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de Misabel Derzi, nas notas de atualização 
de Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucio-
nais ao Poder de Tributar e Direito Tributário 
Brasileiro.18

Derzi introduz a demonstração 
sobre os impactos da declaração 
do IRPF obrigatoriamente conjunta 
narrando a decisão judicial mais 
antiga que analisou a tributação de 
pessoas casadas, datada de 1930, 
nos EUA, no caso Poe X Seaborn. 
Neste caso, se questionou o fato de 
que, quando a renda era apenas de 
um dos cônjuges, sua tributação 
ficaria muito mais onerosa do que 
se cada um auferisse metade dessa 
renda e fosse solteiro, ou enviasse 
declaração separada, em razão da 
progressividade. O que acontecia 
está demonstrado no exemplo abai-
xo, tendo como parâmetro a tabela progressiva 
do IRPF brasileiro.

Quadro 1 – Simulação da situação dos casais 
antes do julgamento Poe X Seaborn

Renda do casal auferida 
por um dos  cônjuges: 
R$ 4.000,00
Alíquota do IRPF: 
22,5% IRPF a recolher: 
R$ 900,00

Renda do casal auferida 
por ambos os cônjuges: 
R$ 4.000,00, 
R$ 2.000,00 cada Alíquota 
do IRPF para cada: 7,5%
IRPF a recolher: 
R$ 300,00, R$ 150,00 
cada

A Corte Constitucional norte-americana, en-
tão, introduziu o sistema de splitting de tributação 
pelo IRPF, segundo o qual a renda do cônjuge que 
a recebe é dividida por dois e tributada separada-
mente. Esta técnica, contudo, apenas elimina a pe-
nalidade do casamento demonstrada no exemplo 
acima, não reduzindo as desigualdades de gênero 
advindas de um sistema de declaração conjunta.

Segundo a tributarista mineira, o marco juris-
prudencial sobre o tema foi a decisão proferida 
pelo Tribunal Constitucional Federal da Alema-
nha, o BVerfG (Bundesverfassungsgericht) em 
1957, em que a corte julgou inconstitucional a 





com sete alíquotas, dependendo da renda tribu-
tável. Essas são aplicadas à maioria dos tipos de 
rendas, pois algumas rendas como, por exemplo, 

os ganhos de capital de longo prazo 
e dividendos qualificados, seguem 
tabelas específicas, observando que 
a tributação de ganho de capital 
de longo prazo (mais de um ano) 
é diferente (em geral menor) que a 
tributação do ganho de capital de 
curto prazo, diferença esta que, em 
geral, inexiste no Brasil.

Nos EUA, as declarações do 
imposto de renda pessoa física são 
divididas em quatro categorias: 
declaração individual, declaração 
conjunta do casal, declaração em 
separado do casal e chefe de família.

No caso de contribuinte indivi-
dual/solteiro, tem-se a aplicação das 

seguintes alíquotas sobre as bases de cálculo:23

Renda Tributável Alíquota do IR

Solteiros

Até $ 9.325 10% da renda tributável

Acima de $ 9.325 
mas abaixo de
$ 37.950,00

$ 932.50 mais 15% 
sobre o que ultrapassar $ 9.325

Acima de $ 37.950,00 
mas abaixo de 
$ 91.900,00

$ 5.225,25 mais 25% sobre 
o que ultrapassar $ 37.950

Acima de $ 191.650 
mas abaixo de 
$ 416.700

$ 46.643,75 mais 35% 
sobre o que ultrapassar 
$ 191.650

Acima de $ 416.700 
mas abaixo de 
$ 418.400

$ 120.910,25 mais 35% sobre 
o que ultrapassar 
$ 416.700,00

Acima de $ 418.400
$ 121.505,25 mais 39,6% 
sobre o que ultrapassar 
$ 418.400,00

Segundo os mesmos autores, os contribuintes 



casados ou o cônjuge sobrevivente podem fazer 
a declaração em conjunto e com isso ter alguns 
benefícios, mas é necessário verificar os prós e 
contras para fazer tal opção. Neste sentido, segue 
a tabela de alíquotas e faixas de rendimentos para 
declaração em conjunto para o imposto de renda 
exercício 2017 nos EUA.24

Casais com Declaração conjunta 
ou de Cônjuge Sobrevivente

Renda Tributável Alíquota do Imposto de Renda

Até $ 18.650 10% da renda tributável

Acima de $ 18.650 mas 
abaixo de $ 75.900

$ 1.865 mais 15% sobre o que 
ultrapassar $ 18.650

Acima de $ 75.900 
mas abaixo de 
$ 153.100

$ 10.452,50 mais 25% 
sobre o que ultrapassar 
$ 75.900,00

Renda Tributável Alíquota do Imposto de Renda

Acima de $ 153.100 
mas abaixo de 
$ 233.350

$ 29.752,50 mais 28% sobre o 
que ultrapassar $ 153.100

Acima de $ 233.350 
mas abaixo de 
$ 416.700

$ 52.222,50 mais 33% 
sobre o que ultrapassar 
$ 233.350

Acima de $ 416.600 
mas abaixo de 
$ 470.700

$ 112.728 mais 35% 
sobre o que ultrapassar 
$ 416.700

Acima de $ 470.700 $ 131.628 mais 39,6% sobre o 
que ultrapassar $ 470.700

Os contribuintes casados podem optar pela 
declaração conjunta conforme a tabela própria 
ou declarar de forma separada. Convém res-
saltar que eles têm a oportunidade de verificar 
quais são os benefícios e ônus em cada situação 
e optar por uma ou outra tabela. Segundo os 
mesmos autores25, os contribuintes casados ou o 

cônjuge sobrevivente podem fazer a declaração 
em conjunto e com isso ter alguns benefícios, 
mas é necessário verificar os prós e contras para 
fazer tal opção. Neste sentido, segue a tabela 
de alíquotas e faixas de rendimentos para de-
claração em conjunto para o imposto de renda 
exercício 2017 nos EUA.

Renda Tributável Alíquota do Imposto de 
Renda

Até $ 9.325 10% da renda tributável

Acima de $ 9.325 mas 
abaixo de $ 37.950

$ 932.50 mais 15% sobre 
o que ultrapassar 
$ 9.325

Acima de $ 37.950 mas 
abaixo de $ 76.550

$ 5.226,25 mais 25 % sobre 
o que ultrapassar 
$ 37.950

Acima de $ 76.550 mas 
abaixo de $ 116.675

$ 14.876,25 mais 28% sobre 
o que ultrapassar 
$ 76.550

Acima de $ 116.675 mas 
abaixo de $ 208.350

$ 26.111,25 mais 33% sobre 
o que ultrapassar 
$ 116.675

Acima de $ 208.350 mas 
abaixo de $ 235.350

$ 56.364 mais 35% sobre 
o que ultrapassar 
$ 208.350

Acima de $ 235.350
$ 65.814 mais 39,6% sobre 
o que ultrapassar 
$ 235.350

Por fim, tem-se a tabela do Imposto de Renda 
pessoa física que contempla a situação de declara-
ção feita por chefe de família ou cabeça de casal26, 
conforme dados da tabela a seguir:

Renda Tributável Alíquota do Imposto de Renda

Até $ 13.350 10% da renda tributável

Acima de $ 13.350 
mas abaixo de 
$ 50.800

$ 1.335 mais 15% sobre o 
que ultrapassar $ 13.350

Acima de $ 50.800 
mas abaixo de 
$ 131.200

$ 6.952 mais 25% sobre o 
que ultrapassar $ 50.800



Acima de $ 131.200 mas 
abaixo de $ 212.500

$ 27.052,50 mais 28% sobre 
o que ultrapassar 
$ 131.200,00

Acima de $ 212.500 mas 
abaixo de $ 416.700

$ 49.816,50 mais 33% sobre 
o que ultrapassar
$ 212.500,00

Acima de $ 416.700 mas 
abaixo de $ 444.550

$ 117.202,50 mais 35% 
sobre o que ultrapassar
$ 416.700,00

Acima de $ 444.550
$ 126.950 mais 39,6% sobre 
o que ultrapassasr
$ 444.550

Convém ressaltar ainda que, em relação às 
tabelas acima, há que se considerar a dedução 
padrão e valores de isenção pessoal, conforme o 
quadro a seguir:

Dedução Padrão e valores  
de isenção individual

Dedução Padrão

Declaração conjunta do casal $ 12.700

Chefe de família $ 9.350

Declaração separada de 
solteiros $ 6.350

Isenção individual $ 4.050

Conforme doutrinam os autores citados27, o 
contribuinte pode optar pela dedução padrão, 
conforme tabela acima, ou pode individualizar as 
deduções, que compreendem um aspecto amplo de 
despesas, inclusive perdas e juros para pagamento 
da casa própria (em comparação com o Brasil, 
onde o rol de itens dedutíveis é restrito, basica-
mente, a um valor fixo por dependente, saúde, 
educação e despesa com seguridade).

Dentre os aspectos listados acima que pode-
riam ser aproveitados na legislação brasileira, 
de forma a evitar-se favorecimento de gênero no 
IRPF, ter-se-ia: as quatro diferentes possibilida-
des de declaração do casal, um escalonamento 
progressivo maior das alíquotas, e uma maior 
possibilidade de deduções da base de cálculo. No 
caso brasileiro, nos estudos sobre gênero, é muito 



28 Fonte: reportagem publicada no jornal O Globo, em 29/12/2021
29 Pink Tax and The Law. Discrimination against women consumers., op. cit., p. 86.
30 From cradle to cane: The cost of being a human consumer apud Yafsuuj, op. cit., p. 26.



31 Justiça fiscal e gênero: uma análise sobre a tributação diferenciada nos bens de consumo feminino. Política fiscal e gênero, pp. 72-80.
32 Apud Godoi, Mariano Seabra de e Günther, Vitória João Soares, Pink tax: diagnóstico e combate. Política fiscal e gênero orgs. Luciano Grassano Melo, Ana 
Pontes Saraiva e Mariano Seabra de Godoi, p. 110.
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