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Porto Alegre, 22 de novembro de 2022 

 

182 mil educadores ativos e aposentados da rede estadual do Rio Grande 

do Sul poderão ser beneficiados com a proposta de Lula para ampliar 

isenção de Imposto de Renda 

 

O imposto de renda da Pessoa Física (IRPF) é um instrumento importante para redistribuir a 

carga tributária no Brasil em bases mais justas. Uma das principais questões que se colocam 

sobre o IRPF é a forma de correção da tabela, pois se os salários são ajustados à inflação 

corrente e a tabela de incidência do imposto não é, os rendimentos dos trabalhadores são 

corroídos em termos reais. 

Como pode ser visto na Nota Técnica1 produzida pelo Dieese,  há uma defasagem da tabela de 

imposto de renda no Brasil desde 1996. Como mostra a abaixo, entre 1996 e 2021, a tabela de 

cálculo do imposto de renda da Pessoa Física, segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA-IBGE), acumula 

defasagem de 134,65%. Deve-se observar que os valores da tabela não foram reajustados em 

12 dos 26 anos que compõem a série, ou seja, entre 1996 e 2001, em 2003 e 2004 e de 2016 a 

2021. 

 

                                                           
1 Nota Técnica n. 269 do Dieese 
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2022/notaTec269IR.pdf 
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Atualmente, estão isentos aqueles que possuem rendimento (deduzido o desconto 

previdenciário) de até R$ 1.903,98. A Tabela vigente é a mesma desde o ano calendário de 2015. 

Tabela IRPF vigente 

 

 

Uma das principais propostas da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, foi a correção dessa 

tabela, e conforme divulgado seria alterada para que houvesse isenção para quem ganha até R$ 

5 mil, considerada uma necessidade urgente e integrando a lista de medidas a serem 

implementadas em 2023. Embora a proposta careça de detalhes, sobre qual será exatamente a 

nova tabela, que pode ter mudança e/ou inclusão de novas faixas, o Dieese, a pedido do CPERS, 
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elaborou uma simulação considerando a tabela vigente corrigindo-a de forma que a primeira faixa 

isenta seja até 5mil, conforme divulgado. A Tabela simulada pode ser visualizada abaixo. 

SIMULAÇÃO | Tabela IRPF Exercício 2022 com correção de 262,61% 

Base de cálculo mensal (R$) Alíquota % Parcela a Deduzir 

Até R$ 5.000,00 0  -  

De R$5.000,01 a 7.423,00 7,5% 
                      
375,00  

De R$7.423,01 a 9.850,55 15% 
                      
931,73  

De R$9.850,56 a 12.249,81 22,5% 
                  
1.670,52  

Acima de R$  12.249,81 27,5% 
                  
2.283,01  

Elaboração: Dieese 

 

Considerando a tabela acima e incidindo a mesma sobre a remuneração bruta recebida em 

outubro/2022 (descontadas as respectivas contribuições previdenciárias2), pago aos 188 mil 

servidores vinculados à Secretaria de Educação do RS, o Dieese, identificou que: 

Pelo menos 182 mil educadores serão beneficiados de alguma forma pela mudança da tabela, 

ou seja 96,7% dos ativos e aposentados da rede estadual gaúcha. Desses, 110 mil deixarão de 

pagar Imposto de renda que hoje sofrem retenção e outros 72 mil terão redução na retenção de 

IR no contracheque. 

A seguir, um exemplo de um educador que recebe remuneração bruta (já descontada a 

previdência) de 5 mil, atualmente retem na fonte3 R$ 505,64 com a mudança na tabela não terá 

retenção e, portanto, um aumento no líquido de 11,3%.  

  Atual Proposta Var (%) 
Remuneração Bruta (-) previdência 5.000,00 5.000,00  
Retenção de Imposto de Renda 505,64 0  
Líquido 4.494,36 5.000,00 11,3% 

 

 

                                                           
2 Contribuição Previdenciária calculada conforme Tabelas disponíveis pelo IPEPrevidencia. 
Disponíveis aqui: https://ipeprev.rs.gov.br/entenda-as-novas-regras-das-aliquotas-previdenciarias 
3 Caso haja dependentes econômicos pode haver diferença na retenção na fonte. 


