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 Com a proposta de Reforma Tributária no 
Imposto de Renda,  o governo Jair 
Bolsonaro quer limitar a opção por modelo 
de declaração simplificada para quem 
ganha até R$ 40 mil por ano. Nesta 
perspec�va,  estudos feitos pela 
Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(Unafisco Nacional), mostram que a 
mudança pode mais que dobrar o valor 
do imposto pago pelo contribuinte que 

ganha acima do teto anual e não tem dependentes. A mudança vai 
prejudicar o brasileiro de classe média de menor renda.
 O estudo se baseia no segundo Projeto de Lei da Reforma 
Tributária, que trata das alterações de cobrança no Imposto de 
Renda de pessoas �sicas e jurídicas e da tributação de lucros e 
dividendos (PL 2337/21). O projeto já está na Câmara Federal.
 Atualmente, o contribuinte pode optar pelo modelo 
simplificado de declaração, sem precisar incluir gastos para 
dedução de imposto e podendo contar com o desconto padrão. Em 
2019, 17,5 milhões de brasileiros declararam Imposto de Renda 
pelo formulário simplificado e o imposto devido totalizou R$ 60 
bilhões.
 A pesquisa da Unafisco apresenta um exemplo de um 
contribuinte com renda anual de R$ 48 mil (ou R$ 4.000 por mês) 
que, sem ter deduções a fazer com dependentes, despesas com 
instruções ou despesas médicas (o que aliviaria no cálculo final do 
imposto) teria de recolher R$ 630 pela declaração simplificada. Por 
outro lado, na versão completa passaria a pagar R$ 1.329,68, um 
aumento de 111%.

Mudança no IR simplificado pode até dobrar 
valor para a classe média, diz Unafisco

 A en�dade do fisco 

explica que para um chefe de 

família com a mesma renda 

a n u a l ,  m a s  c o m  d o i s 

dependentes, a situação se 

inverte e a declaração completa 

fica mais vantajosa. Em vez de 

recolher os R$ 630 da modalidade 

simplificada, ele poderá pagar R$ 104,35 pela completa, 

considerando os descontos com instrução e dependentes.

 Na opinião do presidente da Unafisco, Mauro Silva, a 

proposta de Bolsonaro onera uma fa�a já fragilizada dos 

contribuintes. "Quem ganha mais de R$ 10 mil por mês até 

consegue ter plano de saúde e colocar o filho na escola 

par�cular e já usava o formulário completo de declaração. 

Mas esta não é a situação de vários outros contribuintes. 

Q u a n d o e s s e co nt r i b u i nte é re� ra d o d a m o d a l i d a d e 

s i m p l i fi c a d a e  t e m d e p a g a r  m a i s  i m p o s t o ,  a c a b a 

c o m p ro m e t e n d o u m a p a rc e l a m a i o r d a s u a r e n d a ”, 

argumenta.

 Ele defende que não tem de ter teto para a declaração 

simplificada. “Quem ganha mais acaba não usando o desconto 

padrão, mas quem mais precisa é quem recebe até R$ 6.000 

por mês", diz Silva.

 Por outro lado, Mauro Silva explica que a proposta do 

governo acerta ao reajustar a tabela, mas erra ao punir a classe 

média de menor renda, e diz que essa é uma distorção que os 

parlamentares precisam corrigir ao avaliar a reforma.

  Simulações produzidas pelos economistas Sérgio Gobe� e Rodrigo Orair, com 

base nos dados da declaração do IRPF disponibilizados pela Receita Federal, constatam que a 

limitação do uso da declaração simplificada para Pessoa Física, na proposta do governo 

Bolsonaro, pode afetar nega�vamente a renda de 2 milhões de contribuintes, de um total de 

17,4 milhões que, na atualidade, usam esse desconto padrão para pagar menos imposto.
  Esse é o con�ngente de contribuintes que vão se tornar potenciais perdedores com o 

Projeto de Lei de Reforma Tributária sobre o Imposto de Renda, do ministro Paulo Guedes, e que têm 

renda tributável acima de R$ 66 mil por ano.

Dois milhões de contribuintes podem ser prejudicados
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 Conheça detalhes do estudo da Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional) 

sobre as consequências do Projeto de Lei da Reforma Tributária, que 

trata das alterações de cobrança no Imposto de Renda de pessoas 

Confira as simulações da Unafisco para
entender as mudanças no Imposto de Renda

�sicas e jurídicas e da tributação de lucros e dividendos (PL 

2337/21). As contas da Unafisco já consideram as despesas com 

Previdência para todas as faixas de renda.

Renda de R$ 60 mil - Nas simulações da Unafisco, o contribuinte com esta renda anual, 

igualmente sem deduções, o acréscimo no Imposto de Renda a pagar será de 47,7% com a 

declaração passando de simplificada para a completa, ou de R$ 2.070 para R$ 3.056,52.

Renda de R$ 120 mil - A Unafisco explica que a declaração completa é mais desvantajosa para 

quem não tem dependentes e recebe uma renda anual de R$ 120 mil. Nesta situação, o 

contribuinte irá pagar 13,1% a mais de imposto na declaração completa ao não poder escolher 

a modalidade simplificada, uma diferença de mais de R$ 2.125.

Renda de R$ 180 mil - Já para o contribuinte sem despesas com dependentes e com renda 

anual de R$ 180 mil, a diferença entre �pos de declaração cai, mas ainda é significa�va: de 

6,5% a mais.

Conheça mais informações da Proposta do Governo  
sobre o Imposto de Renda que está na Câmara Federal
 A proposta do governo sobre as mudanças no Imposto de 

Renda detalha a alteração na faixa salarial de isenção do IR, que iria 

dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.500.  O presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), recebeu o documento do ministro 

da Economia, Paulo Guedes, no dia 25.6.
 A equipe do ministro já admite a ampliação da faixa de 

pessoas que poderão seguir fazendo a declaração de renda 

simplificada. No texto enviado ao Congresso, o limite de renda 

passava a ser de R$ 40 mil ao ano. Este valor poderá subir para R$ 60 

mil. 
 Depois de negociarem o fa�amento da Reforma Tributária, 

o Governo Federal e o Congresso Nacional cumpriram a proposta de 

começar a tramitar pelos pontos nos quais há consenso. Com este 

formato, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a 

reforma pode ser concluída “dentro de cinco meses”.
 Segundo Guedes, a “reforma no Imposto de Renda vai 

aumentar de 10,6 milhões para 16,3 milhões o número de 

brasileiros isentos”. Paulo Guedes informou ainda que “30 milhões 

de brasileiros terão redução de impostos”.
 Durante a reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, 

afirmou que vai se empenhar para que as reformas sejam 

aprovadas ainda neste ano na Câmara e, segundo ele, “vai ajudar o 

Brasil a superar a crise econômica e a crise sanitária”. Aliado do 

......... Crédito da foto:  Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

 governo, o parlamentar também disse que “a proposta vai garan�r 

simplificação, desburocra�zação e trazer segurança jurídica para os 

inves�mentos no País”.
 Em 2020, o ministro Paulo Guedes já havia entregado aos 

deputados o projeto que ins�tui a CBS, com alíquota de 12%, em 

subs�tuição ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com a PL nº 

3.887/20.
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Auditores fiscais do Recife promovem Campanha de
Solidariedade e doam mais de 6 toneladas de alimentos
 A Campanha “Solidariedade na Pandemia”, criada por um 
grupo de auditores fiscais da Prefeitura do Recife, conseguiu 
arrecadar, em três meses de mobilização, um total de 6,96 
toneladas de alimentos, distribuídos em 975 cestas básicas. A ação 
de responsabilidade social tem por obje�vo auxiliar famílias em 
situação de vulnerabilidade, que residam na Região Metropolitana 
do Recife. Com o agravamento da covid-19, a insegurança alimentar 
aumentou nas favelas de todo o Brasil.
 Em abril, foram doadas 313 cestas para a Campanha 
Aniversário Solidário, criada pela Prefeitura do Recife, para ajudar 
diversas comunidades. Em maio, foram beneficiadas 348 famílias 
com as cestas e em Junho, 314 cestas básicas foram distribuídas.
 De acordo com os auditores Luiz Marcos e Karla Barradas, 
no mês de maio, as doações foram direcionadas para a Central das 
Favelas (Cufa-PE) e para a organização Cáritas Brasileira - Regional 
Nordeste.
 Com a Cáritas e o Projeto Rafa, Luiz Marcos par�cipou da 
entrega dos alimentos nas comunidades de venezuelanos 
refugiados. Na oportunidade, ele ressaltou a importância da 
par�cipação dos auditores da Prefeitura do Recife na doação de 
alimentos, num momento crí�co da crise sanitária.

 Ele também par�cipou da distribuição de cestas na 

Comunidade Caranguejo Tabaiares, próximo ao Sport, 

juntamente com a CUFA. “Esta comunidade é muito carente e a 

ajuda foi muito importante para minimizar a fome das famílias. 

Ficamos muito felizes em par�cipar e ver a nossa contribuição 

entregue diretamente às famílias. É importante con�nuarmos 

nossas doações para que possamos conseguir ajudar a um maior 

número de famílias”.

 Karla Barradas informou que a arrecadação tem sido um 

sucesso. “Ficamos muito felizes com a nossa arrecadação, que 

foi de R$ 37.450,00 nestes três meses. Vamos ajudar mais 

famílias, con�nuar arrecadando e levando comida para os que 

mais precisam”, reforçou ela.

 Segundo eles, em junho foram des�nadas cestas básicas 

para três en�dades, que repassaram às comunidades: o Grupo 

Gestos, que atua com população vulnerável soroposi�va; a 

Igreja Evangélica Ba�sta, em Casa Amarela; e o Núcleo 

Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (Neimfa), 

localizado na comunidade do Coque.

Par�cipe da Campanha de Solidariedade na Pandemia

Dados bancários para depósito: Luiz Marcos 
Rosas do Nascimento
Banco do Brasil / Agência:  8633-9               
Conta Corrente: 15.516-0

Doações em números:

Toneladas Cestas Doações

Abril    R$ 11.270,00 

Maio   R$ 12.410,00 

Junho R$  13.770,00  

Total   R$ 37.450,00

Abril   2,70  

Maio   2,15 

Junho  2,08  

Total:   6,93

Abril    313 

Maio 348  

Junho 314  

Total:  975



Romerinho Jatobá: a pandemia exige um ritmo
de trabalho mais intenso na Câmara de Vereadores

 Romerinho Jatobá (PSB) assumiu a presidência da Casa José 

Mariano em janeiro. No contexto do segundo ano da pandemia da 

covid-19, ele relata que foi preciso atuar num ritmo mais intenso no 

parlamento municipal, já que a emergência sanitária trouxe muitas 

demandas e desafios ins�tucionais. “Há a necessidade de uma 

retomada econômica e tal fato nos obriga a dar respostas mais ágeis 

para a população”.
 Ele explica que tem cumprido, rigorosamente, tudo o que 

determina o Regimento Interno. “Por outro lado, precisamos 

compreender que há projetos que modificam a vida das pessoas e 

temos que ter uma capacidade de diálogo para discu�r e trazer para 

o plenário o mais rapidamente possível. Foi assim, por exemplo, 

com os auxílios emergenciais de Carnaval e de São João, ambos 

analisados e votados em pouco mais de uma semana. Tais inicia�vas 

puderam ajudar milhares de ar�stas e técnicos da área cultural 

recifense”.
 Ao falar do seu es�lo de gerenciar a Câmara, Romerinho 

Jatobá enfa�za: “Sou uma pessoa comprome�da com a 

democracia”. Ele diz que é uma honra ser o mais jovem presidente 

do Poder Legisla�vo Recifense. “Meu compromisso é garan�r que 

todas e todos possam ter assegurados seus espaços de fala e 

posicionamento, independente de par�dos ou ideologias. O 

parlamento representa a população recifense, que é diversa. Por 

isso mesmo, ali estão colocadas diversas visões e compreensões de 

mundo”.
 Ao falar da relação da Câmara de Vereadores com o Poder 

Execu�vo Municipal, o presidente reforça que o cargo o obriga a ter 

uma posição de independência e de respeito com o execu�vo.

  “Tanto eu como o prefeito João Campos nos tratamos com 

o respeito ins�tucional que ambos os cargos exigem. Somos 

poderes independentes, com funções cons�tucionais diferentes e 

que se complementam. É assim que vamos seguir trabalhando pelo 

Recife”.

 Romerinho Jatobá é recifense e sua trajetória polí�ca 

começou no Poder Execu�vo Estadual, atuando na Secretaria 

Especial de Juventude e Emprego. Em 2011, assumiu a vice-

presidência da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur).
 No ano seguinte, disputou o 1º mandato pelo PR, obtendo 

5.403 votos e ficando na 1ª suplência. Assumiu a Câmara em 2013 e 

foi membro da Comissão de Legislação e Jus�ça, permanecendo até 

2014, quando foi convidado pelo então prefeito Geraldo Júlio para o 

cargo de Secretário de Habitação. Nesta missão, entregou obras e 

projetos para garan�r moradia à população de baixa renda.
 Em 2016, foi eleito para o 2º mandato, desta vez pelo PROS, 

conquistando 9.088 votos. Foi membro efe�vo da Comissão de 

Polí�cas Públicas da Juventude. Desenvolveu ações que valorizaram 

o esporte e a cultura, além de focar na qualificação profissional. Em 

2019, foi escolhido para o cargo de 1º Secretário.
 Em 2020, disputou seu 3º mandato pelo PSB, alcançando 

11.500 votos, sendo o vereador mais bem 

colocado do par�do na capital. Ao 

longo de sua trajetória na Câmara, 

elaborou diversos projetos de lei. 

Entre as leis sancionadas 

está a n°18.182, que obriga farmácias 

e drogarias do Recife a manterem 

uma lista de medicamentos 

genéricos em caracteres 

em braille à disposição 

dos deficientes 

visuais.

Trajetória polí�ca do parlamentar 
começou no Poder Execu�vo

julho/2021

Petrônio Magalhães

Adriana Bezerra

2020/2021

e-mail: alexandre@afrem.org.br

e-mail: andrea.pessoa14@gmail.com
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