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Ofício nº 0/2020-PRE 

 

 

São Paulo, 05 de maio de 2020. 

 

 

AO AUDITOR FISCAL JOSÉ BARROSO TOSTES NETO, SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL  

 

Ref.: Informações acerca das DIRPF dos 200 brasileiros mais ricos 

 

A UNAFISCO NACIONAL – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil, associação de classe de âmbito nacional, representativa dos ocupantes 

do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 

50.586.247/0001-00, neste ato representada por seu presidente, vem, pelo presente, 

com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.527, de 2011, que estabeleceu os 

procedimentos e regulamentou o acesso à informação de dados controlados por órgãos 

públicos, expor e requerer o quanto segue. 

A entidade, no cumprimento de seus objetivos institucionais, mormente aqueles 

que dizem respeito à promoção de ações que visam o aprimoramento do sistema 

tributário nacional, solicita, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, informações de 

relatórios que  contenham os seguintes dados acerca das Declarações do Imposto sobre 

a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) dos 200 contribuintes mais ricos do país, segundo 

lista da 71ª edição da Revista Forbes, publicada em setembro de 2019 (Anexo I). 

Solicitamos que, de maneira global para todos os 200 contribuintes relacionados 

no anexo I, sejam fornecidos: a soma do patrimônio, a renda tributável declarada, a 

renda isenta declarada e o imposto sobre a renda recolhido.  
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É certo que a Receita Federal divulga o relatório Grandes Números das DIRPF1, 

porém tal relatório, embora seja de grande utilidade, não permite identificar os dados 

específicos desse grupo dos 200 maiores contribuintes pessoa física indicados pela 

revista Forbes.  

Ressalta-se, ainda, que os veículos da mídia constantemente publicam 

informações que reforçam a situação, divulgando que os mais ricos no país arcam como 

uma carga tributária menor do que os mais pobres2. A falta de posicionamento da 

administração tributária, divulgando dados globais mostrando o quanto realmente os 

bilionários suportam de imposto sobre a renda, age para sabotar a moral do cidadão-

contribuinte. Constitui-se, dessa forma, como desserviço para o país, confrontando com 

a mais nobre missão da Administração Tributária que é a promoção da justiça fiscal. 

O país (e o mundo) atravessam uma severa crise sanitária e econômica, em razão 

da pandemia de Covid-19. Diante disso, diversas propostas vêm sendo discutidas com o 

intuito de aumentar a arrecadação tributária, para que seja possível investir em políticas 

públicas, tanto na área da saúde como na assistência social às pessoas afetadas pela 

crise econômica. 

Entretanto, para que haja uma discussão construtiva, com propostas que, de 

fato, possam vir a ser concretizadas promovendo a justiça fiscal, é necessário que 

algumas informações sejam disponibilizadas ao debate público. Conhecer de forma mais 

detalhada os dados das DIRPF, especialmente dos maiores contribuintes do país, pode 

demonstrar uma possibilidade de fonte de recursos para consecução de políticas 

públicas. 

Apesar da aplicação de uma tabela teoricamente progressiva no imposto sobre 

a renda, o sistema tributário brasileiro apresenta alta regressividade, o que pode ser 

explicado, entre outros motivos, pela baixa incidência de tributação sobre a renda e 

                                                           
1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Grandes Números das Declarações do Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas. Brasília: Receita Federal - Ministério da Fazenda, (vários anos). Disponível em: 
<http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/estudos-etributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/11-08-2014-grandes-numeros-dirpf/grandesnumeros-dirpf-capa>. Acesso em 05 mai. 2020. 
2 ALVARENGA, Darlan. Dados do IR mostram que super-ricos têm mais isenções e pagam menos imposto 
no Brasil. G1 Economia. 26 jun. 2019. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/22/dados-do-ir-mostram-que-super-ricos-tem-mais-
isencoes-e-pagam-menos-imposto-no-brasil.ghtml>. Acesso em 05 mai. 2020. 
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patrimônio e a alta incidência no consumo de bens e serviços. Ademais, as rendas de 

capital (por exemplo, os dividendos distribuídos por pessoa jurídica) são pouco 

tributadas, o que faz aqueles que apresentam maior capacidade contributiva arcarem 

com uma carga tributária menor do que as camadas médias e baixas da população 

brasileira. O gráfico abaixo, elaborado pela Unafisco Nacional, com base em dados 

divulgados pela Receita Federal, demonstra a incidência do imposto sobre a renda, por 

faixa de salário mínimo: 

 

Fonte: Receita Federal. Grandes Números das Declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas 

(2017). Elaboração própria. 

 

As alíquotas efetivas de IRPF são progressivas até certa faixa, passando a incidir 

regressivamente nas camadas de renda mais alta. 

Esta regressividade na tributação sobre a renda viola a Constituição Federal, por 

atentar contra o princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º), a progressividade 

do imposto sobre a renda (art. 153, §2º, I) e a isonomia (art. 5º e art. 150, II). Afora estas 

evidentes violações, ainda é contrária aos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, insculpidos no art. 3º da Carta Maior, quais sejam: a promoção de 

uma sociedade justa (incluindo, aí, a justiça fiscal) e a erradicação da pobreza e das 
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desigualdades sociais, somente possíveis com a construção de um sistema tributário de 

fato progressivo e que onere quem tem maior riqueza. 

Em adição, refletindo sobre o devido processo legislativo que, em seu caráter 

substancial, deve levar em conta a necessidade, adequação e proporcionalidade das 

políticas públicas a serem implantadas, na linha das lições do Dr. Ingo Sarlet3, é 

imperioso que os dados acerca das declarações do imposto sobre a renda dos chamados 

bilionários seja de acesso público. Tais dados podem e devem ser usados como 

justificativa para mudanças legislativas, no que concerne ao sistema tributário, 

mormente: o fim da isenção dos dividendos, a regulamentação do imposto sobre 

grandes fortunas, a revisão da tabela progressiva do IR atualmente vigente, entre outras 

medidas possíveis, que podem auxiliar para o incremento da arrecadação e tornar o 

sistema tributário mais justo. 

Corrobora para a relevância destas informações o fato de o Brasil estar na 7ª 

posição no ranking dos países que mais ganharam bilionários nos últimos dez anos4, 

enquanto o número de pessoas em situação de miséria bateu o recorde no país em 

2019.5 Estes dados extremamente confrontantes demonstram a urgência, agora mais 

destacada com a crise econômica que poderá vir após a crise do COVID-19, na discussão 

sobre a redução das desigualdades e a necessidade de trabalharmos para a 

concretização do princípio da capacidade contributiva em relação a esses bilionários. 

Ante todo o exposto, pelos fundamentos já aduzidos e, subsidiariamente, com 

fulcro no art. 10 da Lei de Acesso à Informação, reforçamos a solicitação de acesso às 

informações das DIRPF dos 200 bilionários brasileiros, de acordo com a lista da Revista 

Forbes de 2019 que anexamos ao presente. Aproveitamos a oportunidade para ressaltar 

a necessidade de uma atuação contundente da Secretaria da Receita Federal nesse 

momento de grave crise, em razão da essencialidade de suas atividades, bem como da 

                                                           
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. São Paulo: Livraria do Advogado, 2014. 
4 STOLLER, Kristin. Brasil ocupa 7º lugar entre os 10 países que ganharam mais bilionários na última 
década. Forbes. 24 abr. 2020. Disponível em: <https://forbes.com.br/listas/2020/04/brasil-ocupa-7o-
lugar-entre-os-10-paises-que-ganharam-mais-bilionarios-na-ultima-decada/>. Acesso em 05 mai. 2020. 
5 Brasil alcança recorde de 13,5 milhões de miseráveis, aponta IBGE. Veja Economia. 06 nov. 2019. 
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/brasil-alcanca-recorde-de-135-milhoes-de-
miseraveis-aponta-ibge/>. Acesso em 05 mai. 2020. 
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necessidade de se manter um canal de divulgação do trabalho que vem sendo 

desenvolvido. 

 

Sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de 

elevada estima e consideração.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 


