculado com base em seus ganhos. 

Na Declaração de Imposto de Pessoa Física (DIRPF) o contribuinte apura o montante 

total do imposto devido e confronta este valor com o valor já pago mensalmente durante o ano. 

Caso o valor devido seja maior do que o valor já arrecadado, este deve fazer o recolhimento da 

diferença. Já se o valor apurado for menor que o já pago, o contribuinte tem direito à restituição 

desta diferença. Esta é a conhecida Restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal do 

Brasil devolve estes valores em lotes, reajustados de acordo com a taxa referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia (Selic). (RECEITA, 2018). 
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3.3.4 Datas e prazos que o contribuinte deve seguir 

 
 

A prestação de contas é obrigatória para quem recebeu uma determinada quantia no ano 

base, ou seja, ano anterior ao que será feito a declaração valor este determinado pela RFB. 

Nos últimos anos a apresentação da Declaração de Ajuste Anual ou Declaração de 

Imposto de Renda de Pessoa Física, tem acontecido em um período de dois meses, março e 

abril de cada ano. (PENHA, 2010, p. 351). 

 Segundo RFB(2018), o prazo inicial para a entrega da declaração do Imposto de Renda 

de Pessoa Física é 1º de março e cessando as entregas em 30 de abril, às 24 horas. A declaração 

que for apresentada pela Internet, por meio da funcionalidade “Entregar Declaração” do PGD 

IRPF 2018, tem seu horário de transmissão: durante todo o dia, exceto no período de 1h às 5h 

da manhã (horário de Brasília). A multa por atraso na entrega da declaração é cobrada quando 

o contribuinte estiver obrigado a apresentar a declaração e a entrega for realizada após 30 de 

abril, os que perderem esse prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 

(cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e máxima de 20% do imposto devido. 

Definindo a entrega segundo Penha (2010, p. 350) “A entrega da Declaração de Ajuste 

Anual é feita à Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio de dados transmitidos pela 

Internet em sua grande maioria.” Por esse mecanismo dar-se o dinamismo nas entregas feitas 

das Declarações apresentadas.  

 
 
3.3.5 Da Elisão e da Evasão Fiscal 

 
 

No momento da declaração do imposto de renda o contribuinte pode utilizar-se de meios 

para diminuir o imposto a pagar ou aumentar o imposto a restituir. No entanto nem todas estas 

práticas são lícitas. Assim faz-se necessário distinguir o que é elisão e o que é evasão fiscal. 

Segundo Carneiro (2009), a elisão fiscal decorre de um ato lícito, uma prática permitida 

por lei que seja realizado com vistas a uma economia fiscal por parte do contribuinte, que busca 

diminuir o imposto a pagar ou até mesmo afastar a incidência tributária através de um 

planejamento tributário. 

O contribuinte, ao escolher o modelo de declaração, completa ou simplificada, está 

verificando qual delas é melhor, ou seja, a que pague menos imposto ou o maior imposto a 

restituir. É possível e real que aconteça posteriormente ao fato gerador, como, por exemplo, a 



21 

 

escolha do modelo a ser utilizado pelo contribuinte no momento da sua declaração de imposto 

de renda, cujo fato gerador já ocorreu. (CARNEIRO, 2009). 

A declaração completa tem por finalidade a subtração de todas as deduções e 

abatimentos dos referidos rendimentos tributáveis para a apuração da base de cálculo do 

imposto, como fator de desestímulo estão a impossibilidade de utilização do imposto pago no 

exterior na apuração do resultado a pagar ou restituir ou compensação do prejuízo da atividade 

rural. (PENHA, 2010). 

Segundo Penha (2010), o contribuinte optando pela declaração simplificada lhe é 

admitido a substituição de determinadas deduções e abatimentos por um desconto, esse por sua 

vez é definido anualmente através de Instruções Normativas emitidas pela RFB que implica em 

definir quais as deduções serão substituídas pelo desconto de 20% (vinte por cento) do valor 

dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a um valor anualmente. 

Conforme Carneiro (2009), a evasão fiscal, ao contrário de elisão, é prática que infringe 

a lei, e é considerada uma prática ilícita por parte do contribuinte que busca omitir ou evitar que 

o Fisco tome conhecimento da ocorrência do fato gerador. 

A evasão fiscal está prevista na Lei 8.137/90 (BRASIL, 1990), que em seu art. 1º define 

que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social 

e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

a) omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 

fazendárias; b) fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, 

ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido 

pela lei fiscal; 21 c) falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de 

venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; d) 

elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva 

saber falso ou inexato; e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, 

nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou 

prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com 

a legislação.(BRASIL, 1990). 

Vale destacar, portanto que a Receita Federal do Brasil vem desenvolvendo ao longo 

dos anos um trabalho de crescente eficiência na fiscalização da arrecadação do IR. Devido a 

elevada carga tributária aplicada no Brasil, os contribuintes acabam realizando manobras 

tentando manipular informações para diminuir a contribuição a ser pago e muita das vezes finda 

por tentativa de sonegação ou erros na DIRPF. Caso seja constatada uma divergência de 

informações, seja pelo sistema informatizado ou não, o contribuinte cai na chamada Malha Fina 

do IRPF, sendo convocado a prestar maiores informações. Podem ser aplicadas diferentes 

penalidades de acordo com a infração cometida, sendo as possíveis restituições liberadas 

posteriormente a total regularização do caso. (RFB, 2018). 
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3.3.6 Contribuintes obrigados e não obrigados. 

 
 

Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.794, de 23 de fevereiro de 2018, está na faixa 

de obrigatoriedade a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa 

Física referente ao exercício de 2018, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário 

de 2017 recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi 

superior a R$ 28.559,70 ou recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00. 

Também se enquadra como obrigado, a pessoa física relativa a atividade rural que 

obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798,50 ou ainda que pretenda compensar 

prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2017. 

Quanto aos bens direitos fica obrigado a declarar a pessoa que teve a posse ou a 

propriedade, em 31 de dezembro de 2017, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total 

superior a R$ 300.000,00. 

A pessoa física está dispensada da apresentação da declaração, desde que não se 

enquadre em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade citadas acima ou conste como 

dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados 

seus rendimentos, bens e direitos caso os possua e teve a posse ou a propriedade de bens e 

direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge, desde que 

o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00, em 31 de dezembro de 2017. 

 
 
3.3.7 A importância do imposto de renda para sociedade 

 
 

O Imposto de Renda é um tributo que existe em diversos países, como no Brasil, e visa 

cobrar dos contribuintes uma certa quantia com base na sua renda no período anterior. O cálculo 

do valor tem como base os rendimentos fruto do trabalho, do capital ou de ambos. Aqui, o 

tributo é estabelecido com base nos ganhos do ano anterior e é devido diretamente à União.  

Incide sobre a renda e os proventos de todos os contribuintes que moram no Brasil ou 

possuam rendas que tenha o país como fonte. Possui alíquotas que mudam de acordo com a 

renda, de forma que aqueles que menos possuem não sejam prejudicados. 

Já para os cidadãos, é a forma do governo restituir parte dos impostos recolhidos ou 

pagos em excesso, também é uma das formas legais de provar a legalidade dos seus proventos 

e contribuir com a sociedade através dos impostos que são de dever do contribuinte, impostos 
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esses que posteriormente serão revertidos em forma de serviços benéficos a sociedade as 

principais áreas que recebem os investimentos vindos do Imposto de Renda são a saúde, 

educação, obras de infraestrutura e de recuperação de estradas, meio ambiente, segurança 

pública, estimulo a pesquisa cientifica, cultura, esporte, desenvolvimento social, como projeto 

de transferência de renda (exemplo: bolsa família), entre outros. 

Para Ferreira (2018), o imposto sobre a renda é a principal fonte de arrecadação do 

governo e tem diversos papeis na economia brasileira. “Diferente de tributos que são recolhidos 

com objetivos bem determinados, o imposto de renda pode ajudar a administração pública em 

diversas frentes.” Os proventos oriundos desse recolhimento são fundamentais para exercício 

dos poderes públicos em toda sua gama, seja federal, estadual ou municipal.  

Ainda sobre Ferreira (2018), esclarece que os valores arrecadados não têm destinação 

específica e pode ser reinvestido nas mais diversas áreas. Como a RFB certifica as informações, 

tais como, origem e destino do dinheiro é possível combater atividades fraudulentas que visam 

prejudicar os interesses públicos e a população, portanto torna-se um importante mecanismo 

para o desenvolvimento país. 

Segundo Lima (2017), o imposto de renda é um imposto de atribuição federal, e cabe a 

ele a sua redistribuição: 

 Os contribuintes que possuem condições de arcar com os impostos, repassam 

a sua verba para o governo federal que, por sua vez, tem o papel de distribuí-

la àqueles que mais necessitam. Infelizmente, os valores arrecadados são altos, 

mas ainda são constatados inúmeros casos de corrupção e ineficiências na 

gestão, dificultando o atendimento das necessidades básicas da população. 

 
 
3.3.8 Dependentes 

 
 

Conforme disposto no RFB(2018), pode ser considerados dependentes pessoas que 

mantiveram relação de dependências com o declarante, mesmo que por menos de doze meses, 

ou seja um ano, nos casos de falência ou nascimento. O valor de dedução por dependente foi 

de R$2.275,08 no ano de 2018. 

Incluir dependentes na declaração de Imposto de Renda permite que o contribuinte tenha 

uma redução no total dos rendimentos recebidos, estreitando a base de cálculos, assim, pague 

menos imposto ou receba uma restituição maior. (PITOSCIA, 2018). 

Conforme Pistoscia (2018), casos quando os filhos pequenos recebem pensão 

alimentícia do pai, e vantajoso para mãe ou responsável abrir uma declaração exclusiva para 

eles, ao invés de informa-los com dependentes, “com essa iniciativa, os limites de isenção serão 



24 

 

maiores, porque serão concedidos em cada declaração”, com isso poderá arremessar o 

contribuinte para uma faixa de imposto maior. 

Para Pitoscia (2018), nem sempre a inclusão vale a pena: 

A desvantagem ocorre quando o dependente tem a sua própria renda. Nesse 

caso, os valores deverão ser somados com os rendimentos do titular, o que 

tende a aumentar a carga tributária. Quer dizer, o benefício trazido pela 

dedução poderá ser anulado por elevação de imposto. Por isso, convém 

sempre simular a declaração, com e sem o dependente, para saber qual a 

melhor opção. 

Segundo art. 77 do RIR/99 e 1º, poderão ser considerados como dependentes as pessoas 

que tenham recursos próprios e vivam às custas do contribuinte, conforme relação a seguir:  

I -o cônjuge; 

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, 

ou por período menor se da união resultou filho; 

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando 

incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 

IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a 

guarda judicial; 

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o 

contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou 

mentalmente para o trabalho; 

VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, 

superior ao limite de isenção mensal; 

VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. 

O contribuinte tem direito a alguns abatimentos sobre os rendimentos tributáveis 

efetuados com os dependentes, tais como, despesas com exames de laboratório, aparelhos 

ortodônticos, próteses seja ortopédica ou dentaria, dentista, médicos, fonoaudiólogos, hospitais 

e terapeutas ocupacionais. 

Penha (2010), ainda diz sobre a ligação com o dependente. 

“A regra geral para ser dependente do contribuinte do imposto de Renda 

Pessoa Física é o grau de parentesco comprovado por meio da certidão civil 

de nascimento ou casamento e a constatação de que o dependente não tem 

condições financeiras suficientes para custear suas necessidades básicas. Uma 

segunda regra advém em face de menores de 21 anos que o contribuinte cria, 

educa ou sustenta com comprovada ordem judicial. Ocorre, ainda, o grau de 

dependência com relação a parentes maiores de 21 anos que a lei estabelece o 

direito de alimento por parte do contribuinte.” (PENHA, 2010, p. 272). 
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3.3.9 Discussão Teórica 

 
 

Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966), traz que, imposto é o tributo relacionado 

a relativa obrigação do contribuinte que tenha por fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica.  

Carneiro (2009), afirma que o imposto é um tributo de finalidade meramente fiscal, com 

fim arrecadatório. Por esse motivo os impostos são denominados tributos não vinculados, uma 

vez que não está atrelado a nenhuma ação estatal específica. 

Ferreira (2018), assegura que o imposto sobre a renda é a principal fonte de arrecadação 

do governo influenciando diretamente na economia brasileira, uma vez que não tem a correta 

destinação podendo ser usada nas mais diversas áreas que se surgem as necessidades da 

administração pública, sendo os rendimentos oriundos desse imposto fundamentais para o 

governo federal, estadual ou municipal. 

Perder o prazo da DIRPF pode ocasionar dor de cabeça ao contribuinte, como 

consequência imediata o mesmo terá seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) submetido ao status 

de pendente de regularização, logo, restrições das mais diversas, seja por meio de um 

empréstimo, tirar passaporte ou até mesmo prestar um concurso público. 

Lima (2017), alega que o contribuinte em potência que possa arcar com o imposto de 

renda ao governo federal, assim o deve fazer e cabe ao governo a árdua tarefa de redistribui-lo, 

todavia, excepcionalmente descreve haver casos de corrupção e ineficiência na gestão, 

dificultando o acolhimento das necessidades básicas da sociedade. 

Dependentes na declaração é sempre um caso a se pensar, visto que, existem várias 

peculiaridades que podem contribuir de forma negativa se a pessoa a quem tiver declarado 

dependente obtiver bens e rendimentos. Quando se inclui um dependente muitas das vezes são 

observados apenas seus gastos (despesas), deixando de lado as dívidas e proventos que o mesmo 

possa ter, dessa forma, aumentando a base de cálculo de imposto de renda que deverá pagar, 

perdendo assim o foco inicial que seria na intenção de restituição do imposto.  

Pitoscia (2018), cita que nem sempre a inclusão vale a pena, existe ocasiões onde ocorre 

desvantagens, quando o dependente citado possui uma renda própria e ao invés de contribuir 

por meio de um benefício passa a ser um agravante. Ressalta que ao afirmar outro contribuinte 

como dependente a sua renda tenderá a aumentar a carga tributário do declarante, anulando 

assim a dedução, devido à elevação do imposto, por fim, recomenda simular a declaração com 

e sem dependente para saber a opção mais viável.  
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento (ou ganhos) é um tributo da 

espécie imposto, em que possui grande representatividade no Brasil. O governo é incumbido 

de reverter esses impostos em bem-estar para sociedade, sabendo das diversas necessidades da 

população.  Inúmeros benefícios podem ser criados por meio do imposto originário da DIRPF.  

Este trabalho usou como metodologia a pesquisa descritiva por meio da pesquisa 

bibliográfica e teve como objetivo salientar a importância da Declaração do Imposto de Pessoa 

Física e suas peculiaridades, esclarecendo algumas dúvidas para que o contribuinte pudesse ter 

um norte no momento de começar a montar sua declaração.  

A partir da pesquisa desenvolvida foi possível esclarecer e demostrar os problemas 

enfrentados pelos contribuintes no momento do preenchimento da DIRPF com seus mais 

diversos segmentos, passando por datas e prazos, obrigatoriedade, esclarecendo as principais 

dúvidas sobre dependentes, tipos de declarações simplificada e completa, afim de sanar 

equívocos e evitar multas. Ainda neste estudo foi possível evidenciar a importância do Imposto 

de Renda para sociedade e que apesar da complexidade tem de ser feito por todos os 

contribuintes.  

Contudo, o imposto tem muito a agregar de maneira a ofertar benefícios as mais distintas 

áreas, tais como: saúde, educação, infraestrutura, laser, esporte, cultura e desenvolvimento 

social. Bens e serviços que muitas das vezes não são acessíveis a população desfavorecida de 

renda e quão precioso é o imposto para as políticas públicas e desenvolvimento do pais. 

Os resultados obtidos na pesquisa demonstram as diversas ponderações existentes em 

uma declaração de imposto de renda de pessoa física, bem como, a importância da reversão do 

dinheiro arrecadado pelo governo em melhorias e serviços para a sociedade em geral. 

Esse trabalho não esgota a possibilidade de novos estudos a serem feitos nessa área, 

visto que é um tema que gera muitas incertezas e de inúmeras possibilidades, já que devida a 

sua representatividade está em constantes mudanças e atualizações.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento (ou ganhos) é um tributo da 

espécie imposto, em que possui grande representatividade no Brasil. O governo é incumbido 

de reverter esses impostos em bem-estar para sociedade, sabendo das diversas necessidades da 

população.  Inúmeros benefícios podem ser criados por meio do imposto originário da DIRPF.  

Este trabalho usou como metodologia a pesquisa descritiva por meio da pesquisa 

bibliográfica e teve como objetivo salientar a importância da Declaração do Imposto de Pessoa 

Física e suas peculiaridades, esclarecendo algumas dúvidas para que o contribuinte pudesse ter 

um norte no momento de começar a montar sua declaração.  

A partir da pesquisas desenvolvida foi possível esclarecer e demostrar os problemas 

enfrentados pelos contribuintes no momento do preenchimento da DIRPF com seus mais 

diversos segmentos, passando por datas e prazos, obrigatoriedade, esclarecendo as principais 

dúvidas sobre dependentes, tipos de declarações simplificada e completa, afim de sanar 

equívocos e evitar multas. Ainda neste estudo foi possível evidenciar a importância do Imposto 

de Renda para sociedade e que apesar da complexidade tem de ser feito por todos os 

contribuintes.  

Contudo, o imposto tem muito a agregar de maneira a ofertar benefícios as mais distintas 

áreas, tais como: saúde, educação, infraestrutura, laser, esporte, cultura e desenvolvimento 

social. Bens e serviços que muitas das vezes não são acessíveis a população desfavorecida de 

renda e quão precioso é o imposto para as políticas públicas e desenvolvimento do pais. 

Os resultados obtidos na pesquisa demonstram as diversas ponderações existentes em 

uma declaração de imposto de renda de pessoa física, bem como, a importância da reversão do 

dinheiro arrecadado pelo governo em melhorias e serviços para a sociedade em geral. 

Esse trabalho não esgota a possibilidade de novos estudos a serem feitos nessa área, 

visto que é um tema que gera muitas incertezas e de inúmeras possibilidades, já que devida a 

sua representatividade está em constantes mudanças e atualizações.  
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