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Augustus, that all the world should be 
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RESUMO

Com a evolução da sociedade, o papel e as atribuições do Estado moderno têm-se tomado 
cada vez mais complexas. Este aumento de complexidade reflete-se no sistema tributário, cujo 
objetivo deve se calcar em garantir a manutenção do aparelhamento estatal e promover ajusta 
distribuição de renda. Para tanto, o ordenamento tributário tem de obedecer ao princípio da 
equidade, o qual é alcançado com um sistema da alíquotas progressivas. Os sistemas 
impositivos das diversas nações do globo buscam obedecer ao princípio da equidade também 
pelo intermédio da diversificação das espécies tributárias, com a utilização da tributação sobre 
a renda, sobre o consumo, sobre o capital e a propriedade. No Brasil, o Poder Público possui 
competência para instituir tributos sobre a renda e sobre o consumo, entre outros. Entretanto 
estas exações devem seguir o princípio da progressividade, desdobramento do princípio da 
equidade da tributação. Conquanto o senso comum considera que a tributação sobre a renda 
(direta) reveste-se do princípio da progressividade, o mesmo não ocorre com os tributos sobre 
o consumo (indiretos). Esta dissertação analisa a carga fiscal sobre a renda e sobre o consumo 
em face de vários estratos de rendimentos das famílias no Brasil, relativamente aos anos de 
1996 e 2002, por intermédio de ferramentas estatísticas (análise de proporções) com o 
objetivo de verificar se a pressão tributária sobre aqueles rendimentos, tanto a derivada dos 
impostos diretos, bem como dos indiretos, obedece ao princípio da progressividade. Os 
resultados finais revelam a alíquota efetiva de tributação total sobre os rendimentos das 
famílias brasileiras.
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ABSTRACT

Due to lhe development of the human society, the role of the modern State has become more 
complex. The tax system mirrors this increment of complexity, whose objective must be the 
maintenance of the State machine and the equity in the income dislribution. For so, the tax 
system should obey the principie of equity, which is acchived with a system of Progressive 
aliquots. The imposilive systems of the nations intend to obey that principie on taxing their 
ciíizens and residents ’ income, consumption, wealth and capital. In Brazil, the Public Power 
can tax the income and the consumption of its residents. Nevertheless those taxes must obey 
the progressivity principie, reflecting the equity of taxation. Common sense believes lhe 
taxation of the income (direct) is Progressive, buí the same does not happen to the taxation of 
consumption (indirect). This thesis analyzes the 1996 and 2002fiscal burden over the income 
and over the consumption concerning different brackets of family's income in Brasil, with 
statistical tools (proportions analysis) aiming verifying if the taxation of those incomes, direct 
and indirect, obeys the progressive principie. The final results show the efective total fiscal 
burden over the income of the brazilian families.
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INTRODUÇÃO1

Finalmente, as nações mais desenvolvidas, detentoras de um parque industrial moderno, além 

de manterem a incidência sobre o consumo, tendem a privilegiar a tributação sobre a renda e o 

património, de forma a que cada indivíduo ou corporação recolha o imposto em função de sua 

capacidade económica. No Brasil, esta tendência evolutiva do sistema tributário é encontrada 

em suas diversas Constituições e na legislação infraconstitucional.

As nações em estágios iniciais de desenvolvimento (FMI, 2004), via-de-regra, apresentam 

reduzido mercado interno e grande dependência dos fluxos internacionais de bens e serviços. 

A principal fonte de recursos tributários situa-se, assim, no comércio exterior.

A medida em que os países passam a tributar fortemente o consumo e a renda nota-se mais a 

presença do Estado no cotidiano e na economia dos contribuintes. Deste fato deriva a 

necessidade de uma maior regulamentação das relações Fisco-contribuinte para que seja 

objetivada a equidade da tributação e evitados abusos do Poder Público. O disciplinamento 

destas relações tem resultado em princípios de tributação abraçados pela Constituição Federal 

e que devem ser obedecidos pela legislação tributária ordinária.

As nações que experimentam um processo continuado de desenvolvimento recorrem a 

políticas de substituição de importações, de incentivo ao surgimento de um parque industrial e 

de ampliação das bases internas. Tendem a tributar mais intensamente a produção e a 

circulação, pois as transações internas de bens e serviços passam a ter maior importância 

relativamente às transações internacionais.

A teoria económica (MUSGRAVE, 1974, p. 24; SILVA, Fernando, 1981, p. 40) estabelece a 

inter-relação entre o grau de desenvolvimento de um país e a sua principal base de tributação. 

O estágio de desenvolvimento económico influencia a tributação na medida em que as 

economias mais evoluídas tendem a possuir uma base mais diversificada e mais estável do 

que as economias em grau inferior de desenvolvimento. Por outro lado, quanto mais 

sofisticado o sistema tributário, maior a complexidade necessária para administrá-lo.
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Este trabalho se justifica também pela relevância que o tema vem apresentando no cenário 
nacional, a medida em que a comunidade contribuinte tem tomado ciência da carga tributária 
que lhe é imposta, e das atuais discussões ocorridas no Congresso Nacional e na sociedade 
brasileira referentes à reforma tributária.

Esta dissertação possui como objetivo inicial a apresentação e discussão dos princípios 
constitucionais de tributação que devem sustentar o sistema impositivo pátrio, apontando suas 
características, vantagens e desvantagens e seus reflexos no ordenamento tributário brasileiro.

O segundo objetivo do presente trabalho consiste na análise, com intermédio de ferramentas 

estatísticas, da pressão fiscal face os rendimentos das famílias no Brasil nos anos 1996 e 
2002, e dos efeitos do real impacto dos impostos e contribuições que oneraram, ora de forma 
direta, ora de forma indireta, os salários e rendimentos, explicitando o ónus real imputado ao 

contribuinte subjacente à opção pela forma de tributação e se esta estava adequada aos 
princípios constitucionais.

Semelhantes estudos foram efetuados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e 
pela Secretaria da Receita Federal. Estas instituições mensuraram a carga tributária decorrente 
da tributação sobre a renda e sobre o consumo em relação aos rendimentos dos trabalhadores 
brasileiros e teceram conclusões a respeito dos resultados, sem, no entanto, analisá-los com 
ferramentas estatísticas. A presente dissertação vai além, pois após haver realizado o cálculo 

da carga tributária sobre os rendimentos das famílias, foram aplicados testes estatísticos sobre 
aquela carga, para se concluir, de forma objetiva, face os resultados obtidos.
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OS FUNDAMENTOS DO ESTADO BRASILEIRO2

O

Ferreira (1992, p. 39) ensina, por sua vez, que “Estado é uma associação humana (povo), 

radicada em base espacial (território), que vive sob o comando de uma autoridade (poder) não 

sujeita a qualquer outra (soberania).” O Estado, pois, constitui-se de quatro elementos 

essenciais: um poder soberano de um povo localizado em determinado território com certas 

finalidades.

Estas finalidades, no caso do Brasil, são encontradas em sua atual Constituição, logo no 

preâmbulo, no qual são estabelecidos os objetivos do Estado nacional: “assegurar os 

exercícios dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias.”

No artigo 3o são apresentados os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; 

a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais; e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.

“O homem é, por natureza, um animal político”. Assim Aristóteles caracterizou o ser humano 

no livro I de seu texto Política. A afirmação do célebre pensador macedônio conduz à idéia de 

que o homem não é uma ilha, um ente isolado, cercado de água por todos os lados. O ser 

humano vive e sobrevive em sociedade. Da evolução desta união coletiva através dos anos 

surgiu o Estado, organização destinada a manter, nas palavras de Maluf (1995, p. 1) as 

condições universais da ordem social.

Elenca a Lei Maior em seu artigo Io os fundamentos da Estado brasileiro: a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 

o pluralismo político.
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A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar de assuntos de ordem económica e social que 

visavam “possibilitar a todos existência digna” (art. 115). O artigo 116 rezava que a União

A primeira Constituição da República, de 1891, tampouco nada reservou à matéria relativa 
aos objetivos do Estado. Entretanto, em seu artigo 72, atentou à necessidade da igualdade 

entre as pessoas, ao dispor no parágrafo 2o que todos são iguais perante a lei e que a 
República não admite privilégio de nascimento e desconhece foros de nobreza.

Depreende-se da leitura destes artigos a preocupação por parte da Constituição Federal na 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, minimizando das desigualdades sociais. 

A Constituição de 1988 atribui ao Estado brasileiro uma gama de atribuições e funções com o 

objetivo de atingir o bem estar da população nacional. A União, os Estados e Municípios 
receberam atribuições nas áreas da educação, saúde e segurança, entre outras.

A Lei Maior de 1934 também foi silente em relação aos objetivos e finalidades do Estado 

brasileiro, mas determinou incumbências e funções ao Poder Executivo ao dispor no artigo 
138 que caberia à União, aos Estados e aos Municípios: assegurar o amparo aos desvalidos, 

criando serviços especializados e animando os serviços sociais; estimular a educação 
eugênica; amparar a maternidade e a infância; socorrer as famílias de prole numerosa; e 
adotar medidas tendentes a restringir a mortalidade infantil.

A educação mereceu destaque no artigo 149 no qual foi reconhecido que ela é direito de 
todos, devendo ser ministrada pelos poderes públicos cumprindo a estes proporcioná-la à 

população. No artigo 151 foi estabelecida a competência dos Estados em organizar e manter 

sistemas educativos.

Estas preocupações com o bem estar social não existiam na Carta do Império, promulgada em 

1824, que rezava em seu artigo Io que o Império do Brasil era a associação política de todos 

cidadãos brasileiros, que formavam uma nação livre e independente. Não havia na 
Constituição de 1824 qualquer dispositivo que indicasse as finalidades, objetivos e atribuições 

do Estado Imperial. Contudo, no artigo 173, incisos XXXI e XXXII encontravam-se indícios 

das primeiras garantias de serviços públicos essenciais de competência do Governo: os 
socorros públicos e a instrução primária. E no título 6o apresentavam-se os primeiros 
rudimentos do Poder Judiciário brasileiro.
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atividade económica, por motivo de interesse

As Atribuições Económicas do Governo2.1

Em 1967, a nova Constituição ampliou as competências da União. Em seu artigo 8o, a Lei 

Excelsa dispunha que competia à União a planejar e promover o desenvolvimento nacional 

(inc. V); a organizar e manter a Polícia Federal (inc. VIII); a explorar os serviços de 

telecomunicação e energia elétrica (inc. XV). Aos Municípios foi exigido que um mínimo da 

arrecadação fosse destinada a programas de saúde (art. 25, § 4o).

A Carta de 1946 apresentou nova atribuição à União, ao dispor sobre a execução do plano de 

defesa contra os efeitos da denominada seca do Nordeste (art. 198), que consistia em obras e 

serviços de assistência económica e social.

A Constituição de 1937 manteve a obrigatoriedade do ensino primário gratuito (art. 130), e a 

possibilidade de intervenção, pelo Estado, no domínio económico (art. 135), mas nada dispôs 

em relação aos objetivos do Estado. Inovou ao dispor, contudo, que a União deveria manter o 

serviço de correios (art. 15, VI).

poderia monopolizar determinada indústria ou 

público.

Conforme se nota no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos dispositivos constitucionais, 

inicial mente, ao governo cabia apenas a prestação de determinados serviços essenciais à 

sociedade, tais como segurança e justiça. A partir dos anos 1930, têm-se atribuído ao Estado 

funções cada vez mais preponderantes na atividade económica. O governo foi obrigado a 

intervir na economia para combater a inflação ou desemprego de mão-de-obra, por exemplo.

Observa-se logo, que as funções do governo na economia vêm se expandindo 

consideravelmente desde meados do século passado. Fernando Silva (1981, p. 25) ensina que 

este aumento da presença estatal na economia é o resultado não apenas de uma evolução dos 

princípios teóricos, que determinam a necessidade de intervenção governamental no sistema 

económico, como também de modificações substanciais nas preferências da coletividade.
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promover ajustamentos na alocação de recursos;a)

manter a estabilidade económica e;b)

promover ajustamentos na distribuição de renda.c)

O elenco das atribuições estatais, espelhado na atual Constituição Federal, ampliou-se 

substancialmente como resultado desta evolução. Musgrave (1974, p. 25) alerta que três são 
as grandes categorias das atribuições governamentais:

Desta forma, toma-se imperativa a correção, por intermédio de intervenção estatal, da 

desigualdade na repartição do produto nacional. O processo utilizado objetivando esta 

finalidade baseia-se na política de gastos governamentais e no sistema tributário. De um lado, 

ampliando as despesas de transferência que beneficiem direta ou indiretamente (mediante 

manutenção de serviços gratuitos) as classes de renda mais baixa e, de outro lado aplicando 

maior progressividade nos impostos de modo a mais onerar os indivíduos de renda elevada.

Os ajustamentos na alocação de recursos são sempre necessários no momento em que não 
forem encontradas condições que assegurem maior eficiência na utilização dos recursos 

disponíveis na economia, por intermédio do funcionamento do mecanismo de determinação 
de preços no mercado.

Relativamente à necessidade de ajustes na distribuição de renda, é mister atentar que, em uma 

economia livre, a distribuição do produto nacional pelos diversos cidadãos do país submete-se 
não apenas à disponibilidade relativa dos fatores de produção, mas também aos respectivos 

níveis de produtividade (SILVA, Fernando, 1981, p. 28). Isto significa que, à medida que 

critérios puramente económicos de eficiência são considerados nas decisões referentes à 
utilização dos fatores de produção, a distribuição da renda produzida pelos habitantes pode 
não ser considerada socialmente aceitável.

A manutenção da estabilidade económica tem como objetivo principal o controle do nível 
agregado de demanda, com o intuito de minimizar o impacto social e económico de crises de 
inflação ou depressão.
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2.2 Os Recursos Financeiros do Governo

Para desenvolver todas as suas múltiplas atividades, o Estado necessita, antes de tudo, dispor 

de meios para fazê-lo, não podendo prescindir de recursos financeiros para manter em 

funcionamento sua estrutura, seus mecanismos e seus agentes, a exemplo de qualquer pessoa, 

empresa ou entidade privada. Os recursos que entram nos cofres públicos podem resultar de 

provimento temporário (empréstimos conseguidos) e, principalmente, de receitas, englobando 

quaisquer acréscimos patrimoniais sem compromisso de retomo.

Na parcela de atividade financeira correspondente à aquisição das receitas, tem o Estado dois 

caminhos, duas fontes nitidamente distintas: a primeira é representada pela forma de aumento 

patrimonial semelhante à utilizada por qualquer outra pessoa, física ou jurídica, envolvendo 

transações e negócios tipicamente privados, como doações, heranças, venda de produtos e 

prestação de serviços; a segunda envolve a aquisição de receita mediante o exercício do poder 

de império estatal, compelindo a comunidade a efetuar pagamentos compulsórios, sem mais 

aquela condição negociai, de igualdade entre credor e devedor, evidenciada na primeira. A 

espécie anterior denomina-se receita originária ou de economia privada e, como o próprio 

nome sugere, o Estado possui acesso a este tipo de receita em uma relação negociai, como se 

fosse uma empresa ou pessoa jurídica de Direito Privado. A mais significativa receita 

originária é representada pelo preço, englobando rendimento e remuneração de bens e 

serviços de empresas estatais, sob a regência de normas de Direito Privado. Constituem 

exemplos os resultados positivos de empresas como a Petrobrás, Banco do Brasil, companhias 

de água e esgoto, e tantos outros, nos planos federal, estadual ou municipal.

A evolução do setor público possui como consequência o aumento dos gastos 

governamentais. Assim, é importante a análise da forma do financiamento da expansão dos 

gastos públicos, pois este fato repercute de distintos modos sobre o nível de atividade 

económica e sobre a distribuição dos resultados da produção pelos habitantes de um país 

(SILVA, Fernando, 1981, p. 41). Diferentes sistemas tributários apresentam resultados 

diversos no que se refere aos efeitos sobre a distribuição da renda nacional. Deve haver uma 

compatibilidade entre o sistema de impostos utilizado e os objetivos de crescimento 

económico e de redistribuição da renda.
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O segundo tipo de receita denomina-se receita derivada ou de economia pública, sendo 

representado pelos tributos e pelas penalidades pecuniárias. Aqui, o Estado mobiliza a sua 
característica de soberania e exige efeitos financeiros, recolhendo-os compulsoriamente do 

património dos indivíduos. Embora se subordinando a limitações e controles jurídicos 

precisamente definidos, os aparelhamentos fiscais das entidades tributantes fazem valer o 
predomínio estatal sobre a sociedade e exigem um rol de tributos de quem os deve, sem que, 

para tanto, celebrem acordos, lavrem-se instrumentos contratuais ou, pelo menos, seja 
esperada concordância mínima dos elementos postos na condição de devedores.
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O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL3

O sistema tributário de

O Período de 1822 a 19883.1

Em 1834, o Ato Adicional enxertou entre o Fisco Municipal e o Fisco do Rei - já agora o 

Fisco Nacional Brasileiro - uma nova competência, que podia criar impostos, contanto que 

não invadisse o campo de competência dos impostos gerais, isto é, nacionais. Mas, tendo o 

Ato Adicional criado uma nova competência fiscal, não dizia quais eram os impostos

Este sistema perdurou até depois da Independência, até que um fato veio introduzir uma 

terceira competência fiscal.

Na Colónia, havia duas competências fiscais, apenas: a d’El Rei e a das Câmaras Municipais 

- Senado da Câmara. E quase sempre, no começo a tributação municipal era mais importante 

do que a real, porque, naquela época, os reis viviam muito do seu património. A maior parte 

das terras lhes pertencia. Os reis de Portugal eram, em princípio, agricultores e criadores de 

gado.

Mais tarde, passaram a ser armadores e comerciantes marítimos, mandando suas frotas, 

financiadas pelos judeus, para o Oriente, a fim de trazer as famosas especiarias. E os reis 

incorporaram empresas, as Companhias de Comércio.

um país é, inevitavelmente, o resultado da coordenação de suas 

diversas estruturas, desde aquelas fisiográficas, desde o solo, o clima, a flora, a fauna, com 

suas reservas de matérias-primas, minérios, etc., até a suas estruturas humanas, até mesmo a 

sua religião. Isso influi em sua história, em sua estrutura institucional. O sistema tributário, 

encerrado com a Constituição de 1946, tinha raízes na Colónia, como tudo no Brasil (PORTO 

(Org.), 2001, p. 53).

As primeiras sociedades anónimas que o Portugal teve foram incorporadas pelo rei: a 

“Companhia de Comércio do Pará”, “do Maranhão”, a “Companhia de Comércio das índias”, 

etc.
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O

bitributação seria uma

ou gasosos.

Além de indicados os impostos da competência privativa da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, dispôs-se que outros só poderiam ser instituídos pela União ou Estados (nunca 
pelos Municípios). O imposto assim criado pela União excluiria o do Estado, mas seria 

arrecadado por este.

Outra singularidade foi a partilha do Imposto Único Federal sobre a produção, comércio, 

distribuição e consumo, e bem assim, importação de lubrificantes e de combustíveis líquidos

Estabeleceu-se expressamente o conceito da Contribuição de Melhoria “quando se verificar 
valorização do imóvel em consequência de obras públicas”, não podendo ser exigida em 

limites superiores à despesa realizada, nem acréscimo de valor para cada imóvel beneficiado 

(art. 30 e parágrafo único).

A Constituição de 1891 se prestava muito a isto, porque deixou imenso campo residual aos 
Estados e nada reservou aos Municípios, os quais recebiam seus impostos por doação ou 
outorga dos Estados na suas respectivas Constituições.

Desde essa época começou uma luta lavrada entre as províncias e o fisco nacional, entre as 
províncias e o fisco municipal, ensejando impostos interlocais de duvidosa 
constitucionalidade.

A Constituição de 1946 apresentou várias inovações referentes à discriminação das rendas 
entre a União, Estados e Municípios (art. 15 a 21), desaparecendo as referências à bitributação 
das Constituições de 1934 e 1937. Entendeu-se que toda a 
inconstitucionalidade, sem que se precisasse dizê-lo por evidente.

Na República, os chamados impostos interestaduais ocupam um período de quarenta anos, 
dando ensejo à Lei n° 1.185, de 1904, que possibilitava os interditos possessórios em defesa 
dos contribuintes que sofressem tributação interestadual.

municipais e nacionais. A Lei n° 99, de 1835, apartou os impostos nacionais - eram por volta 
de oitenta -, novos e velhos impostos sobre comercialização de mercadorias e os “impostos 
das lojas”, o imposto de indústria e profissão.
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Em 1966 ocorre a aprovação do Código Tributário Nacional - CTN. Em seu artigo 3o está 

presente a definição de tributo:

Nos anos 60, a economia brasileira estabeleceu as pré-condições que possibilitaram elevados 

níveis de crescimento (“milagre económico”). O setor público, por ser o propulsor desse 

crescimento e encontrar-se em expansão, demandava um novo sistema tributário capaz de 

suprir suas necessidades de financiamento.

Pensou-se em criar um sistema tributário que fizesse uma transfusão de sangue das zonas 

mais ricas para as mais pobres, a fim de se manter o que parecia o mais precioso, se não o 

único, dos bens da História do Brasil — a sua unidade nacional.

Os impostos deveriam ser, “sempre que possível, pessoais e graduados pela capacidade 

económica do contribuinte” (art. 202). Nenhum imposto deveria atingir diretamente os 

autores, professores e jornalistas (art. 203).

Insinuou-se a isenção do Imposto de Consumo sobre mercadorias destinadas à alimentação, 

vestuário, habitação e tratamento médico das classes pobres (art. 15, § 10). Igualmente isentos 

os sítios de menos de 25 hectares trabalhados pelo dono e sua família sem assalariados, assim 

como a primeira operação do pequeno produtor.

As limitações constitucionais foram ampliadas, vedando-se a tributação de templos, bens, 

rendas e serviços de partidos políticos, instituições educacionais e assistenciais, tampouco 

papel destinado exclusivamente a jornais, periódicos e livros (art. 31).

Era evidente que o Poder Público procurara proteger os setores menos opulentos, reduzindo a 

velha tradição de tributos regressivos. Havia o desejo de homogeneizar um país que estava 

cada vez mais crescido no Rio, São Paulo e, em menor proporção, no Sul, que definhava e 

empobrecia nos Estados paupérrimos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

No sistema de 1946 pretendeu-se criar um sistema de vasos comunicantes e que, elevando-se 

o nível de riqueza nos Estados industrializados e mais ricos e capitalizados, ela, 
° ° automaticamente, viesse também a rechear os Estados e as zonas interiores (art. 15, §§ 2 e 4, 

entre outras medidas).
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A Estrutura do Atual Sistema Tributário Brasileiro3.2

A reforma de 64/67 representou um significativo progresso na racionalização do federalismo 

financeiro no Brasil. Houve uma centralização da competência tributária nas mãos da União.

A Constituição de 1988, chamada “Constituição Cidadã”, privilegia corretamente os direitos 

individuais e coletivos do homem, elencando-os logo em seus primeiros artigos. O Sistema 

Tributário Nacional, diferentemente das constituições anteriores, apresenta-se apenas a partir 

do artigo 145. Entretanto, conforme José Afonso Silva (1999, p. 684):

As constituições anteriores tampouco definiam o que era taxa. A Constituição de 1967 

apresentou seu conceito, retirado do artigo 77 do CTN, estabelecendo, além das taxas 

remuneratórias correspondentes a uma prestação de serviços públicos, as “taxas pelo exercício 

regular do poder de polícia” (art. 18,1).

A Constituição diz mal quando intitula de princípios gerais a seção I do capítulo I do título VI, 
referindo-se ao sistema tributário nacional. Não há nela senão os princípios da personalização e o 
da capacidade contributiva, constante do art. 145, § 1’. Os princípios constitucionais gerais,

Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.

A Constituição de 1967 também inovou com a possibilidade da instituição do empréstimo 

compulsório, apelidado por Coêlho (1999, p. 428) de tributo causal, uma vez que suas causas 

podem ou não ocorrer. A Constituição reservou apenas à União, mediante lei complementar e 

em casos excepcionais, a competência de decretar o mencionado empréstimo (art. 21, § 2 , II).

A Constituição de 1967, em conjunto com o CTN, construiu o alicerce para o novo sistema. 

Foram criados, entre outros, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); o Imposto 

sobre Serviços (ISS); o Imposto sobre produtos Industrializados (IPI); o Imposto Territorial 
Rural (ITR), para fins de reforma agrária.

O sistema tributário atual tem suas origens na reforma do decénio de 60. Contudo, o 

federalismo foi reforçado pela transferência de competências e receitas da União para os 

outros dois níveis de governo.
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3.2.1

Outra característica dos impostos é a não destinação específica do montante arrecadado de 

determinado imposto aos cofres públicos. Trata-se de uma vedação constitucional, conforme o 

inciso IV do artigo 167 da Constituição de 1988. E ainda, não há previsão constitucional de 

restituição ao contribuinte do valor regularmente recolhido.

Assim, em princípio, conclui-se que o ordenamento constitucional determinou apenas três 

espécies tributárias: os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. O termo tributo é 

gênero. Neste sentido orientam Carrazza (2002, p. 439) e José Afonso Silva (1999, p. 685).

Espécies Tributárias

A atual Lei Maior prescreve em seu artigo 145, caput e incisos I, III e III:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
III — contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Na primeira seção, o que temos são disposições gerais sobre a tributação, que sintetizam as bases 
constitucionais do sistema tributário nacional.

O artigo 16 do CTN define imposto como “o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. Na 

condição de tributo mais importante, o imposto tem como característica básica a sua 

desvinculação integral de qualquer idéia de retorno, do Estado em relação a quem o recolhe.

especiais e específicos da tributação aparecem mesmo é na seção II, como expresso das limitações 
do poder de tributar.

Já as taxas são tributos criados em razão de custeio do exercício regular do poder de polícia 

ou pela prestação de serviços públicos. Enquanto os impostos não podem perfilar qualquer 

caráter de contraprestação, as taxas quase sempre decorrem disso e, em qualquer 

circunstância, demandam uma relação personalizada entre a entidade estatal credora e o 

contribuinte (CARRAZZA, 2002, p. 446). Caracterizam-se, pois, como tributos vinculados, 

não havendo, como no caso dos impostos, previsão legal para a sua restituição.
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As contribuições especiais são outros encargos de natureza tributária (SILVA, José Afonso, 
1999, p. 686), envolvendo intervenção no domínio económico (portos), caráter social 

(previdência) ou interesse de categorias profissionais ou económicas (sindicatos). A 
enunciação de três diferentes campos originadores de tais contribuições (artigo 149 da 

Constituição) deixa, de certo modo, um campo mais amplo para a União explorar esta fonte 
de receita tributária. Essas contribuições devem seguir o regime jurídico tributário, sendo

Desta forma, caracteriza-se como um tributo vinculado à atividade estatal, sem haver, 

entretanto, destinação específica a determinado órgão público (diferentemente das taxas). 
Como no caso dos impostos e taxas, não há previsão legal de sua restituição.

Empréstimo compulsório, como a própria denominação está a sugerir, é uma prestação 
financeira de caráter temporário, exigida da comunidade sob forma idêntica à de qualquer 
tributo (CTN, art. 3o), e criada através de lei complementar em duas hipóteses: I - “para 
atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou 
sua iminência”; II — para possibilitar “investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional” (art. 148 da Constituição). Caracteriza-se como um tributo restituível 
(COÊLHO, 1999, p. 428), pressupondo a restituição da quantia arrecadada (CARRAZZA, 
2002, p. 484), e seus recursos devem ter aplicação vinculada à despesa que houver 
fundamentado sua instituição (parágrafo único do artigo 148). Não há, entretanto, exigência 
de vinculação com uma atividade estatal contraprestativa (CARVALHO, 2000, p. 35).

As contribuições de melhoria são tributos que se destacam pelo seu caráter eventual; 
diferentemente das duas últimas espécies, a contribuição de melhoria surge de forma 

esporádica, é cobrada e tem sua cobrança satisfeita na única incidência, carecendo da 
condição de regularidade de que é comum aos impostos e às taxas. A contribuição de 

melhoria tem como fato gerador a valorização imobiliária decorrente de obra pública, sendo 
exigida dos proprietários dos imóveis valorizados para suprir, total ou parcialmente o custo da 

obra. E oportuno destacar neste ponto, a preleção de Coêlho (1999, p. 413), para o qual não há 
mais a necessidade de valorização do imóvel para a instituição de contribuição de melhoria.

Além dos três tributos nominalmente relacionados como tais, o sistema tributário comporta 

ainda, sujeitos a suas regras e limitações, os empréstimos compulsórios e as contribuições 
especiais, ambos de competência exclusiva da União.
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O

Essas duas escolas tradicionais consideram os empréstimos compulsórios ora impostos, ora 

taxas, ora contribuições de melhoria, não existindo, para essas escolas, outras espécies 

tributárias.

A escola tricotômica, amparada pelo artigo 145 da Constituição Federal, norteia-se pela 

divisão do tributo em apenas três espécies: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Os 

tricotomistas baseiam-se igualmente na vinculação do tributo a uma contraprestação do estado 

(COÊLHO, 1999, p. 398). Conforme proclama Carvalho (2000, p. 35) “os tributos podem ser 

vinculados a uma atuação do Estado — taxas e contribuições de melhoria — e não-vinculados — 

impostos.” No mesmo sentido, Ataliba (1994, pp. 117 e 153).

3.2.2 Classificação das Espécies Tributárias

Ao se estudar o Direito Tributário, encontra-se o conceito de tributo dividido em espécies 

(COÊLHO, 1999, p. 397). Mencionada divisão é encontrada tanto na doutrina como na 

legislação. A doutrina, de modo geral, apresenta duas escolas clássicas: a dicotômica e a 

tricotômica.

A escola dicotômica, capitaneada por Becker (1998, p. 380), persegue o conceito de que o 

tributo é dividido em apenas duas espécies: impostos e taxas. A idéia central está baseada na 

vinculação da exigência do tributo a uma atividade estatal. Sendo o tributo não vinculado, este 

caracteriza-se como imposto. Ao se necessitar uma contraprestação do estado para se instituir 

um tributo, este denomina-se taxa, que pode ser referente a um serviço ou a uma obra pública. 

Para Becker (1998, p. 386), a contribuição de melhoria pode ser caracterizada como imposto 

de renda, ou como taxa, dependendo do caso concreto.

exigida uma destinação específica das receitas geradas. Não há previsão de restituição e 

contraprestação estatal.

Em 2002, por intermédio da Emenda Constitucional n° 39, a Lei Maior recebeu o artigo 149- 

A que autoriza os Municípios e o Distrito Federal a instituírem contribuição para o custeio do 

serviço de iluminação pública. Trata-se assim, de um quarto tipo de contribuição especial.
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O segundo critério baseia-se na exigência constitucional de previsão legal de destinação 

específica para o produto da arrecadação. Havendo essa exigência, o tributo será considerado

A nova escola defende, desta forma, a existência de cinco espécies tributárias (as três das 

escolas clássicas e mais os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais) e 

estabelece três diferentes critérios que, utilizados cumulativamente, determinam a verdadeira 
espécie do tributo, a saber:

As contribuições especiais também são consideradas pelos clássicos ora impostos ora taxas. 
Carrazza (2002, p. 498) dispõe as contribuições especiais como impostos ou taxas 

“qualificados pela finalidade” e diferenciados, “exatamente em decorrência de estarem presas 

ao atendimento de uma finalidade constitucional preestabelecida”. No mesmo sentido filiam- 

se Coêlho (1999, p. 429), Becker (1998, p. 385) e Ataliba (1994, p. 160).

Carrazza (2002, p. 488) considera o que o empréstimo compulsório pode ser caracterizado 

como imposto (mais frequentemente), taxa ou contribuição de melhoria. Na mesma linha 

segue Carvalho (2000, p. 36). Becker (1998, p. 394) assevera que citado empréstimo é 

imposto. Já José Afonso Silva (1999, p. 686) entende que o empréstimo compulsório 

tampouco é tributo, caracterizando-o como empréstimo de direito público. E vale conhecer a 

lição de Coêlho (1999, p. 402), apesar de o mesmo não se filiar aos tricotomistas, que 

apresenta o empréstimo compulsório como um imposto restituível.

Além das duas escolas clássicas de classificação das espécies tributárias, existe uma terceira e 

moderna corrente de análise das divisões do tributo. A escola moderna não considera que a 

Constituição Federal apenas enumerou três espécies de tributos. De fato, a Lei Maior 

apresenta em seus artigos 148 e 149 duas outras espécies tributárias, distintas das elencadas 

no artigo 145 (MARTINS, Sérgio, 2000, p. 98). O rol elencado neste artigo não elimina a 

possibilidade da existência de outros tipos tributários.

O primeiro critério refere-se à exigência constitucional de previsão legal de vinculação a uma 

atividade estatal. Assim, por este quesito, se o tributo for vinculado ou ele será taxa ou 

contribuição de melhoria. Não sendo vinculado, será imposto, empréstimo compulsório ou 

“contribuição”.
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Imposto: tributo não vinculado, sem destinação específica e não restituível;I.

Taxa: tributo vinculado, com destinação específica e não restituível;II.

III.

Empréstimo Compulsório: tributo não vinculado, com destinação específica e restituívelIV.

e;

V.

O critério de classificação adotado para a análise de um tipo tributário é de suma importância, 

uma vez que o modo de classificar um tributo reflete-se no resultado final. E como existem 

“diferenças de tratamento” para as diversas espécies tributárias (princípio da anterioridade, 

imunidades tributárias, exigência de lei complementar para instituição...), esses distintos 

critérios podem balizar uma eventual análise da constitucionalidade de determinado tributo. A 

presente dissertação adota o critério moderno de classificação, por considerá-lo mais 

adequado ao atual texto constitucional.

Contribuição de Melhoria: tributo vinculado, sem destinação específica e não 

restituível;

Por fim o terceiro critério questiona se há exigência constitucional para restituição, ao 

contribuinte, do montante arrecadado pelo tributo. Havendo esta determinação, o tributo 

caracterizar-se-á apenas como empréstimo compulsório.

Assim é possível o estabelecimento de cinco classes distintas de tributos, cada uma com seu 

conjunto de características essenciais e inconfundíveis:

ou taxa ou empréstimo compulsório ou “contribuição”. Não ocorrendo a exigência, o tributo 

será imposto ou contribuição de melhoria.

Contribuição Especial: tributo não vinculado, com destinação específica e não 

restituível.
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3.2.3

j

É por intermédio da Constituição Federal que a soberania estatal se manifesta positivamente, 

pois é esse documento escrito de normas estruturais, superiores que revela a força, o modelo, 

os sistemas organizacionais e as linhas básicas de funcionamento do Estado-BrasiL A leitura 

geral da Constituição de 1988 revela exatamente como a soberania estatal define sua ação 

sobre o povo brasileiro. A relação de superioridade do Estado sobre as pessoas é complexa, 

relativa e de caráter instrumental, pois o poder soberano, em última análise, “emana do povo, 

que o exerce por meio de seus representantes” (art. Io, parágrafo único).

A soberania estatal é, como apreciado, impalpável, sem contornos precisos, mas a sua 

existência pode ser percebida em todos os principais atos estatais que venham a levar os 
indivíduos a ações ou omissões compulsórias, contra suas vontades, se necessário. Sem maior 

aprofundamento em tantos outros ângulos de manifestação soberana, pode-se indicar o 
exemplo específico da exigência de tributos da comunidade como parcela de tal soberania: o 

poder de tributar é uma manifestação de soberania do Estado, vez que lhe permite compelir as 
pessoas ao pagamento de efeitos financeiros para garantia substancial das receitas do erário. O 
próprio conceito de tributo (art. 3 do CTN) dá ênfase à característica compulsória, excluindo 

qualquer ideia de concordância, de negócio, entre o Estado e as pessoas pagadoras, e deixando 
impressa a força soberana do credor, diante dos súditos subordinados e frágeis e 
regularmente impotentes. Regularmente, como ressaltado, em virtude de tal predominância 

de poder ocorrer sem abusos, de conformidade com o sistema jurídico utilizado e sofrido pela 
própria comunidade sob tutela estatal.

Limitações ao Poder de Tributar
O Estado soberano busca como objetivo maior assegurar o bem-estar social dos indivíduos 

que vivem sob sua tutela, criando e aplicando seu ordenamento jurídico, punindo os que o 

infringem, estabelecendo as estruturas que funcionam como alicerces de sua comunidade 

humana e arquitetando os diversos sistemas indispensáveis ao desempenho dessa missão. 

Embora de caracterização complexa e imponderável, a soberania deve ser entendida como o 

poder que o Estado exerce sobre os indivíduos, com força para controlar e regular suas ações 
e omissões, definir seus limites de liberdade individual e social, e determinar suas 

participações compulsórias em atividades de interesse público e no suprimento de recursos 

financeiros para a manutenção e funcionamento das próprias instituições que compõem o 

organismo estatal. Extemamente, soberania significa também a condição de o Estado não 

sofrer interferência de seus congéneres.
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Em grandes linhas, as limitações da competência tributária inscritas na Constituição formam o 

que se costuma denominar “princípios jurídicos de tributação”. Princípios devem ser 

entendidos como as proposições fundamentais, que norteiam o rumo ou funcionamento de 

algo. Assim, as limitações constitucionais com que moldam, mapeiam o sistema tributário, 

identificam seus contornos maiores, seu modo de ser.

A seção II do capítulo dedicado ao Sistema Tributário trata das limitações ao poder de 

tributar, que o Código Tributário denomina, com maior correção, limitações da competência 

tributária. Na verdade, o poder de tributar é parcela da soberania estatal, inerente ao Estado 

federal Brasil e que emana das disposições da Constituição Federal. Esse poder não se 

transfere nem se divide entre as entidades que recebem competências para criação e exigência 

de tributos, concessão esta feita pela Constituição, representante da soberania estatal (a qual 

inclui o poder de tributar). Com estes dispositivos sobre limitações, o que a Constituição faz é 

prevenir e garantir os direitos da comunidade que contribui, contra eventuais excessos das 

fazendas federal, estaduais ou municipais, durante o exercício das competências tributárias 

recebidas.

O segundo princípio tributário é inovação da atual Constituição e diz respeito à isonomia 

tributária, em sentido estrito. De modo genérico, a isonomia encabeça o artigo 5 da 

Constituição Federal, em um elenco de setenta a sete direitos e deveres individuais e 

coletivos. Mas o atual diploma constitucional resolveu aludir expressamente à igualdade de 

tratamento tributário, no inciso II do artigo 150, proibindo a qualquer área tributante o 

“tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida 

qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida”. Conforme 

José Afonso Silva (1999, p. 690) esta norma refere-se a qualquer tributo mas “é mais 

expressamente dirigida aos impostos pessoais e ao de renda”.

3.2.3.1 Princípios Constitucionais Tributários

O primeiro princípio limitativo da ação de tributar é o da legalidade (art. 150, I, CF88) ou 

reserva da lei, segundo o qual o tributo somente pode ser criado, exigido ou aumentado 

através de lei. A legalidade tributária é considerada o princípio fundamental, como que a 

predominância das garantias democráticas da sociedade, vez que ela remete aos 

representantes do povo a competência para criar e exigir tributos.

vez que
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1

O terceiro princípio proíbe a cobrança de tributos relativos a fatos geradores ocorridos antes 

da vigência da respectiva lei (art. 150, 111, “a”). Corolário do Princípio de Legalidade, esse 

princípio é apenas um reforço em favor do impedimento de exigências fiscais ilegais.

Neste ponto deve-se ressaltar a Emenda Constitucional n° 42, de dezembro de 2003, que 

ampliou a todos os tributos a limitação relativa à anterioridade nonagesimal (noventena), a 

qual proíbe a cobrança de tributos antes de noventa dias da data em que haja sido publicada a 

lei que os instituiu ou aumentou. Anteriormente, a noventena estava restrita às contribuições 

referidas no artigo 195 da atual Constituição.

Uma outra limitação, repetida de constituições anteriores, proíbe o estabelecimento de 

barreiras fiscais dentro de território nacional, por meio de tributos interestaduais ou 

intermunicipais. Tal princípio presta homenagem à unidade territorial da Federação brasileira, 

impedindo que os Estados e Municípios utilizem os respectivos limites como sinais 

“soberanos” de suas autonomias.

Um quinto princípio é o que veda a utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, 

IV). Deve-se entender que, fixando tal limitação, a Constituição quer evitar quaisquer 

cobranças de tributos que, de tão onerosas, funcionem como penalização, ultrapassando a 

capacidade contributiva. A carga tributária deve ser regulada de modo a não desestimular ou 

não eliminar de vez a fonte económica que assegura a incidência do tributo.

Esse princípio, juntamente com o princípio da isonomia, se harmoniza, à precisão, com a 

exigência do parágrafo 1 do artigo 145, da Constituição, quando determina que os impostos 

deverão ser graduados “segundo a capacidade económica do contribuinte”. Esta preceituação 

constitucional será mais bem analisada a partir do item 4 do presente trabalho.

O quarto princípio da competência é o da anterioridade de exercício. A regra constitucional, a 

exemplo da correspondente na Emenda Constitucional n° 1, de 1969, proíbe a cobrança de 

tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou” (art. 150, III, “b”). Carrazza (2002, p. 165) alerta que este princípio é 

“especificamente tributário, já que se projeta, apenas, no campo da tributação (federal, 

estadual, municipal e distrital).”
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3.23.2 Imunidades

A segunda imunidade proíbe a cobrança a cobrança de quaisquer impostos sobre “templos de 

qualquer culto”, significando que quaisquer atividades essenciais ao funcionamento de 

qualquer culto religioso aceito no país não podem ser atingidas por impostos.

Também em consideração à unidade geográfica do território brasileiro, o artigo 152 da 

Constituição proíbe aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios o estabelecimento de 

“diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência 

ou destino”.

Uma outra limitação é a imunidade de impostos, prevista no inciso VI do art. 150. O primeiro 

caso de imunidade previsto é o da imunidade recíproca, que proíbe à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos que incidam sobre património, renda ou 

serviços, uns dos outros.

A última imunidade beneficia os livros, jornais, periódicos, bem como o papel necessário à 

sua impressão. Como forma permanente de incentivo à educação, à cultura e à informação, 

livros, jornais, revistas e publicações congéneres ficam livres de oneração por impostos 

incidentes sobre sua matéria-prima e sobre eles mesmos.

Uma terceira hipótese de imunidade também abrange somente os impostos incidentes sobre 

património, renda e serviços, e beneficia os partidos políticos, respectivas fundações, 

entidades sindicais, instituições educacionais e de assistência social, as duas últimas desde 

que não tenham fins lucrativos.

As limitações constitucionais não se esgotam, com efeito, no artigo 150; elas continuam 

sendo feitas, ainda nos artigos 151 e 152, e em caráter específico a cada área de competência 

ou a determinado imposto, nos parágrafos que esclarecem os artigos 153, 155 e 156 da 

Constituição. E ainda, outras limitações constitucionais podem ser depreendidas de uma 

análise sistemática da Constituição Federal, como o inciso XXXIV, letra “b” do artigo 5 que 

veda a cobrança de taxas para a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa 

de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, bem como a “isenção” (que,
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3.3 Princípios Econômico-Tributários

3.3.1 Neutralidade

nos

A situação hipotética a seguir apresenta um exemplo da neutralidade de um imposto:

O sistema tributário nacional, além de obedecer aos princípios constitucionais anteriormente 

apresentados, deve também se nortear por pelos princípios económicos da neutralidade e da 

eqiiidade, pois estes visam estabelecer a eficiência da tributação. O princípio da neutralidade 

refere-se à não- interferência sobre as decisões dos contribuintes (mais bem explicado no item 

seguinte). Já o princípio da equidade é irmão gêmeo do princípio constitucional da isonomia 

tributária e está perscrutado no item 4 desta obra.

neste caso, significa imunidade) de contribuições sociais atribuída às entidades beneficentes 
de assistência social (art. 195, § 7°).

Sob a óptica do princípio da neutralidade as exações devem incidir de forma a infligir o 

menor ónus sobre a pessoa tributada. Conforme Fernando Silva (1981, p.164), este princípio 

relaciona-se “à não-interferência sobre as decisões de alocação de recursos tomadas com base 

no mecanismo de mercado”. Se essas decisões balizam-se nos preços relativos determinados 

pelo mercado, a neutralidade do sistema impositivo seria alcançada quando o modo de 

captação de recursos pelo governo não modificasse esses preços. Qualquer mudança 

preços relativos provocada por modificações na tributação contribuiria para tomar menos 

eficiente as decisões económicas, ocasionando uma redução no nível geral de bem-estar, que 

poderia ser atingido com os recursos disponíveis.

Musgrave (1974, p. 184) alerta que os tributos devem realizar os objetivos a que se destinam, 

porém não devem interferir no funcionamento do sistema de mercado. Mas o desejo de evitar 

gravame excessivo, complementa Musgrave, “nem sempre é compatível com outros objetivos 

da política orçamentária, havendo neste caso, necessidade de escolha”. Logo, o 

reconhecimento do princípio da neutralidade não exclui e tampouco impede a utilização da 

política fiscal a fim de realizar os objetivos desejados de controle económico.
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Empresa Sol

Empresa Sol

pagamento dos juros sob capital próprio.

Se, entretanto, o sócio da empresa Lua fosse uma pessoa física, com o pagamento dos juros, a 

DRE da empresa e os rendimentos do sócio seriam:

Percebe-se que o total de IRPJ e CSLL, em qualquer caso, recolhido por ambas as empresas, 

montaria em R$ 48.000,00 e que o lucro líquido do grupo totalizaria R$ 152.000,00. Desta 

forma, observa-se a característica de neutralidade da tributação sobre a decisão de se efetuar o

Sem o pagamento dos juros, a demonstração de resultados do exercício (DRE) das empresas 

seria:

90.000,00 
(21.600,00) 
68.400,00

90.000,00 
(12.000,00) 
78.000,00

(18.720,00) 
59.280,00

110.000,00
12.000,00

122.000,00 
(29.280,00)
92.720,00

110.000,00
(26.400,00)
83.600,00

(-) CSLL e IRPJ
(=) Lucro Líquido

(-)CSLL e IRPJ (24%)
(=) Lucro Líquido

Empresa Lua
Luc. Liq. antes da
CSLL e IRPJ

Empresa Lua 
Luc. Liq. antes dos 
JSCP, CSLL e IRPJ 
(-) JSCP 
(=)LAIRCS
(-) CSLL e IRPJ (24%) 
(=) Lucro Líquido

Luc. Liq. antes da
CSLL e IRPJ

Luc. Liq. antes dos 
JSCP, CSLL e IRPJ 
(+) juros recebidos 
(=) LA1RCS 
(-) CSLL e IRPJ 
(=) Lucro Líquido

Exemplo 1: A legislação fiscal brasileira admite que as empresas deduzam, para fins de 

imposto de renda e contribuição social e mediante certos limites, os juros sobre capital próprio 

pagos para os sócios. Se o sócio da pessoa jurídica pagadora for outra pessoa jurídica, será 

indiferente efetuar a remuneração referente aos juros, conforme a demonstração seguinte, no 

qual a empresa Sol está auferindo os juros sobre capital próprio da empresa Lua, no montante 

de R$ 12.000,00, em determinado ano. Com o pagamento dos juros, a demonstração de 

resultados do exercício (DRE) das empresas seria:
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Empresa Lua Sócio

Lucro recebido

E sem o pagamento dos juros, a DRE e os rendimentos do sócio seriam:

Empresa Lua Sócio

Lucro recebido 68.400,00

(+) juros recebidos
(-) IRRfonte s/juros (15%)
(=) Rendimento total

90.000,00 
(21.600,00) 
68.400,00

90.000,00 
(12.000,00) 
78.000,00

(18.720,00) 
59.280,00

(1.800,00)
69.480,00

59.280,00
12.000,00

(-) CSLL e 1RPJ (24%)
(=) Lucro Líquido

Luc. Liq. antes dos 
JSCP, CSLL e IRPJ 
(-) JSCP 
(=)LAIRCS
(-) CSLL e IRPJ (24%) 
(=) Lucro Líquido

Luc. Liq. antes da
CSLL e IRPJ

Nota-se agora que se os juros fossem pagos o rendimento do sócio pessoa física totalizaria R$ 

69.480,00 e, sem o pagamento dos juros, R$ 68.480,00. Logo, não está caracterizada a 

neutralidade da tributação, uma vez que a decisão racional seria o pagamento dos juros sobre 

o capital próprio.
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EQUIDADE4

Princípio da Equidade4.1

Entretanto existem várias restrições de ordem prática à aplicação genérica do critério de 

benefício. Silva escreve que é de extrema dificuldade a quantificação do montante de serviço 

público utilizado por um indivíduo. “Se o consumo é coletivo, não haveria qualquer incentivo 

para que os indivíduos revelassem corretamente as suas preferências, se isso posteriormente

Há dois critérios atualmente utilizados para classificar os contribuintes que serão considerados 

iguais e para a elaboração de normas adequadas de diferenciação: o Critério do Benefício e o 

Critério da Capacidade de Contribuição.

A seguir serão apresentadas considerações relativas aos conceitos que constituem a base da 

presente dissertação. E importante salientar que esses conceitos não esgotam toda a matéria 

referente à questão do principal objetivo de uma política tributária ideal: manutenção da coisa 

pública e a distribuição das riquezas com vistas à minimização das desigualdades sociais.

4.1.1 O Critério do Benefício

O critério do benefício relaciona-se às preferências individuais pelo consumo de bens e 

serviços produzidos pelo governo (quem mais utiliza os serviços públicos, mais deve 

contribuir). Este critério tem tido sua importância aumentada na medida em que a intervenção 

governamental na atividade económica, e consequente gasto público têm evoluído.

Conforme mencionado, o segundo princípio económico fundamental de tributação é o da 

equidade. Este princípio caracteriza-se como o braço económico do princípio constitucional 

tributário da isonomia. Nele, visa-se aplicar um mesmo tratamento, em termos de 

contribuição, aos indivíduos considerados iguais - um critério de “equidade horizontal” 

(SILVA, José, 1981, p. 169) - assegurando, concomitantemente, que os desiguais serão 

diferenciados conforme determinado critério a ser estabelecido, uma preocupação com a 

“equidade vertical”.
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Entretanto o critério do benefício deve ser observado com reservas. O tratamento estatal não

É por conta deste fato que o Código Tributário Nacional (CTN) reza que imposto possui fato 

gerador independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte.

fosse servir de base para diferencias o montante individual de contribuição” ensina o autor 

(SILVA, Fernando, 1981, p. 170).

A aplicação do critério do benefício, contudo, encontra terreno fértil no âmbito dos serviços 

de transporte, energia comunicação, abastecimento e limpeza, nos quais se registram uma 

utilização constante de taxas específicas para os seus financiamentos, conforme o item 3.2.1 

deste trabalho.

Neste sentido alertou Mill (1983, p. 291), em obra publicada originalmente em 1848, ao 

concluir que:
Se quiséssemos avaliar os graus de beneficio que pessoas diferentes auferem da proteção 
dispensada pelo governo, teríamos que considerar quem sofreria mais, se tal proteção fosse 
retirada; ora, se alguma resposta se puder dar a essa questão, deverá ser esta: sofreriam mais os 
mais fracos, do ponto de vista mental e físico, seja por natureza, seja por suposição. De fato, tais 
pessoas quase infalivelmente seriam escravos. Por isso, se houvesse alguma justiça, na teoria da 
justiça que estamos analisando, os menos capazes de se ajudarem e defenderem a si próprios, por 
serem aqueles para os quais a proteção do govemo é a mais indispensável, teriam que pagar a cota 
maior do preço dessa proteção - o que é o inverso do verdadeiro conceito de justiça distributiva, 
que consiste não em imitar, mas em corrigir as desigualdades e os erros da natureza.

4.1.2 O Critério da Capacidade de Contribuição

Smith (1986, p. 366) em sua clássica obra A Riqueza das Nações, de 1776, escreveu:

Os súditos de todo Estado deveriam contribuir para sustentar o governo, tanto quanto possível em 
proporção às suas respectivas capacidades; isto é, em proporção à renda que respectivamente 
gozam sob a proteção do Estado. [...]. Na observação ou na negligência desta máxima consiste o 
que é chamado de igualdade ou desigualdade de taxação.

poderá ser muito diferenciado entre os que pagam muito imposto, os que pouco pagam e os 

que nada pagam. Se existisse, ao contrário, tratamento das pessoas de acordo com o 

pagamento de impostos que essas efetuassem a qualquer área governamental, certamente o 

desnível social exacerbar-se-ia, restando as comunidades pobres cada vez mais abandonadas 

pelos mecanismos de assistência pública, enquanto as elites abonadas (e, teoricamente, 

pagadoras de montantes mais significativos de impostos) receberiam cada vez mais apoio 

estatal em sua contínua ascensão económica.
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Eis neste dizer o critério da capacidade contributiva. Mill (1983, p. 290) elevou-o à estrutura 

de princípio, ao asseverar:

[...] possibilidade económica de pagar tributos (ability to pay). É subjetiva quando leva em conta a 
pessoa (capacidade económica real). É objetiva quando toma em consideração manifestações 
objetivas da pessoa (ter casa, carro do ano, sítio numa área valorizada, etc.). Aí temos "‘signos 
presuntivos de capacidade contributiva”.

A igualdade de tributação, portanto, como máxima de política, significa igualdade de sacrifício. 
Significa distribuir a contribuição de cada pessoa para cobrir as despesas do governo de tal forma 
que ela não sinta nem mais nem menos incómodo, com a cota que lhe cabe pagar, do que qualquer 
outra a sente, pagando a dela.

Para Coêlho, o legislador optou pelo princípio da capacidade económica real do contribuinte, 

que se opera no momento de determinação da alíquota. Em sentido contrário pondera 
 o

Carrazza (2002, p. 77), para quem a capacidade à qual alude o art. 145, § 1 da Constituição 

Federal é objetiva, bastando levar em conta o “fato signo presuntivo de riqueza”, com o qual 

tem-se por “incontroversa a existência de capacidade contributiva”.

A Constituição de 1988, por sua vez, no parágrafo único de seu artigo 145 determina que 

“sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a 

capacidade económica do contribuinte,...”. Observa-se desta forma, que no Brasil, por 

intermédio da Constituição Federal, o critério da capacidade contributiva foi elevado ao 

patamar de princípio.

A capacidade contributiva constitui-se como um complemento à neutralidade. Refere-se à 

garantia de uma distribuição igualitária do ónus tributário sobre os indivíduos {Justiça ou 

Equidade Fiscal}.

No âmbito tributário, estes objetivos são atingidos levando-se em conta a capacidade 

contributiva das pessoas. Essa capacidade, conforme Coêlho (1999, p. 79), é a

Carrazza (2002, p. 73) ensina que esse princípio reforça o ideal republicano de uma sociedade 

igualitária onde é justo que os que muito possuem, em termos económicos, paguem 

proporcionalmente mais impostos dos que quem pouco têm. Os cidadãos devem contribuir 

para a manutenção da coisa pública na proporção de seus haveres, de seus “índices de 

riqueza”. Para Becker (1998, p. 491) o princípio da capacidade contributiva é uma “genuína 

regra de Direito Natural”.
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Mas todas estas dificuldades não isentam o Estado do esforço de se alcançar a isonomia 

tributária. Para tanto, um ordenamento jurídico-tributário que privilegie a progressividade e a 

seletividade dos impostos constitui o caminho mais adequado para se obter a Equidade Fiscal.

Carvalho (2000, p. 333) visualiza a capacidade contributiva sob dois momentos distintos: 

Haveria inicialmente o princípio da capacidade contributiva objetiva alicerçada na faculdade 

atribuída ao legislador infraconstitucional de eleger e recortar fatos da realidade social que 

tenham presunção de riqueza, sendo juridicamente aptos para integrar a hipótese de incidência 

de tributos.

Em um segundo momento, ocorreria também o princípio da capacidade contributiva subjetiva, 

quando o legislador passaria a quantificar aquele fato selecionado, anteriormente citado, 

adequando-o às peculiaridades de cada contribuinte.

O princípio da capacidade contributiva é o que mais se aproxima da realização da Equidade 

Fiscal, na qual os que possuem mais pagam mais. Vai ao encontro da igualdade tributária, 

sendo, inclusive, seu desdobramento.

A globalização da economia, o surgimento de paraísos fiscais e a preocupação de conter o 

planejamento ou elisão fiscais também colaboram para a imposição de legislações cada vez 

mais complexas.

A obtenção dessa almejada Equidade Fiscal vem tomando-se, entretanto, cada vez mais 

difícil, à medida em que a sociedade evolui. Com a crescente diversidade de atividades e 

funções económicas realizadas pelas distintas pessoas que compõem a economia, a tarefa de 

tributar essas pessoas de modo isonômico apresenta-se como um trabalho hercúleo.

Em regra geral, os impostos pessoais são os que mais se adaptam ao princípio da capacidade 

contributiva. Os impostos pessoais são graduados por critérios que prestigiam a 

individualidade do contribuinte. Na lição de Baleeiro (1974, p. 365) “as condições 

personalíssimas deste são elementos que se integram na formação do fato gerador e 

determinam as variações para mais, ou para menos, fixação do quantum a ser reclamado pelo 

Fisco”.
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Progressividade4.2

Igual Sacrifício Absoluto = U(Y) - U(Y-T)

Igual Sacrifício Marginal

A contrário senso constitui-se a tributação regressiva, na qual a relação tributo devido/renda 

auferida decresce quando se desloca de uma classe de renda mais baixa para uma classe de 

renda mais alta.

No caso de um imposto sobre a renda, três são as situações mais frequentes: A tributação 

progressiva, que se caracteriza sempre que a relação tributo devido/renda auferida (carga 

tributária) cresce quando se passa de uma classe de renda mais baixa para uma classe de 

renda mais alta.

 dU(Y-T) 
d(Y-T)

A questão que se levanta nesta abordagem refere-se a de que modo se conceituar a “igualdade 

de sacrifício” e de como efetuar a tributação de modo a alcançar tal igualdade. Considerando 

sacrifício como uma fração da renda que cada indivíduo perde sob forma de imposto e ainda, 

que todos os contribuintes possuem gostos idênticos, há três conceitos distintos de igual 

sacrifício (MUSGRAVE, 1974, p. 130), a saber: igual sacrifício absoluto, igual sacrifício 

proporcional e igual sacrifício marginal (ou mínimo agregado). Matematicamente, essas 

condições podem ser equacionadas do seguinte modo:

A palavra “sacrifício”, presente na lição de Mill (1983, p. 290), pode ser interpretada como 

perda de utilidade. A Teoria da Utilidade teve sua génese na obra Introduction to lhe 

principies of morais and legislation, publicada em 1870 pelo teórico social Bentham apud 

Corrar (2004, p. 286). Ele asseverava que a motivação humana, em todas épocas e lugares, 

pode ser reduzida a um único princípio: o desejo de maximizar a utilidade. Para Bentham, 

utilidade significava a propriedade de produção de benefícios, vantagens, prazer, bem ou 

felicidade de qualquer objeto, assim como, de forma inversa, a propriedade de impedir danos, 

dor, mal ou infelicidade.

U(Y)-U(Y-T)
Igual Sacrifício Proporcional -—~ ~^y^--- ~
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As conclusões de Musgrave (1974, p. 131) partem de dois pressupostos:

a)

b)

l

Este

Contudo, este raciocínio não é consenso em relação às faixas de renda mais elevadas. Nesse 

sentido Mill (1983, p. 292) escrevera:

Na análise efetuada sobre os três distintos conceitos, Musgrave conclui que se for admitida 

que a igualdade de sacrifício tem de ser absoluta, a tributação deverá ser proporcional. Se a 

igualdade de sacrifício tiver de ser proporcional, a carga tributária terá de ser progressiva, o 

mesmo resultado necessário se for admitido que a igualdade de sacrifício há de ser marginal.

E, por fim, tributação proporcional, na qual a relação tributo devido/renda auferida mantém- 

se constante quando se passa de uma classe de renda mais baixa para uma classe de renda 

mais alta.

que a utilidade marginal da renda é decrescente. Por exemplo, a utilidade de R$ 1,00 

não é a mesma para alguém que recebe mensalmente R$ 50,00 e para alguém que 

recebe R$ 5.000,00. A utilidade para o primeiro é muito maior do que para o segundo. 

Nota-se assim, que à medida que a renda cresce diminui a utilidade ao total, pelo último 

real auferido.

que o nível de renda pode ser considerado um bom indicador da capacidade individual 

de contribuição e;

Com base na melhor análise que sou capaz de fazer desse problema, parece-me que a parte de 
verdade que essa doutrina encerra provém sobretudo da diferença entre um imposto que se pode 
pagar, em vez de gastar em artigos de luxo, e um imposto que incide, por menor que seja, sobre os

Partindo, portanto, da máxima que se deve exigir sacrifícios iguais de todos, temos que perguntar 
agora se isso se consegue realmente, fazendo com que cada um contribua com a mesma 
percentagem sobre seus recursos financeiros. Muitos dizem que não, afirmando que a décima 
parte, em se tratando de uma renda pequena, representa um ônus maior do que 1/10, tirado de uma 
renda muito maior; é nisto que se baseia o sistema muito popular do que se denomina imposto 
gradual sobre a propriedade, isto é, imposto de renda no qual a percentagem aumenta à medida que 
aumenta o montante de renda.

segundo pressuposto explica-se na noção da vinculação da utilidade marginal à 

satisfação provocada por um acréscimo de consumo em virtude de aumento na renda (SILVA, 

Fernando, 1981, p. 177). A curva de utilidade marginal da renda declina quando se desloca de 

uma renda inferior para uma renda superior.
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Contudo, a progressividade dos tributos não é isenta de críticas. Mill (1983, p. 293) afirmava

que:

Tanto na Inglaterra como na Europa continental, tem-se defendido um imposto gradual sobre a 
propriedade (o imposto progressivo), com base no fundamento declarado de que o Estado deve 
utilizar o instrumento de tributação como meio de suavizar as desigualdades de riqueza. Tenho o 
mesmo desejo que qualquer outro de que se empreguem meios para diminuir essas desigualdades, 
mas não de forma a aliviar o perdulário à custa daqueles que são prudentes. Taxar as rendas mais 
altas em uma percentagem maior que as rendas menores significa impor um tributo à iniciativa e à 
parcimónia, impor uma penalidade a pessoas por terem trabalhado mais duro e economizando mais 
do que seus vizinhos.

artigos de primeira necessidade. Tirar 1.000 por ano do dono de 10.000 não o priva de nada que 
realmente afetasse o sustento ou o conforto de sua existência; e se fosse o efeito de tirar 5 libras de 
um cuja renda é de 50, o sacrifício exigido deste último não somente é maior que o imposto ao 
primeiro, mas é totalmente desproporcional ao dele. A maneira de reparar essas desigualdades de 
ónus, que parece ser a mais equitativa, é a recomendada por Bentham: isentar de tributo 
determinado mínimo de renda, suficiente para garantir o indispensável para a subsistência. [...]. 
Cada um pagaria então uma percentagem fixa não sobre o montante total dos seus rendimentos, 
mas sobre o seu supérfluo.

Fernando Silva (1981, p. 181), por seu turno, advoga a “maior eficiência do imposto geral e 

progressivo sobre a renda em relação a outras alternativas”, E de fato, segundo Musgrave 

(1974, p. 137), a interpretação popular orienta-se na doutrina de que a capacidade de pagar 

requer progressão. De fato, nesse sentido posicionam-se as legislações fiscais de dos mais 

diversos países.

Exemplo 2: Em uma hipotética economia a tributação sobre a renda é progressiva de acordo 

com a regra: isenção de imposto sobre a renda mínima (no caso até $20) e elevação das 

alíquotas em 10% (com inicial de 20%) consecutivamente para crescimento de renda de $10. 

Logo, um indivíduo que auferisse $25, recolheria $1; um segundo indivíduo que recebesse 

$55, pagaria $11,50. Não é difícil constatar que o indivíduo que tivesse uma renda de $115 

estaria submetido, sobre o excesso de $110, uma alíquota de 110% (deveria contribuir com 

toda a renda excedente e mais um pouco), uma situação absurda.

É lógico que a tributação progressiva não pode ser aplicada ilimitadamente. Para os estratos 

de rendimento mais altos, a tributação torna-se proporcional, uma vez que a progressividade 

não pode ultrapassar o limite da renda auferida, ferindo o princípio tributário-constitucional 

do não-confisco (item 3.2.3.1), conforme demonstrado no exemplo seguinte.
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As tarifas públicas e os preços administrados, apesar de não se caracterizarem como tributos, 
também seguem os preceitos da progressividade. As empresas estatais de fornecimento de 
água e energia elétrica, por exemplo, quantificam o valor a ser pago nas contas pelo critério 
progressivo, com o intuito de fomentar a racionalização daqueles escassos insumos.

Assim, há de se estabelecer um teto para a alíquota máxima, que para o exemplo 2, seria 60%. 
Dessa forma, o contribuinte com renda de $115 seria tributado em $47. Observa-se que para 
os excessos de renda acima de $60, a taxação torna-se proporcional, mas o sistema como um 
todo é progressivo.

Pode-se afirmar então que tributação progressiva apresenta-se como a mais justa das formas 
de tributação e que atende de modo mais correto o princípio da isonomia contributiva. E 
possível ser aplicada não apenas ao Imposto sobre a Renda, mas também aos impostos sobre 
propriedade. A Constituição Federal ampara este ideal ao dispor em seu artigo 156, § 1°, I, 
que o IPTU poderá “ser progressivo em razão do valor do imóvel...”, bem como exige que o 
Imposto sobre a Renda seja instruído sob o sistema progressivo (art. 153, § 2°, I).

Em suma, o sistema de tributação progressiva é o que mais qualidades possui quando 
comparado com o sistema proporcional ou regressivo. E um instrumento técnico indicativo da 
capacidade económica do contribuinte (COÊLHO, 1999, p. 320). O Poder Público tem o 
dever de dosar a progressividade do tributo de modo a não haver violação do princípio da 
capacidade contributiva (BECKER, 1998, p. 289).

Em âmbito internacional a progressividade é encontrada nas legislações de diferentes países, 
Na França, por exemplo, há um tributo sobre grandes fortunas, similar ao do artigo 153, 
inciso VII, da Carta da República do Brasil. Instituído como Imposto sobre Grandes Fortunas, 
fora exigido até 1986, quando foi substituído pelo seu sucessor, denominado Imposto de 
Solidariedade sobre a Fortuna. Trata-se de um imposto progressivo que incide sobre o 
património líquido das pessoas físicas, excetuando-se, entre outros, as obras de arte e os bens 
profissionais.
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Seletividade4.3

Os impostos reais são por sua natureza regressivos. O ICMS, por exemplo, retira do total da 

despesa de uma pessoa modesta fração da renda proporcionalmente maior que de pessoa mais 

abonada. Essa distorção presente nos impostos reais é amenizada pelo critério da seletividade. 

A graduação dos mesmos em alíquotas maiores para produtos mais luxuosos e supérfluos, e 

com graduação menor para itens básicos, como alimentação, por exemplo, constitui-se em um 

modo de se prestigiar a igualdade contributiva.

Reza a atual Constituição que o Imposto sobre Produtos Industrializados “será seletivo, em 
função da essencialidade do produto” (art. 153, § 3°, II). Este é o princípio da seletividade, no 

qual as alíquotas crescem ou se reduzem em função da menor ou maior necessidade, pelo 

contribuinte, dos produtos tributados.

A seletividade é uma característica mais presente nos impostos reais, aqueles que incidem 

sobre bens, coisas, abstraindo o elemento pessoal na descrição da hipótese de incidência. Ao 

efetuar esta abstração, a graduação dos impostos reais segundo a capacidade contributiva 

toma-se uma tarefa mais complicada, pois o elemento pessoal não se apresenta no fato 

gerador. Enquanto os impostos pessoais podem ser mais facilmente graduados para a 

obediência à exigência constitucional de respeito à capacidade contributiva, os impostos reais 

apresentam maior complexidade, pois muitas vezes os verdadeiros sofredores da carga 

tributária são desconhecidos, aparecendo apenas no momento do consumo dos produtos 

tributados, um fenômeno económico conhecido como tributação indireta. Em face dessa 

dificuldade, o IPI, conforme mencionado, é dotado de seletividade, e mesmo o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços é recomendado neste sentido (art. 155, § 2°, III). Neste 

momento é importante observar Carrazza (2002, 82) o qual considera que mesmo em relação 

ao ICMS a seletividade constitui-se obrigatória. Em sentido contrário Coêlho (1999, p. 321), 

para quem a seletividade não é da essência do IPI e tampouco do ICMS.
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA5

Com esta delimitação das figuras tributárias, exclui-se a possibilidade de qualquer área 

(federal, estadual ou municipal) exercitar outras vias de captação de receitas compulsórias da 

sociedade, a não ser a via da penalidade pecuniária, da multa por infringência de normas, 

também exigida das pessoas à força, sem a necessidade de sua concordância.

Fixando soberanamente os alicerces jurídicos do sistema tributário, a Constituição Federal 

especifica, inicialmente, quais são os tributos que compõem aquele sistema (impostos, taxas, 

contribuições de melhoria — art. 145), prevendo ainda que a União poderá instituir 

empréstimos compulsórios (art. 148) e contribuições especiais (art. 149).

O Capítulo I do Título VI da Constituição Federal é dedicado ao Sistema Tributário Nacional, 

nele estando contidas as determinações fundamentais sobre a exigência de tributos. A 

expressão “sistema tributário” significa que, no caso brasileiro, os tributos formam um 

conjunto ordenado e lógico, não obstante existirem competências tributárias a três âmbitos 

diferentes. Os tributos constituem um sistema porque: são previstos e exigidos de acordo com 

o panorama económico vigente, levando em conta princípios comuns de tributação; esses 

mesmos princípios determinam uma atuação coordenada das três pessoas jurídicas 

interessadas (União, Estados-membros e Municípios), limitadas pelas próprias regras 

constitucionais e subordinadas a regras gerais de Direito Tributário estabelecidas pelo Código 

Tributário Nacional; fmalmente, as próprias receitas tributárias são repartidas, após o 

exercício das competências específicas da União, dos Estados (e Distrito Federal) e dos 

Municípios. Se os tributos existentes no Brasil formassem apenas uma justaposição de 

encargos financeiros cobrados aleatoriamente (logo, assistematicamente) por intermédio de 

cada uma das áreas de competência, certamente alguns impostos federais duplicariam outros 

impostos estaduais ou municipais, agravando ainda mais a carga fiscal suportada pelos 

contribuintes. Integrando um sistema, no entanto, desde a distribuição criteriosa das 

competências pela Lei Maior, até a definição antecipada das diferentes causas das exações, os 

tributos formam um todo integrado que, embora com perfil oneroso à comunidade pagadora, 

evita confusão de competência e repetição dos mesmos encargos em favor de credores 

diversos.
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5.1 Normas Gerais de Direito Tributário

I,

Sendo o Direito Tributário um ramo muito mais recente do Direito Público e possuindo 

aspectos, peculiaridades inexistentes em qualquer outra área jurídica, é plausível que suas 

normas fundamentais sejam fixadas e detalhadas em um cânon, em uma lei fundamental 

tributária, antes mesmo de as áreas tributantes (União, Estados, Municípios, Distrito Federal) 

criarem e aplicarem suas respectivas legislações.

O importante consiste em saber o que deve ser entendido como “normas gerais”, algo que se 

refere, não apenas sobre Direito ou legislação tributária, mas sobre Direito Privado ou sobre 

Direito. São consideradas normas gerais as regras básicas, fundamentais de determinado 

assunto, tema ou campo jurídico, a inteligência, o alicerce, o modus faciendi do que se tem em 

análise ou aplicação. O Direito, com um todo, possui suas normas gerais, que estão acima e 

por trás de suas inúmeras leis, de suas diferentes versões positivas. Na maioria das vezes, no 

caso do Direito brasileiro, normas gerais de Direito possuem princípios fundamentais 

consagrados e, em sua maioria, inseridos no Código Civil e na Lei de Introdução ao Código 

Civil.

Assim, há a exigência constitucional de as normas gerais, no caso tributário, serem fixadas 

por lei complementar que, independentemente da discussão sobre sua prevalência em relação 

à lei ordinária, possui a missão determinada de esclarecer, de complementar o mandamento 

constitucional. Logo, a lei complementar, em discussão no Congresso Nacional, que fará 

nascer, em tese, o próximo Código Tributário imprimirá a este (a exemplo do vigente) uma 

valoração hierárquica acima das leis tributárias e das normas jurídicas menores, dada a sua 

função importantíssima, indispensável de fixar regras “de raiz”, determinações estruturais, 

que deverão ser respeitadas na criação, na cobrança, na determinação do fato gerador de

No artigo 146 da Constituição de 1988 desponta a exigência maior de a lei complementar 

“estabelecer normas gerais em matérias de legislação tributária...” (inciso III). Por seu turno, o 

Código Tributário Nacional tem seu Livro Segundo intitulado “Normas Gerais de Direito 

Tributário”. A variação de tratamento entre a Constituição Federal (mais recente) e o CTN 

ainda em uso, referindo-se a legislação tributária e a Direto Tributário, respectivamente, 

apresenta falta de uniformidade técnica e científica, mas não traz interesse prático para o 

presente estudo.
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Hierarquia do Ordenamento Tributário5.2

As normas gerais de Direito Tributário surgem desde a Constituição Federal, quando se fixam 

as limitações gerais ou específicas de competência, quando são estabelecidas exigências ou 

recomendações para este ou aquele tributo. Mas a enunciação minuciosa, esclarecedora, é 

objeto do Livro Segundo do CTN, desde a análise da hierarquia das fontes formais, de sua 

vigência, aplicação, interpretação e integração, até o disciplinamento da relação tributária e da 

sua administração pelo Fisco.

O Direito, abrangendo a normatização que controla, orienta, restringe e garante a vida dos 

indivíduos em sociedade, é geralmente pensado como sinónimo de lei, de regulamento, de 

uma regra escrita qualquer, com força estatal garantindo sua aplicação. Porém o regramento 

jurídico não surge apenas das leis, das regras escritas, do chamado Direito Positivo. Todo o 

sistema de balizamento das interações humanas tem de levar em consideração a própria 

realidade, o cotidiano de tais relações, como também as necessidades manifestadas pelos seres 

humanos, pois estes são os destinatários e beneficiários finais do regramento a que se 

subordinam. Não deve ser o Direito algo superior e alheio às necessidades da comunidade 

social, que dita os rumos e as buscas mais altas dos seres sociais, mas a própria evolução desta

qualquer exação, na interpretação das normas tributárias, para efeito de aplicação concreta; 

em suma, em qualquer análise formal ou aplicação efetiva de legislação tributária federal, 

estadual ou municipal.

Em qualquer campo do Direito, a existência de normas gerais, de preferência codificadas ou 

inseridas em leis específicas, viabiliza ou facilita a aplicação das leis (estas geralmente 

eivadas de imprecisões, de termos meramente pomposos e nada claros, de omissões e de erros 

etimológicos e sintáticos). No campo tributário, face à exigência maior da legalidade e da 

atuação fiscal vinculada, a necessidade da precisão de significados e da definição de critérios 

de ação dos aplicadores das normas legais toma-se uma questão quase de sobrevivência da 

relação jurídica envolvendo Fisco e contribuinte. Logo, a exigência de normas gerais 

codificadas espanta significativamente as improvisações e os arbítrios administrativos, 

inaceitáveis neste campo jurídico.
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l.{

Arquitetando-se uma pirâmide hierárquica, como modo de evidenciar a posição genérica das 

fontes mais importantes a partir do topo, adquirindo especificidade e perdendo força aquelas 

que são posicionadas mais perto da base, tem-se como fonte maior a Constituição Federal.

Qualquer Direito se desenvolve adequadamente e atinge a eficácia necessitada pela sociedade 

que o autoriza (e a ele se submete), na medida em que suas normas positivas encontram, 

subjacentes, pressupostos de fato que as viabilizam, que permitem sua vigência e aplicação. A 

norma formal deve sempre se referir a fato material que a preencha; uma previsão legal deve 

sempre ser entendida como factível, sob pena de o Direito ser construído sobre sonhos e 

impossibilidades, logo, com função inútil.

Diz-se pois, que o Direito provém de fontes reais ou materiais (que ocorrem no mundo dos 

fatos, da realidade, da vida da comunidade humana) e de fontes formais (que são os diversos 

diplomas normativos, que constituem o ordenamento positivo e regram as interações sociais 

humanas).

No campo tributário, a relação entre fontes reais e fontes formais deve ser considerada com 

maior frequência, pois os resultados concretos dos tributos chegam aos cofres públicos 

mediante uma causa que conjuga uma hipótese legal (fonte formal) com sua ocorrência 

efetiva (fonte material). O fato gerador caracteriza-se pela conjugação de uma previsão legal 

(hipótese de incidência) de situação que, uma vez acontecida (ocorrência do fato), cria a 

obrigação tributária. O artigo 114 do CTN alude às suas fontes, ao definir fato gerador da 

obrigação principal.

Discorrer sobre legislação tributária consiste, grosso modo, em analisar as fontes formais do 

Direito Tributário. O artigo 96 do CTN considera englobados sob a designação legislação 

tributária “as leis, os tratados a as convenções internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 

pertinentes”. A correção a ser efetuada é no sentido de agregar à expressão todas a fontes 

normativas, desde a Constituição e o Código Tributário, incluindo-se ainda as resoluções do 

Senado, nas missões tributárias atribuídas constitucionalmente.

sociedade dos seres racionais que determina o sistema de regras ao qual a mesma sociedade 

subordinar-se-á.
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A terceira fonte formal é representada pelos tratados e convenções internacionais, que 

consistem em ator firmados entre dois Estados soberanos, no intuito de evitar conflitos de 

ordem política, comercial, de tráfego ou mesmo tributário. Considerando que esses acordos 

formais se revestem de um caráter de soberania, é necessária a determinação de prevalência 

do ato internacional sobre a legislação tributária interna, sempre que essa se contraponha 

àquele (artigo 98 do CTN). Deve-se compreender, contudo, pela própria ordenação 

hierárquica que vem sendo atribuída às fontes formais, que regras constitucionais e do Código 

Tributário prevalecem sobre tratados e acordos internacionais.

Sob outro ângulo, quando a legislação tributária realmente operacional, situada abaixo das 

duas fontes maiores, descumpre limitações ou ignora normas gerais tributárias, os indivíduos 

prejudicados pelas ações fiscais neste sentido podem pleitear a anulação dos atos irregulares, 

sob a alegação de inconstitucionalidade, vez que é a Lei Maior quem determina a 

predominância do CTN e de suas regras sobre a lei tributária e as demais fontes normativas.

Como ressaltado anteriormente, é da Constituição, representação escrita da soberania, que 

emana positivamente o poder de tributar, por intermédio da atribuição das competências 

tributárias, fixação ampla de suas limitações, repartição das receitas tributárias e emissão de 

outros comandos. No mesmo plano hierárquico da Constituição estão suas emendas, mediante 

as quais o texto da Lei Excelsa sofre ajustamentos e adequações, sem que para tanto seja 

necessária e edição de uma nova Carta.

No patamar imediatamente inferior situa-se a segunda fonte formal em nível decrescente de 

importância. Esta fonte é representada pelo Código Tributário Nacional, que preenche as 

mesmas funções determinadas pelo artigo 146 da Constituição Federal e atribuídas à lei 

complementar. O CTN é a fonte formal incumbida de regular os conflitos de competência 

tributária entre as áreas tributantes, detalhar e esclarecer as limitações contidas na 

Constituição, e estabelecer normas gerais de Direito Tributário. Tanto a primeira quanto a 

segunda fonte não apresentam características operacionais, não fazem o sistema tributário 

funcionar efetivamente, pois apenas estruturam e esclarecem, delimitam e ensinam, 

possibilitam as ações estatais de exigência tributária. Constituição e CTN possuem funções 

normativas primaciais e estão acima das demais fontes formais de Direito Tributário. 

Contudo, nenhum dos dois diplomas institui tributo, modifica alíquotas ou interfere na 

cobrança ou dispensa específica de uma exação federal, estadual ou municipal.
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A fonte formal instrumental por excelência é a lei, a lei ordinária, comumente referida, 
também, como lei tributária. Este documento normativo emana do poder legislativo de cada 
esfera de governo. Observe-se que esta lei, exigida no atendimento ao princípio da legalidade 
e detalhada, como determinação tributária, no artigo 97 do CTN, deve ser entendida no 
sentido estrito de prescrição de caráter normativo, criada pelo órgão estatal com função 
legislativa, observado o processo estabelecido para a sua elaboração e emissão.

Ressalta-se que na atual Constituição, o Presidente da República possui a seu dispor o recurso 
de urgência da Medida Provisória, que edita com força de lei, mas que perde a eficácia, desde 
o momento de sua edição, se não for convertida pelo Congresso Nacional em lei, no prazo de 
sessenta dias (art. 62 da CF88). Destarte, se alguma alteração tributária for intentada por 
intermédio de medida provisória, estando subordinada ao princípio da legalidade, somente a 
consolidação da medida em lei, por ação consequente do Congresso Nacional, poderá 
determinar o caráter definitivo da alteração e, neste caso, o princípio estará preservado.

Sobre a discutida precedência da lei complementar sobre as leis ordinárias, deve-se alertar que 
a determinação de tal hierarquia pode ser analisada pelo fator instrumentalidade. Dentro da 
gradação criada pela pirâmide hierárquica das fontes formais, quedou-se esclarecido que o 
Código Tributário, criado por lei complementar, nos termos da exigência do artigo 146 da

A quarta fonte poderia ser a lei tributária, ante as interações regulares que se sucedem na 
maioria dos âmbitos tributários. Porém é necessário abrir-se um pequeno espaço na pirâmide 
e se colocar, antes da lei, resolução do Senado Federal, quando for baixada para: fixar 
alíquotas de 1CMS para as operações e prestações interestaduais e de exportação, ou 
estabelecer alíquotas mínimas e máximas nas operações internas do mesmo imposto (art. 155, 
§ 2o, incisos IV e V da CF88). Em tais hipóteses, e somente nelas, as leis de ICMS dos 
Estados serão limitadas às determinações de uma resolução do Senado Federal, não porque 
esta seja regularmente superior em relação à lei (art. 59), mas em virtude de determinação 
constitucional circunstancial, dando à representação legislativa dos Estados a missão de 
prevenir e evitar concorrência entre as unidades da federação, na delimitação de alíquotas de 
seu mais expressivo imposto. Em qualquer outra confrontação de normas, não se pode 
mencionar a possibilidade de uma resolução legislativa prevalecer sobre a lei. O CTN, embora 
silencie sobre a inclusão das resoluções do Senado Federal no rol de fontes formais enunciado 
pelo artigo 96, a elas alude em seu artigo 2o.
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As fontes menores, nitidamente instrumentais, viabilizadoras do dia-a-dia das relações 

tributárias operacionais, estão englobadas sob a denominação de normas complementares (art. 

100 do CTN). Como o termo sugere, são fontes que complementam as anteriores. São de 

inúmeros tipos, mas as mais comuns são portarias, circulares e instruções normativas.

Carta Constitucional, exerce predominância sobre a lei tributária (criadora, alteradora e 

extintora de tributos); se um tributo, contudo, for instituído por lei complementar (hipóteses 

dos impostos decorrentes da competência residual da União - art. 154 da CF88), a mesma 

espécie de lei (complementar), posta no segundo grau da hierarquia ao criar o Código, 

equiparar-se-á à lei ordinária, quando exercitando a função de lei tributária.

Abaixo da lei, seguem-se as fontes chamadas secundárias (em contraposição ao caráter 

primário da lei e das fontes maiores antecedentes), integradas pelos decretos e normas 

complementares. A distinção é significativa, pois separa as fontes criadoras de alterações no 

mundo jurídico, daquelas de caráter meramente instrumental, que ajudam na realização dos 

comandos determinados pelas primeiras.

Os decretos regulamentares constituem-se em atos normativos emitidos pelos chefes dos 

poderes executivos (Presidente da República, Governadores e Prefeitos), que têm a função de 

especificar e disciplinar os mandamentos de uma lei tributária. Com esta função 

esclarecedora, operacionalizadora da lei tributária, o decreto deve sempre se restringir ao 

conteúdo e ao alcance das leis em função das quais seja expedido (art. 99 do CTN). Se uma 

lei tributária, por exemplo, determina que tal imposto incidirá sobre tais operações 

económicas e terá como contribuintes determinadas pessoas, o decreto regulamentará e 

detalhará como isto será operacionalizado.

Não obstante o seu peso limitado, dentro da hierarquia de poder das fontes formais, vez que 

envolvem mecanismos operacionais, as normas complementares, quando observadas, 

dispensam os contribuintes de quaisquer penalidades.
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5.3 A Tributação sobre a Renda

A tributação sobre a renda caracteriza-se pela soma de todos os impostos e contribuições 

especiais que incidem direta ou indiretamente (no caso da translação tributária, em relação ao 

INSS de responsabilidade do empregador e ao FGTS - itens 5.3.3, 5.3.4 e 7.1) sobre os 

rendimentos das pessoas físicas ou jurídicas. Os tributos sobre a renda atingem genericamente 

quaisquer tipos de rendimento auferidos pelo contribuinte.

A tributação sobre a renda pode ser exercida de distintos modos. No caso brasileiro, é comum 

que o montante do imposto ou contribuição devida sobre o rendimento seja retido e 

descontado do valor bruto da renda auferida, diretamente pela fonte pagadora do benefício, 

um fenômeno conhecido como substituição tributária (art. 128 do CTN). Este procedimento 

não significa que a substituição tributária seja a única modalidade de recolhimento dos 

tributos sobre a renda. Ocorrendo um fato gerador de tributação sobre a renda, sem que a lei 

disponha sobre a substituição tributária, cabe ao próprio beneficiário do rendimento a tarefa 

de apurar e recolher a quantia exigida pelo Fisco. As declarações anuais de ajuste de Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física, apresentadas pelos contribuintes que auferiram durante o ano 

determinado rendimento, quando o resultado for imposto a pagar, constituem o exemplo 

clássico.

Para se quantificar o valor a ser recolhido em virtude de uma tributação sobre a renda, a base 

de cálculo pode ser, no caso das pessoas jurídicas, o montante real, presumido ou arbitrado 

do lucro (art. 44 do CTN).

O lucro real seria o resultado apurado no período de incidência, ou período base, de acordo 

com técnicas contábeis e as disposições regulamentadas. O lucro presumido é uma forma de 

tributação simplificada da pessoa jurídica, mediante a aplicação de percentual em razão da 

atividade económica, sobre a receita bruta do contribuinte ao qual a lei autorizou a opção por 

esta forma de tributação. O lucro arbitrado consiste em outra forma de tributação simplificada 

facultada excepcionalmente à pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, que 

não mantiver escrituração na forma das leis comerciais ou deixar de elaborar suas 

demonstrações financeiras e não puder optar pela tributação com base no lucro presumido.
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uma nova

Posto que esta dissertação estuda os tributos incidentes sobre rendimentos de pessoas físicas, 

somente estes serão mais bem explicitados na presente obra.

No Brasil, o Imposto Geral sobre a Renda, devido tanto por pessoas físicas como jurídicas, foi 

formalmente instituído em 1922. Contudo, registros históricos já apontam para a sua 

existência, em 1867, do Imposto sobre Subsídios e Vencimentos, que, na verdade, consistia 

em um tipo de imposto de renda da pessoa física, pois incidia no pagamento dos vencimentos

Baseando-se no modelo inglês, os Estados Unidos propuseram a adoção do imposto, em 1815, 

para financiar a guerra de 1812, mas o fim das hostilidades foi selado antes mesmo de o 

imposto ser adotado. Apenas mais tarde, em 1861, é que foi implementado o primeiro 

imposto de renda americano, incidente à alíquota de 3%, sendo isentas as rendas até 

US$800,00 (o que isentava, portanto, grande parte dos assalariados). A partir de 1862, 

adotou-se uma estrutura de três alíquotas, com isenção (alíquota zero) de até US$600,00, 

alíquota de 3% para rendas até US$10.000,00 e de 5% para aquelas acima desse valor.

5.3.1 O Imposto sobre a Renda

O precursor do Imposto sobre a Renda, na forma como este é conhecido atualmente, foi 

instituído pela primeira vez na Inglaterra, em 1799. A finalidade da criação do imposto foi 

gerar receitas para financiar o Tesouro inglês na guerra contra Napoleão, tendo sido abolido 

em 1816, quando seus opositores conseguiram promover a destruição pública de todos os seus 

registros. A implementação permanente do imposto ocorreu em 1842.

Em relação à base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, a legislação tributária 

também admite, a tributação baseada nos rendimentos anuais do contribuinte, descontadas 

determinadas deduções autorizadas por lei, ou a tributação simplificada, mediante um 

desconto padrão sobre o os rendimentos anuais percebidos pelo indivíduo.

Em 1996, a Lei n° 9.317 instituiu para as pessoas jurídicas de pequeno porte, 

sistemática de apuração e recolhimento de tributos: o SIMPLES. Trata-se, como o nome 

sugere, de uma tributação simplificada mediante a aplicação de uma alíquota de tributo 

diretamente sobre o faturamento da empresa. Desta forma a base de cálculo do tributo seria a 

própria receita da pessoa jurídica.
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Deste modo, em períodos inflacionários, o tributo progressivo contribuiria para reduzir o 

crescimento na renda disponível (e na demanda) do setor privado. Enquanto que em períodos 

de recessão ocorreria o efeito oposto. O controle da demanda agregada via tributação com 

finalidade de manter níveis adequados de estabilização económica seria, logo, automático.

dos funcionários públicos à alíquota de 3%. A coincidência de alíquotas pode ser vista como 

um indício de que o imposto brasileiro inspirou-se no modelo vigente nos Estados Unidos.

Pode-se afirmar que o Imposto de Renda é um velho tributo, incidente sobre uma clássica 

base de tributação, com uma longa experiência histórica e internacional a seu favor. Ao longo 

de sua evolução, algumas de suas características básicas têm sido apontadas como altamente 

positivas, especialmente aquelas relacionadas à progressividade e incidência de acordo com a 

efetiva capacidade económica do contribuinte. Ele tem sido considerado, na medida do 

possível, um tributo justo e sua participação nos sistemas tributários modernos é quase que 

inquestionável nos dias atuais.

Além de uma forma de captação de recursos para financiamento dos encargos do governo, 

Fernando Silva (1981, p. 191) ensina que o imposto sobre a renda constitui, ainda, um 

importante instrumento de política económica. A progressividade possui impacto positivo sob 

a óptica de uma política de estabilização.

Um imposto de renda proporcional sobre a renda implica um crescimento da receita igual, em 

termos relativos, ao crescimento da renda, sendo portanto, neutro do ponto de vista do 

objetivo de controle da demanda agregada (pois neste caso, a renda total, a renda disponível e 

o consumo privado cresceriam em níveis iguais).

Já um imposto progressivo teria a faculdade de exercer um controle automático sobre a 

demanda, sendo que em um contexto inflacionário ele faria com que a receita tributária 

crescesse mais rapidamente que a renda nominal, estabelecendo um freio à expansão de renda 

disponível e do consumo do setor privado. Por outro lado, em períodos de depressão a queda 

na receita tributária seria proporcionalmente maior que o decréscimo de renda, compensando 

parcialmente a queda no poder aquisitivo da população por intermédio da redução da pressão 

fiscal. Assim, a demanda agregada poderia resistir à queda na renda nominal, exercendo o 

efeito de atenuar o ritmo de queda na atividade económica.
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Por fim, Fernando Silva (1981, p. 192) salienta que a própria dinâmica do imposto sobre a 

renda em um contexto de inflação e crescimento económico pode ainda introduzir “distorções 

significativas na distribuição da carga tributária, na ausência de um esquema automático de 

reajustamento”.

Entretanto, especialmente nos casos de países subdesenvolvidos, há um aspecto negativo 

referente à adoção da progressividade do imposto sobre a renda. A preocupação com o 

incentivo à poupança poderia distanciar as taxas efetivas de pagamento do imposto daquelas 

que supostamente se ajustariam aos princípios de equidade de taxação. Objetivando evitar os 

prováveis efeitos inibidores à poupança, uma maior progressividade seria acompanhada por 

uma série de medidas que reduziriam o imposto devido em razão direta com a parcela da 

renda individual destinada a novos investimentos. O governo teria, com um aumento na 

progressividade, um maior controle de decisão a respeito da alocação regional e setorial dos 

investimentos, contribuindo para evitar a aplicação improdutiva de poupança e, neste sentido, 

a progressividade da carga fiscal não objetivaria melhorar a equidade fiscal, mas sim se 

constituir em um instrumento de política de desenvolvimento.

Dispõe ainda a atual Constituição que o Imposto sobre a Renda deverá respeitar os critérios da 

generalidade, da universalidade e da progressividade (art. 153, § 2o, I). Pelo critério da 

generalidade, impõe a Lei Excelsa que o legislador deve fazer incidir este imposto sobre todas 

as pessoas, sem distinção de qualquer natureza. O critério da universalidade significa que o 

imposto deve ter o âmbito se sua incidência sobre a totalidade dos rendimentos e proventos 

auferidos. E o critério da progressividade, já mencionado neste trabalho, reza que o legislador 

estabeleça uma escala crescente de faixas de incidência ou alíquotas, que imponha um maior 

ónus aos contribuintes com ganhos e rendas mais elevados. Trata-se de um imposto sujeito 

também aos princípios da legalidade e da anualidade. Não pode assim, ser exigido ou 

aumentado sem lei que o estabeleça (art. 150, I, CF88) e, não pode ser cobrado no mesmo

5.3.2 O Imposto sobre Renda no Sistema Tributário Nacional

A Constituição Federal atribui competência à União para que esta institua o imposto sobre 

“renda e proventos de qualquer natureza” (art. 153, I). Desta forma o dispositivo constante 

nos artigos 43 a 45 do Código Tributário, que definem o fato gerador do tributo, bem como 

sua base de cálculo e sujeito passivo, foi recepcionado pela Lei Maior.
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instituiu ou aumentou (art. 150,

O atual modelo de tributação da renda das pessoas físicas foi implantado no ano de 1989. Até 
1988, vigorou um complexo regime, bem distinto do atual, no qual os rendimentos eram, de 
acordo com sua natureza, classificados em uma declaração anual, com oito células, 
designadas com as primeiras letras do alfabeto.

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o 
III, “b”, CF88).

Nesse sistema, os rendimentos brutos e as deduções pertinentes (despesas necessárias à 
percepção do rendimento) eram declarados em cada célula, de modo a apurar o rendimento 
líquido celular, do qual se diminuíam certos valores (abatimentos), não relacionados a 
determinado rendimento, mas à pessoa do contribuinte ou de seus dependentes. Feitos os 
abatimentos, apurava-se a renda líquida anual, sobre a qual se calculava o imposto 
progressivo, com base em uma tabela de incidência contendo várias faixas de renda líquida e 
alíquotas, que chegaram a atingir o percentual de 60%. Os valores já recolhidos ao longo do 
ano, pelo próprio contribuinte ou via retenção na fonte, eram compensados, apurando-se o 
saldo do imposto a pagar ou a restituir. Além disso, em hipóteses específicas, o tributo era 
devido exclusivamente na fonte, por determinação legal ou por opção do contribuinte, e 
alguns ganhos de capital, como o lucro imobiliário, possuíam sistema peculiar de tributação, 
com opção por alíquota única.

O sistema de bases correntes para as pessoas físicas foi introduzido pela Lei n° 7.450/85, cujo 
artigo 3 estabeleceu que o Imposto de Renda das pessoas físicas seria devido à medida que os 
rendimentos fossem auferidos, sem prejuízo do ajuste anual. Posteriormente, esse sistema foi 
aperfeiçoado pela Lei n° 7.713/88, que extinguiu a classificação dos rendimentos por células, 
revogou as deduções e abatimentos, diminuiu as alíquotas nominais da tabela progressiva e 
reduziu o número de faixas da tabela, lançando assim, as bases do modelo vigente. Essa lei foi 
modificada pela Lei n° 8.134/90, que buscou compatibilizar o imposto pago ou retido 
mensalmente na fonte com o imposto calculado na declaração.

No entanto, apesar de ter ganhado maior racionalidade a partir da Lei n° 7.713/88, o IRPF 
brasileiro continuava bastante complexo, sobretudo devido à indexação monetária, o que 
gerava uma série de erros de preenchimento e processamento de declaração, aumentando 
substancialmente o custo da administração do imposto. No início dos anos 90, a legislação das
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533

De acordo com Sérgio Martins (2000, p. 294):

[...] a previdência social é eficiente meio de que se serve o Estado moderno na redistribuição da 
riqueza nacional, visando ao bem-estar do indivíduo e da coletividade, prestado, por intermédio 
das aposentadorias, como forma de reciclagem da mão-de-obra e oferta de novos empregos.
[...]
A Previdência Social consiste, portanto, em uma forma de assegurar ao trabalhador, com base no 
princípio da solidariedade, benefícios ou serviços quando seja atingido por uma contingência 
social. Entende-se, assim, que o sistema é baseado na solidariedade humana, em que a população 
ativa deve sustentar a inativa, os aposentados. As contingências sociais seriam justamente o 
desemprego, a doença, a invalidez, a velhice, a maternidade, a morte etc.

A Contribuição para a Seguridade Social (INSS)

A Seguridade Social constitui-se como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à previdência social 

à assistência social e à saúde. Trata-se dos direitos sociais, constantes no artigo 6 da atual 

Constituição, assegurados a todos.

No período de 1992 a 1995 a alteração mais significativa na legislação da pessoa física 

ocorreu com a Lei n° 8.848/94, que alterou a alíquota de 25,5% para 26,6% e introduziu uma 

faixa adicional de tributação à alíquota de 35%, tendo vigorado nos anos de 1994 e 1995. No 

exercício de 1996 as alíquotas retomaram a seus patamares de 15% e 25%. Em 1997 a Lei n° 

9.532 elevou a alíquota máxima a 27,5% (esta alíquota permanece atualmente em vigor).

A Previdência Social é o segmento da seguridade social que tem por meta proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência ao segurado e de sua família, quando ocorrer certa 

contingência prevista na Constituição Federal. Compreende prestações pecuniárias específicas 

e definidas nos incisos I a V do artigo 201 da Lei Maior (aposentadoria, auxílio-doença, 

pensão por morte, entre outros) aos segurados que contribuíram para a Previdência Social, na 

forma dos planos previdenciários.

pessoas físicas, da mesma forma que as normas das pessoas jurídicas, foi impactada pela Lei 

n° 8.383/91, que criou a UFIR. Com a edição dessa lei, todos os valores passaram a ser 

indexados pela UFIR mensal, assegurando a sua atualização monetária e proporcionando a 

igualdade de tratamento entre a tributação mensal e o ajuste anual.



52

Com efeito, o artigo 2o da Lei n° 8.212/91 (Custeio da Seguridade Social) dispõe que:

Para fazer face à prestação de todas suas tarefas, a Seguridade Social deve ser custeada por 

intermédio de alguma fonte de recursos. É o que estabelece o artigo 195 da Constituição 

Federal ao dispor que:

O regime de Previdência Social é de caráter contributivo, pois quem não contribui não possui 

direito a beneficio proporcionado pelo regime geral.

A Saúde é caracterizada como um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF88), 

que deve ser garantido mediante políticas sociais e económicas que objetivem a redução do 

risco de doença e de outros agravos. Rege-se pelos princípios da universalidade e da 

igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos proveniente dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma de lei, incidentes sobre:

Art. Io. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2o. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
económicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Verifica-se assim, uma distinção entre os benefícios e serviços derivados da Previdência 

Social e os benefícios e serviços resultantes de ações da Assistência Social e Saúde. Enquanto 

que os primeiros são específicos, elencados em numeros clausus na Constituição Federal, os 

últimos possuem caráter genérico, referindo-se a ações e programas integrados que objetivam 

garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

Neste sentido dispõe a Lei n' 

artigo Io:

A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, 

traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à 

pessoa portadora de deficiência, conforme esclarece o artigo 3° do Decreto n° 3.048/99. E 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição do próprio beneficiário à 

Seguridade Social.

i° 8.742/93 (sobre a organização da Assistência Social), em seu
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A Lei n° 8.212/91 (Plano de Custeio da Seguridade Social) em seu artigo 12 estabelece que os 

empregados são segurados, e por consequência contribuintes, obrigatórios da previdência 

social. A parcela do salário a que cada trabalhador deve contribuir para a Seguridade Social é 

calculada com base no salário-de-contribuição, através de alíquotas que variam de 8% a 11%, 

conforme o disposto no artigo 20 da referida lei.

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

O FGTS é constituído por uma contribuição compulsória por parte do empregador, 

equivalente a 8% da remuneração mensal do empregado, incidindo também sobre o 13° 

salário e sobre o adicional de férias. O FGTS constitui uma parcela de salário diferido

5.3.4 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado pela Lei n° 5.107/66 e recepcionado 

pelo artigo 7o inciso III da Constituição Federal. Antes daquele diploma legal, o ordenamento 

trabalhista garantia a estabilidade no emprego, quando o trabalhador adquirisse um "tempo de 

casa" (na mesma empresa) superior a dez anos. O empregado que fosse demitido antes de ter 

completado esse período tinha direito a uma indenização compensatória equivalente a um 

salário por ano trabalhado. Com a instituição do FGTS foi eliminada a estabilidade no 

emprego até então vigente. Sua finalidade era a formação de um pecúlio para os casos de 

aposentadoria, morte ou invalidez do trabalhador, em alternativa à estabilidade no emprego. 

Atualmente, a disposições infra-constitucionais relativas ao FGTS são tuteladas pela Lei n° 

8.036/90.

Prossegue a Lei n° 8.212/91 em seu artigo 22 caput e incisos I e III, que a empresa 

(empregador) deve recolher, independentemente da contribuição de responsabilidade do 

empregado, o valor de 20% sobre as remunerações pagas aos seus empregados, trabalhadores 

avulsos e autónomos que lhe prestem serviços. Esta parcela da contribuição da empresa 

empregadora será avaliada para o cálculo da pressão fiscal indireta sobre a renda quando da 

ocorrência do efeito da translação, explicado no item 7.1 desta dissertação.
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A Tributação sobre o Consumo5.4

a amplitude de sua base;a)

b)

c)

Existem deste modo várias categorias de tributos incidentes sobre a venda de mercadorias e 
serviços, que (SILVA, Fernando, 1981, p. 227) se diferenciam segundo:

Por tributação sobre consumo costuma-se designar todas as exações que são cobradas quer 
dos produtores, quer dos transportadores ou dos distribuidores de mercadorias e serviços que 
intermediam a relação entre os produtores iniciais e os consumidores finais. Os tributos 
exigidos diretamente sobre os compradores de bens específicos, tais como um imposto 
predial, poderiam chamar-se de tributos sobre consumo, mas não o são, conforme lição de 
Mill (1983, p. 315) “pois a expressão por consumo se restringe a impostos indiretos - aqueles 
que são pagos adiantadamente por uma pessoa, para serem, como se espera e tenciona, 
reembolsados por outra”.

Os tributos sobre o consumo atingem a produção dentro de um país, ou sobre a importação de 
produtos de procedência estrangeira. Equivalem a um custo de produção — utilizando-se este 
termo em um sentido mais amplo. A tributação sobre o consumo não apenas é exercida por 
intermédio da tributação das mercadorias propriamente dita, mas também através da 
tributação da renda ou faturamento das empresas, como é o caso de um imposto sobre 
serviços.

o estágio do processo de produção e comercialização sobre o qual incide a cobrança do 

tributo e;

a forma de apuração da base para cálculo do imposto.

(adiado) do trabalhador, depositada numa conta vinculada em nome do empregado e sua 
importância anual equivale aproximadamente a 106% da remuneração mensal (pouco mais de 
um salário por ano). Igualmente em relação à contribuição ao INSS, o montante devido pelo 
empregador a título de FGTS será avaliado para o cálculo da pressão fiscal indireta sobre a 

renda quando da ocorrência do efeito da translação, explicado no item 7.1 desta dissertação.
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5.4.1 Tributação sobre o Valor Adicionado
Fernando Silva (1981, p. 228) expõe que teoricamente um tributo geral e uniforme sobre o 

valor adicionado nas etapas de produção e comercialização de bens de consumo seria 

equivalente a um tributo geral e também uniforme sobre vendas ao consumidor final, pois há 

igualdade contábil entre os fluxos de valor adicionado e de venda de produtos finais em uma 

economia. No entanto, um imposto geral sobre todas as transações (“em cascata”) seria 

inferior a ambas as alternativas, uma vez que as atividades de apresentassem menos etapas de 

produção e comercialização seriam tributadas em menor grau, fomentando a concentração das 

empresas e prejudicando o grau de concorrência na economia, conforme ilustrado no exemplo 

a seguir.

Em referência ao estágio do processo de produção, podem ser adotados diferentes momentos 

de incidência tributária. A tributação pode ser exercida no âmbito do produtor, do comércio 

atacadista, do comércio varejista, ou em todos os níveis da cadeia produtiva. E a apuração da 

base imponível para a determinação do imposto devido pode ser efetuada computando-se o 

valor total da operação (tributação em “cascata”) ou apenas o valor adicionado pelo 

contribuinte, conforme item seguinte deste trabalho.

Exemplo 3: O grupo Solar industrializa cadeiras e para tanto adquire insumos da fornecedora 

Vénus. Após a elaboração das cadeiras, o grupo Solar transfere as cadeiras para seu 

departamento de vendas ao consumidor final. A empresa Lua, concorrente do grupo Solar, 

adquire os mesmos insumos face à fornecedora Vénus, industrializa cadeiras e as vende para a 

empresa Terra que, por seu turno, as comercializa junto ao consumidor final. Toda a cadeia

Relativamente à amplitude da base, os impostos sobre consumo podem se caracterizar como 

gerais ou especiais. Gerais são aqueles que incidem amplamente sobre determinado conjunto 

de transações como, por exemplo, a compra de bens de consumo ou a prestação de serviços. 

Exações cobradas face à comercialização de determinadas mercadorias (como os 

combustíveis) podem ser definidos como impostos especiais. Não se deve confundir os 

impostos especiais com os impostos sobre bens específicos anteriormente citados. Os 

primeiros são recolhidos pelo produtor (independentemente de terem seu montante repassado 

ao preço final da mercadoria adquirida). Já os últimos são pagos diretamente aos cofres 

públicos pelo consumidor.
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Estágio I Lua e Terra
1.000,00

Valor da venda
Estágio 11

Valor da venda
Estágio III

Valor da venda

Valor total arrecadado 310,00 508,00

Observa-se pelo exemplo 3 que os montantes arrecadados da contribuição “em cascata” sobre 

faturamento é maior na existência de mais estágios de produção e comercialização. O preço 

da mercadoria ao consumidor final conseqiientemente também é majorado.

Compra de cadeiras 
Comercialização 
Valor do tributo

Compra da MP 
industrialização 
comercialização 
Valor do tributo

Vénus produz MP
Valor do tributo

1.100,00
700,00
300,00
210,00

2.310,00

1.980,00
300,00
228,00

2.508,00

1.100,00

700,00

0,00 
180,00 

1.980,00

100,00
1.100,00

Grupo Solar 
1.000,00 

100,00 
1.100,00

económica é tributada com uma contribuição sobre faturamento a alíquota de 10%. O fluxo do 

tributo seria:

A tributação sobre o valor adicionado, seja na forma de imposto ou de contribuição, constitui- 

se em um dos mais modernos modos de tributação sobre o consumo. A primeira 

recomendação para utilização de um imposto deste tipo foi levada ao governo alemão em 

1918 (SILVA, Fernando, 1981, p. 230). O novo imposto sobre valor agregado (IVA) 

substituiria um tributo em cascata sobre vendas. A Argentina e a França fizeram uso do IVA a 

partir de 1935, mas apenas no estágio da produção industrial. A utilização corrente do IVA, 

em todos os estágios de produção e distribuição, tomou-se amplamente aceita por diversos 

paises, sobretudo na Europa ocidental, após o decénio de 1960, chegando ao Brasil nos anos 

seguintes.
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IVVIVAEstágio I

Valor da venda

Estágio II

Valor do tributo
Valor da venda

Estágio III

Valor do tributo
2.090,00Valor da venda final

190,00190,00Valor total arrecadado

Terra compra cadeiras
Terra adiciona

Lua compra MP
Lua adiciona

Sol produz MP
Valor do tributo

1.870,00
200,00
20,00

1.000,00
100,00

1.100,00

1.100,00
700,00
70,00

1.870,00

190,00
2.090,00

1.700,00
200,00

1.000,00
700,00 

0,00 
1.700,00

1.000,00
0,00

1.000,00

com alíquota de 10%.

Na hipótese na qual o tributo é calculado “por fora” (o valor do imposto não integra sua base 

de cálculo), o fluxo da exação seria:

Exemplo 4: A empresa Lua industrializa cadeiras e para tanto adquire insumos da fornecedora 

Sol. Após a elaboração das cadeiras, a empresa Lua as vende para a empresa Terra que, por 

seu turno, as comercializa junto ao consumidor final. Toda a cadeia económica é tributada

O IVA incide apenas sobre o valor agregado em cada estágio da cadeia de produção e 

comercialização, sendo que a base de cálculo pode ser obtida pela diferença entre o preço de 

venda e o custo de aquisição de determinado bem. Assim, onerando-se cada unidade 

contribuinte na proporção do valor que ela adiciona ao produto, a pressão fiscal não se 

concentra em apenas um estágio da atividade económica. Esta modalidade de tributação difere 

da taxação única sobre o produto no momento de sua venda para o consumo final (IVV), na 

qual a incidência tributária ocorre em um único ponto da cadeia produtiva. O montante 

arrecadado para ambos os casos é o mesmo, conforme demonstrado pelo exemplo 4 a seguir.
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Estágio I IVA IVV
1.000,00 1.000,00

111,11 0,00
Valor da venda 1.111,11 1.000,00

Estágio II
1.111,11 1.000,00

700,00 700,00

Valor do tributo 77,78 0,00
Valor da venda 1.888,89 1.700,00

Estágio III
1.888,89 1.700,00

200,00 200,00
Valor do tributo 22,22 211,11
Valor da venda final 2.11 1,11 2.111,11

Valor total arrecadado 211,11 211,11

A preferência por um tributo sobre valor adicionado em comparação a um tributo sobre

produtores é mais reduzida, o risco de evasão decresce ao se optar por diluir a exigência do 

imposto ao longo de todas as etapas de produção e comercialização das mercadorias.

vendas a varejo advém geralmente de motivos administrativos. Em princípio, a multiplicidade 

e o diminuto tamanho dos contribuintes tomam mais fácil a evasão no recolhimento da exação 

se exigida apenas na última etapa do processo. Considerando que uma fração substancial do 

valor da venda refere-se aos estágios de produção e que quantidade de contribuintes

Lua compra MP
Lua adiciona

Sol produz MP
Valor do tributo

Terra compra cadeiras
Terra adiciona

Na hipótese na qual o tributo é computado “por dentro” (o valor do imposto integra sua base 

de cálculo), o fluxo da exação seria:

Constata-se pelo exemplo 4 que os montantes arrecadados de IVA e IVV são equivalentes, a 

uma mesma alíquota obtém-se a mesma receita tributária, e os preços de venda final são 

majorados na mesma proporção. Há, entretanto, diferenças de resultados entre as taxações 

efetuadas “por fora” e “por dentro”. A quantia recolhida a título de impostos e o preço ao 

consumidor final são maiores sob a tributação “por dentro”.
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A eficiência económica do 1VA tem sido um grande argumento favorável à substituição dos 

tributos “em cascata” pelo imposto de consumo sobre o valor adicionado no Brasil. A grande 

vantagem referente ao IVA relaciona-se à sua neutralidade: o IVA caracteriza-se como uma 

exação neutra em relação à estrutura organizacional das empresas, não influencia as decisões 

administrativas relativas ao modo de se elaborar, distribuir e comercializar os produtos, pois o 

total do imposto incidente em determinado bem não depende do número de transações por ele 

sofrido nas diversas etapas de industrialização e comercialização, inversamente ao que 

ocorreria com um tributo “em cascata”.

É importante salientar que no Brasil não há qualquer tipo de tributo sobre o valor adicionado. 

Não há previsão constitucional para a instituição deste modelo de exação. Contudo, sua 

sistemática de quantificação constitui “pano de fundo” dos procedimentos de apuração do IPI 

e do ICMS conforme mencionado nos itens 5.4.2.1 e 5.4.2.2.

Outro argumento favorável ao IVA consiste em seu caráter multiestágio de tributação, não 

concentrando a carga em um único estágio, como ocorre com as modalidades de taxação de 

vendas uniestágio. Além deste fato, como todas as etapas da produção e distribuição são 

tributadas, o IVA não apresenta estímulos à transferência de funções de um estágio tributado 

para estágios não tributados, com distorções para a atividade económica. Exemplificando, na 

existência de um imposto sobre vendas ao atacado, poderia haver estímulo a adicionar um 

valor mínimo possível ao produto até aquela etapa tributada, simplesmente com o objetivo de 

minimizar as necessidades de capital de giro da empresa, com consequente perda de recita 

para o fisco (SILVA, Fernando, 1981, p. 238).

5.4.2 Os Impostos sobre o Consumo

A atual estrutura tributária nacional, conforme disposto pela Constituição Federal, estabelece 

que três impostos podem incidir sobre os produtos em circulação e serviços prestados em 

território nacional: o Imposto sobre Produtos Industrializados (art. 153, IV), de competência 

federal; o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (art. 155, II), de competência 

estadual e; o Imposto Serviços (art. 156, III), de competência municipal. Em relação à 

tributação de produtos com procedência do ou circulação para o exterior, existe a 

possibilidade de incidência de dois impostos respectivamente, o Imposto de Importação (art. 

153,1) e o Imposto sobre Exportação (art. 153, II).
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5.4.2.1

O

Imposto sobre Produtos Industrializados

O Imposto sobre Produtos Industrializados, conhecido como IPI, é o mesmo tributo criado 

pela Lei n° 4.502, de 30/11/64, a qual tinha a denominação de Imposto de Consumo. A lei 

básica do IPI continua sendo a 4.502/64, que, entre outras alterações, incorporou a atual 

denominação de Imposto sobre Produtos Industrializados.

O IPI integra o rol dos impostos reais e de incidência indireta, em contraposição aos pessoais, 

como o Imposto sobre a Renda; enquanto este diz respeito ao se refere a algo inerente à 

pessoa (que consiste no elemento renda), aquele se agrega ou se incorpora a uma coisa, o 

produto, embora em ambos os casos a obrigação decorrente seja atribuída a uma pessoa, física 

ou jurídica. O IPI é um imposto de incidência indireta, vez que o ônus financeiro transfere-se 

do contribuinte legal, o industrial, para o adquirente do produto tributado, que fica sendo o 

contribuinte de fato. Enquanto isto, os impostos diretos, como o Imposto de Renda, não 

sofrem o fenômeno de repercussão do ônus financeiro, pois o contribuinte sofre a tributação 

diretamente e não a repassa ou transfere a outrem.

Classificado como um imposto sobre circulação, o IPI incide sobre produtos industrializados 

nacionais ou estrangeiros, tendo a lei ampliado o conceito de industrialização para efeito de 

incidência.

Como qualquer imposto real, o IPI pode incidir sobre um produto cujo valor já contenha o 

peso de outros tributos (no caso de estrangeiro, o Imposto de Importação, por exemplo).

A competência para instituição do IPI sempre foi da União, pois o aviamento de mecanismos 

de controle e orientação dos procedimentos de desenvolvimento industrial deve ser provido 

sob forma nacional e integrada. Daí, a faculdade de, como exceção aos princípios da 

legalidade e da anterioridade de exercício, o poder executivo poder alterar as alíquotas do IPI, 

no mesmo exercício (art. 150, § Io, e 153 §1° da CF88).

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 153, inciso IV, atribui à União competência para 

instituir o IPI, traçando ainda exigências específicas sobre ele nos parágrafos Io e 3o do 

mesmo artigo. O Código Tributário Nacional trata do assunto nos artigos 46 a 51, dispositivos 

que ainda atendem plenamente às suas finalidades, fugindo do cunho obsoleto ou à revogação 

que atinge, na atualidade, boa parte do Livro Primeiro do CTN.
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IP1Estágio I

Estágio II
Lua compra MP

Lua adiciona

Valor do tributo
Valor da venda
Valor a recolher

Sol produz MP
Valor do tributo
Valor da venda
Valor a recolher

1.100,00
700,00

70,00
1.870,00

70,00

IVA
1.000,00

100,00
1.100,00

100,00

1.100,00

700,00
170,00

1.870,00
70,00

1.000,00

100,00

1.100,00
100,00

Na hipótese na qual o tributo é calculado “por fora” (o valor do imposto não integra sua base 

de cálculo), o fluxo das exações seria:

A forma que o legislador adota para evitar a incidência escamada, conforme determina o 

artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição Federal, e o artigo 49 do CTN, consiste na retirada 

e reserva do imposto pago na aquisição de matéria-prima ou operação anteriormente tributada, 

compensando-se com o que for cobrada na saída do novo produto, devendo ser recolhido 

apenas as diferenças. É um procedimento análogo ao modelo de tributação sobre o valor 

agregado, conforme o exemplo 5 a seguir.

Exemplo 5: A empresa Lua industrializa cadeiras e para tanto adquire insumos da fornecedora 

Sol. Após a elaboração das cadeiras, a empresa Lua as vende para a empresa Terra que, por 

seu turno, também efetua determinado processo de industrialização e posteriormente as 

comercializa junto ao consumidor final. Toda a cadeia económica é tributada com alíquota de 

10%.

Entretanto é vedada a cobrança de um imposto de forma cumulativa, em situações repetidas 

de incidência; deste modo, se o IPI houver incidido sobre produtos que venham a ser 

utilizados como insumos na composição de um novo produto, este não poderá conter em sua 

base de cálculo os valores correspondentes ao imposto que incidiu nas matérias-primas, 

quando da nova incidência de IPI. Se assim ocorresse, estaria caracterizada a proibida 

incidência cumulativa, o IPI do novo produto seria cobrado sobre valores que conteriam o 

mesmo imposto, quando incidira sobre os insumos.
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Estágio 111

Valor total arrecadado 190,00 190,00

A seletividade determina, pois, que o IPI seja cobrado segundo alíquotas diversificadas, desde 

0 até 330%, graduadas na proporção inversa da essencialidade do produto tributado. Quanto 

mais necessário for o produto, menor a incidência do imposto. Na medida em que os produtos 

saem da classificação de necessários e assumem a condição de supérfluos, o percentual das 

alíquotas aumenta, até atingir o índice mais elevado, cobrado sobre os cigarros. Por isso 

mesmo, produtos de primeira necessidade, que são consumidos por ricos, mas também por 

milhares de pessoas que vivem em condições de miséria, não sofrem a tributação do IPL

Para que, na composição dos custos, seja excluído o IPI, as empresas deverão registrar em 

livro de crédito do imposto todos os valores contidos nas respectivas notas fiscais de 

aquisição, aludindo às especificações de cada um destes documentos, passando a considerar o 

custo dos insumos sem o componente IPI. Após a industrialização dos produtos, quando estes 

sofrerem a incidência de IPI, na saída do estabelecimento fabricante, o valor do imposto 

cobrado na venda será debitado no livro, devendo ser efetuada periodicamente a soma de 

créditos e débitos, para que seja recolhida a diferença a maior do débito. Os valores a serem 

recolhidos ao Fisco seriam os mesmos, tanto na sistemática de IVA, como no caso do IPI.

1.870,00
200,00

20,00 
2.090,00

20,00

1.870,00
200,00
190,00

2.090,00
20,00

Conforme já mencionado, a Constituição Federal (art. 153, § 3o, inciso I), bem como o CTN 

(art. 48) determinam que o IPI seja seletivo, “em função da essencialidade dos produtos”. Esta 

é a única forma possível de fazer com que um imposto de incidência indireta atenda ao 

princípio da capacidade económica do contribuinte, que seja exigido das pessoas nos limites 

das condições que estas possuam (itens 4.1.2 e 4.3 da dissertação), quanto a suportar o ónus 

financeiro.

Terra compra cadeiras
Terra adiciona
Valor do tributo
Valor da venda final
Valor a recolher
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5.4.2.2 O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

O antigo Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM), de competência dos estados e do 

Distrito Federal, foi ampliado pela Constituição de 1988, passando a se denominar Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações, reapelidado pela sigla ICMS. O 

que ocorreu, na realidade, foi a transferência do antigo imposto, de competência da União, 

sobre Serviços de Transporte e Comunicação para o âmbito estadual, incorporando-se ao 

antigo ICM.

Como o IPI, o ICMS é um imposto não-cumulativo, devendo esta condição ser preservada 

ainda com maior cautela, considerando que as operações tributadas pelo ICMS tendem a ser 

em número bem maior, desde a produção até o último elemento comercializador. Embora não 

seja seletivo, como o IPI, o ICMS possui uma recomendação constitucional neste sentido (§ 

2o, inciso III, art. 155, CF88), haja vista que, exigido mediante alíquota fixa, deixa de atender 

visivelmente à graduação segundo a capacidade económica dos contribuintes (itens 4.1.2 e 

4.3).

5.4.2.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

O ISS é de competência dos Municípios e tem como fato gerador a prestação de serviços 

diversos, por intermédio de empresa ou de profissional autónomo, com ou sem 

estabelecimento fixo. Como existem serviços tributados pelo ICMS (de transporte e de 

comunicação), além de outros serviços não alcançados pela incidência do ISS, o rol de 

serviços consta da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n° 116, de julho de 2003, a 

qual deve ser repetida na lei tributária municipal criadora do imposto. A existência desta 

descrição de serviços alcançados pelo ISS é importante para que resolvam eventuais conflitos 

de competência entre o ICMS e o referido imposto municipal; isto porque existem muitos 

serviços que envolvem o uso ou fornecimento de mercadorias, enquanto algumas atividades 

comerciais podem ser completadas por serviços. Assim, se um serviço constar na citada lista 

ficará sujeito apenas ao ISS, mesmo que sua prestação envolva fornecimento de mercadoria; 

se, por outro lado, um fornecimento de mercadorias demandar a prestação de serviço não 

constante da lista, a operação ficará sujeita ao ICMS.
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5.4.Z.4

S.4.2.5

Não se aplicam ao Imposto de Importação os princípios da legalidade, o da anualidade e o da 

noventena, em face da relevância deste tributo como instrumento de política económica. A 

exceção ao princípio da legalidade localiza-se no § Io do artigo 153 da Constituição Federal, 

que faculta ao poder executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, 

alterar as alíquotas do Imposto de Importação. Por outro lado, a exceção aos princípios da 

anualidade e da noventena expressa-se no § Io do artigo 150 da Lei Maior, significando que a 

lei que institui ou altera o Imposto de Importação pode ter início de vigência imediata.

Imposto sobre Exportação

Na conformidade do inciso II, do artigo 153 da Constituição Federal, a competência para 

instituir e cobrar o Imposto sobre Exportação, de produtos nacionais ou nacionalizados, é 

atribuída à União. Como o Imposto de Importação, este tributo possui função extrafiscal, 

prestando-se como instrumento de política económica. Por tal motivo, não se aplicam ao 

Imposto de Exportação o princípio da anualidade e da noventena, estabelecidos nas letra “b” e 

“c”, do inciso III, do artigo 150 da Lei Excelsa. O Imposto sobre Exportação possui caráter 

exclusivamente monetário e cambial e tem por finalidade disciplinar os efeitos monetários 

decorrentes da variação de preços no exterior e preservar as receitas de exportação.

Imposto sobre Importação

O Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros é um imposto de competência da 

União, pelo disposto no inciso I, do artigo 153 da Constituição Federal. Trata-se de um tributo 

de relevante importância, como instrumento de política económica porque, em função do 

nível de suas alíquotas pode-se estimular ou, mesmo, tomar proibitiva a entrada de produtos 

estrangeiros no mercado interno. O estímulo à importação de mercadorias procedentes do 

exterior, mediante a redução de alíquotas do Imposto de Importação, pode produzir uma 

saudável concorrência entre o produtor brasileiro e o internacional, em benefício do 

consumidor, ao mesmo tempo em que alíquotas elevadas podem, também proporcionar 

proteção a novos produtos que estejam ingressando no mercado. Por estas razões afirma-se ter 

o Imposto de Importação função predominantemente extrafiscal, não visa produzir receita.



65

O produto de arrecadação das contribuições ao PIS era direcionado para um fundo que 

atribuíam os recursos nominalmente aos trabalhadores. O artigo 239 da Constituição Federal 

extinguiu as transferências para as contas individuais, passando os recursos a financiar o 

programa de seguro-desemprego e o abono aos empregados que percebem até dois salários- 

mínimos de remuneração mensal.

“b” daParalelamente ao PIS, a União instituiu, também com fulcro no artigo 195, I, 

Constituição Federal, mediante a Lei Complementar n° 70/91, a Contribuição Social para 

Financiamento da Seguridade Social (Cofíns), devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a 

elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas 

com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência social (art. 1). A Cofíns, até 

a edição da Lei n° 9.718/98, era calculada a uma alíquota de 2% a ser aplicada sobre o 

faturamento mensal de todas as empresas (art. 2 da LC 70/91). A partir de fatos geradores

5.4.3 As Contribuições sobre o Consumo

Os impostos presentes no item 5.4.2 incidem sobre os produtos ou serviços prestados, 

compondo parcela do preço total. Entretanto, para se determinar a efetiva carga fiscal sobre o 

consumo, é necessário contemplar não apenas os impostos que são transferidos aos preços 

como também as contribuições especiais que, independentemente da incidência legal, 

terminam por onerar o produto final, recaindo de fato sobre o consumidor. Este fato ocorre em 

relação à contribuição ao PIS e à Cofíns.

A contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) foi instituída pela Lei Complementar 

n° 07/70 inicialmente para promover a integração do empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas (art. 1 ). As pessoas jurídicas de fins lucrativos contribuíam 

com duas parcelas, a primeira deduzida do imposto de renda devido e a segunda como ônus 

das empresas (HIGUCHI, 2002, p. 752).

A Lei Complementar n° 07/70 foi recepcionada pela atual Constituição nos moldes da alínea 

“b” do inciso I de seu artigo 195 e artigo 239. A Lei n° 9.715/98 disciplina atualmente a 

apuração e recolhimento do PIS. Este diploma legal dispõe que a referida contribuição deve 
ser exigida à alíquota de 0,65% aplicada sobre o faturamento das empresas (art. 8°, I). 

Sancionada em 30 de dezembro de 2002, a Lei n° 10.637 inovou a sistemática de apuração do 

PIS, ao dispor sobre a não-cumulatividade de sua cobrança.
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5.5 Demais Impostos e Contribuições Presentes no Ordenamento Tributário
Nacional

Nos itens seguintes serão apresentados os demais impostos constantes do arcabouço tributário 

nacional. Tais exações oneram principalmente o património e as transações financeiras do 

contribuinte. São impostos cujo fato gerador, via-de-regra, é pontual, ocorrendo com pouca 

frequência no cotidiano das pessoas.

5.5.1 Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro

Este imposto, denominado abreviadamente de IOF, é de competência federal, de acordo com 

o artigo 153, inciso V da Constituição de 1988, e as disposições dos artigos 63 a 67 do CTN. 

Muito utilizado pelo Governo Federal como um dos instrumentos controladores do mercado 

financeiro interno, o IOF é também excepcionado das limitações da legalidade (para efeito de 

alteração de alíquotas), da anterioridade de exercício e da noventena.

Também será discutida a CPMF, tributo que incide sobre transações financeiras. É necessário 

mencionar que esta contribuição, junto com as indicadas nos itens anteriores, não esgota o rol 

de contribuições especiais do sistema impositivo brasileiro. Existem ainda diversas 

contribuições cuja incidência é mais específica, como o Adicional de Frete para Renovação da 

Marinha Mercante (AFRMM) - Lei n° 10.893/2004, a Contribuição ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) - Lei n° 10.168/2000, a Contribuição ao 

Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (Sebrae) - Lei n° 8.029/90, entre outras, que 

não serão objeto de discussão deste trabalho.

ocorridos após 1 de fevereiro de 1999, a alíquota da Cofins majorou-se para 3%, sendo 

possível a compensação de um terço desta contribuição com a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido devida pela empresa (art. 8°). Esta compensação foi, contudo, abolida pela 

Medida Provisória 2.113-26, de 27 de dezembro de 2000.

Igualmente ao ocorrido à contribuição ao PIS, a Cofins teve seu regime de apuração alterado, 

sendo então prestigiada a não-cumulatividade, por intermédio da Lei n° 10.833 de 29 de 

dezembro de 2003.
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Relacionado pelo CTN como um dos impostos sobre património, o ITR tem como fato 

gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de imóvel localizado fora 

da zona urbana do Município” (art. 29 do CTN). Curiosamente, quem define, por exclusão, o 

que seja zona rural é a lei tributária municipal que determinará o conceito de zona urbana, 

para fins de incidência de IPTU. Assim, o que não for considerado zona urbana estará na zona 

de incidência do ITR. E ainda, a Emenda Constitucional n° 42 determina que, por opção dos 

Municípios, estes poderão fiscalizar e arrecadar o federal ITR.

Diferentemente do Imposto Municipal sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), o ITR possui como base de cálculo o valor da terra nua do imóvel localizado fora da 

zona urbana, que permite a que a incidência seja diretamente proporcional ao caráter ou uso 

produtivo do bem. A sua finalidade maior é, pois, a de desestimular a manutenção de 

propriedades improdutivas, desaconselhar e onerar tributariamente o latifúndio improdutivo, 

fomentando o uso produtivo da pequena gleba rural (art. 153, § 4o, inciso I, CF88).

5.5.3 Imposto sobre Grandes Fortunas
O IGF, não obstante haver sido insistentemente considerado pelos constituintes de 1988 como 

um avanço social da Nova Carta, mantém-se apenas como uma competência impositiva aberta 

à União (art. 153, inciso VII, CF88), sem que a lei complementar exigida para instituí-lo tenha 

sequer projeto em pauta para discussão e aprovação, no Congresso Nacional.

5.5.2 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Conhecido como ITR, este é um imposto de competência da União, com marcante 

característica extrafíscal, merecendo, inclusive, uma imunidade constitucional específica (art 

153, § 4o, inciso II da CF88), quanto às “pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as 

explore o proprietário que não possua outro imóvel”.

Com efeito, o objetivo pretendido por este tributo é o atingimento dos grandes efeitos 

patrimoniais, não tributados ou não alcançados pelo Imposto de Renda e outros impostos 

patrimoniais. Pelas suas características, o Imposto sobre Grandes fortunas deverá funcionar 

como fator de redistribuição patrimonial por intermédio do Estado.
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5.5.4

5.5.5 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
Criado ainda no regime da Constituição anterior, o IP VA foi atribuído à competência dos 

estados, ao mesmo tempo em que era extinta a denominada Taxa Rodoviária Única, de 

competência da União. O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículos 

automotores, considerada durante cada exercício, como o IPTU e o ITR, impostos que 

integram o grupo sobre património. Face à sua criação recente, não possui seus elementos 

principais prefixados no Código Tributário Nacional.

Convém salientar, contudo, que a exigência de uma lei complementar para a criação do IGF, 

necessitando a aprovação por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, suscita desconfiança de que alguns anos ainda serão necessários para o exercício real 

da competência federal sobre o novo imposto.

5.5.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

A atribuição de competência aos Municípios para a instituição de impostos consta do artigo 

156 da Constituição Federal. O primeiro relacionado é o IPTU, acompanhado da

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
Na reformulação das competências impositivas contida na Carta de 1988, os Estados 

perderam parcialmente a competência para a criação e exigência do imposto sobre a 

transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, ficando apenas com um novo imposto 

incidente sobre as transmissões causa mortis, enquanto que os Municípios assumiam a 

competência para exigência de um imposto abrangendo as outras modalidades de transmissão.

Segundo o artigo 155, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao 

Distrito Federal instituir imposto sobre “transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 

bens ou direitos”. A prefixação deste tributo não consta do Código Tributário Nacional, que 

tratava apenas do anterior imposto de transmissão de bens imóveis. Se a competência atual 

dos Estados se restringiu apenas aos casos de transferência de bens imóveis em virtude de 

morte, foi ampliada ao abranger quaisquer bens ou direitos, passando a incluir também os 

bens móveis.
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.O

dispunham que

A competência para a instituição dessa contribuição não se encontra no artigo 195 da Lei 

Maior. Ela não incide sobre as bases económicas enumeradas nos incisos deste artigo, 

tampouco foi instituída com arrimo na competência residual, na forma do § 4o daquele artigo, 

pois é uma contribuição cumulativa. A competência para a instituição da CPMF é uma 

competência ordinária provisória, instituída (a competência) por intermédio de emenda 

constitucional, a EC n° 12/96, sucessivamente prorrogada.

5.5.8 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira

A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, chamada de CPMF, é um tributo 

análogo ao imposto criado pela Lei Complementar n° 77/93, o qual tinha a denominação de 

Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. A motivação básica da instituição da 

CPMF consiste na geração de recursos à saúde, destinando também o produto da arrecadação 

à Previdência e ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

5.5.7 Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis

Entre os acréscimos de competência tributária municipal feitos pela Constituição Federal de 

1988, insere-se o do imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis (art. 156, inciso II). Foi transferida para a competência dos 

Municípios parcela do antigo imposto estadual de transmissão de bens imóveis, restando aos 

Estados, conforme mencionado anteriormente, apenas a parcela relativa à transmissão causa 

mortis, compondo um novo imposto que inclui ainda os casos de doação e a transferência de 

bens móveis.

recomendação inovadora de poder ser progressivo, de modo a assegurar a função social da 

propriedade. Com seus elementos fundamentais prefixados nos artigos 32 a 34 do CTN, este 

tributo tem como fato gerador a propriedade, a posse ou domínio útil de bem imóvel 

localizado na zona urbana do Município. A definição de zona urbana será feita pela própria lei 

municipal, mas o CTN indica as condições mínimas para que uma área ou território do 

Município seja considerada zona urbana (art. 32, § Io e seus incisos).

A instituição da CPMF foi efetuada inicialmente pelas Leis n° 9.311/96 e 9.539/97, as quais 

a alíquota da contribuição era de 0,20%. Posteriormente, a Emenda
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Constitucional n° 21/99, prorrogou a vigência da CPMF por mais trinta e seis meses, além de 

elevar a alíquota do tributo para 0,38%. Em 2002, mediante a EC n° 37, foi prorrogada a 

vigência da Lei n° 9.311 (e alterações) até 31 de dezembro de 2004. Contudo, em 2003, por 

intermédio da EC n° 42, novamente se prorrogou, até 31 de dezembro de 2007, a vigência da 

Lei n° 9.311 e suas alterações.

A CPMF caracteriza-se como uma contribuição de seguridade social, em razão do destino do 

produto de sua arrecadação (saúde, previdência social e fundo de combate à pobreza). Seu 

regime jurídico não necessita, entretanto, ser idêntico ao das contribuições regidas pelo artigo 

195, mas obrigatoriamente está submetida ao regime jurídico tributário. De qualquer modo, o 

artigo 74, § 3o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) subordina sua 

cobrança ao princípio da anterioridade nonagesimal.
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PROBLEMA DE PESQUISA6

Concomitantemente à parcela do empregador relativa à contribuição ao INSS, a empresa 

possui a responsabilidade do recolhimento referente ao FGTS sobre a folha de pagamentos a 

seus empregados (item 5.3.4). Analogamente à contribuição ao INSS de responsabilidade do 

empregador, o ônus tributário resultante do FGTS será, na presente obra, analisado nos itens 

7.1 e 8.4.

Nos itens anteriores desta obra, foi exposto que o sistema tributário nacional deve seguir o 

princípio constitucional da capacidade contributiva dos indivíduos. A legislação impositiva 

ordinária, por intermédio da progressividade e da seletividade de alíquotas sobre os 

rendimentos e sobre os produtos respectivamente, tem procurado obedecer àquela norma 

maior. Assim, nota-se que, de direito, as determinações constitucionais são acatadas.

Conforme explanado no item 5.3 desta dissertação, o Imposto de Renda e a Contribuição 

Social constituem a tributação sobre a renda, principalmente se essa renda advier do salário da 

pessoa. Este trabalho admite que a parcela da contribuição devida pelo empregado, junto com 

o IRPF, compõe em sua totalidade a carga tributária sobre a renda. Tal carga tributária será 

denominada tributação direta, pois se refere às incidências tributárias que guardam relação 

direta com a renda do contribuinte. Nas palavras de Mill (1983, p. 305) “um imposto direto é 

aquele cobrado exatamente das pessoas que se tenciona ou se deseja que o paguem”.

E ainda, com fulcro na alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição atual, a Lei de 

Custeio da Seguridade Social determina que os empregadores também contribuam para a 

seguridade, na forma de tributação sobre a folha de salários e remunerações, à alíquota de 

20% (art. 22, I e III). Essa segunda carga tributária, resultante da contribuição devida pelo 

empregador será, no presente trabalho, analisada conforme os itens 7.1 e 8.4.

A questão que se levanta é: Quando aplicado aos rendimentos das famílias brasileiras, o 

ordenamento fiscal nacional relativo à renda (tributação direta) resulta em uma tributação 

progressiva, respeitando a capacidade contributiva dos indivíduos, diferenciando os 

contribuintes de baixa renda dos contribuintes de alta renda?
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1

Logo, a Hipótese Nula (HoR), objeto do trabalho, referente à tributação sobre a renda, é assim 

definida:

Hor: A tributação sobre a renda (direta) no Brasil é proporcional aos rendimentos tributáveis 

das famílias brasileiras.

Nesta análise foram apenas considerados os tributos que o contribuinte suporta de modo 

constante, em seu dia-a-dia (tributos com que o indivíduo arca rotineiramente). Desta forma, 

não foram considerados os tributos cujo fato gerador é esporádico, como o IPTU e o IP VA 

(uma vez ao ano, ou quando da aquisição de um veículo novo, no caso do IPVA), o ITCM e o 

ITBI (apenas quando há transferência de determinados bens), e os Impostos de Importação e 

de Exportação (pois somente será levado em consideração o consumo de bens e serviços 

produzidos em território nacional).

A verificação da progressividade da tributação sobre a renda será efetuada pela negação da 

hipótese nula HoR . Se esta não for validada pelos testes estatísticos, é de se concluir que a 

tributação sobre a renda possui a característica da progressividade. Se, no entanto, HoR for 

aceita, infere-se que a tributação sobre a renda é proporcional.

Além da tributação direta sobre seus rendimentos, a pessoa física, na prática, tem de arcar 

com os tributos incidentes sobre as mercadorias por ela consumidas e sobre os serviços por 

ela usufruídos (a tributação indireta, explicitada nos itens 4.3 e 5.4). Assim, no presente 

estudo, além do IPI, ICMS, foram considerados o ISS, PIS, a Cofins, o IOF e a CPMF para 

efeito de determinação da tributação sobre o consumo, igualmente denominada tributação 

indireta.

O que se pretende com esta dissertação é verificar, por intermédio de técnicas de estatística, se 

a carga tributária sobre a renda no Brasil possui, de fato, a característica da progressividade, 

refletindo os princípios de tributação e os ditames legais, quando aplicada sobre os efetivos 

rendimentos das famílias brasileiras.
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Por último há de se analisar a carga tributária total sobre os rendimentos das famílias 

brasileiras. Esta carga total consiste na soma da carga tributária sobre os rendimentos com a 

carga tributária sobre o consumo (a tributação direta mais a indireta).

Hoc: A tributação sobre o consumo (indireta) no Brasil é proporcional aos rendimentos totais 

das famílias brasileiras.

A exclusão destes impostos também se deve ao fato de que eles (com exceção ao II e ao IE) 

são impostos que oneram o património dos contribuintes, matéria que não é estudada por este 

trabalho.

Igualmente ao questionamento referente à tributação sobre a renda, as perguntas que se fazem 

são: Quando aplicado ao consumo das famílias brasileiras, o ordenamento fiscal nacional 

relativo ao consumo (tributação indireta) resulta em uma tributação progressiva, respeitando a 

capacidade contributiva dos indivíduos, diferenciando os contribuintes de baixa renda dos 

contribuintes de alta renda? A seletividade das alíquotas neutraliza a regressividade implícita 

dos tributos sobre consumo?

Deste modo, esta dissertação pretende verificar, por intermédio de técnicas de estatística, se a 

carga tributária sobre o consumo no Brasil possui a característica da progressividade (ou 

regressividade). A Hipótese Nula (Hoc), referente à tributação sobre o consumo, é assim 

definida:

Analogamente, a verificação da progressividade (ou regressividade) da tributação sobre o 

consumo será efetuada pela negação da hipótese nula Hoc . Se esta não for validada pelos 

testes estatísticos, é de se concluir que a tributação sobre o consumo possui a característica da 

progressividade (ou regressividade). Se, no entanto, Hoc for aceita, infere-se que a tributação 

sobre o consumo é proporcional.

De modo semelhante às questões anteriores, a perguntas que se elabora é: Quando aplicado às 

famílias brasileiras, o ordenamento fiscal nacional (tributação direta mais indireta) resulta em 

uma tributação progressiva, respeitando a capacidade contributiva dos indivíduos, 

diferenciando os contribuintes de baixa renda dos contribuintes de alta renda?
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A terceira Hipótese Nula (Ho1) refere-se à carga tributária total suportada pelas famílias 
brasileiras, em relação a seus rendimentos. É pois, definida como:

Hot: A tributação total (direta mais indireta) sobre os rendimentos das famílias, no Brasil, é 
proporcional ao rendimentos das famílias brasileiras.

A verificação da progressividade da tributação total também será efetuada pela negação da 

hipótese nula HoT . Se esta não for validada pelos testes estatísticos, é de se concluir que a 

tributação total possui a característica da progressividade. Se, no entanto, HoT for aceita, 
infere-se que a tributação total é proporcional.
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MATERIAIS E MÉTODOS7

A POF 2002/2003 caracterizou-se pela maior abrangência comparativamente à pesquisa 

anterior. Enquanto a primeira limitou-se a populações metropolitanas, na última foram 

entrevistadas as áreas urbana e rural de todas as Unidades de Federação do Brasil. Visitaram- 

se 48.470 domicílios. É importante salientar ainda, que as POF 1996 e 2002/2003 são as mais 

recentes pesquisas referentes a rendimentos e hábitos de consumo das famílias brasileiras 

elaboradas pelo IBGE.

Na definição das classes de rendimento mensal foram utilizados, em ambas as pesquisas, 10 

grupamentos divididos segundo o número de salários mínimos (sm) recebidos, sendo que a 

categoria “sem recebimento”, a qual as famílias alegavam que renda alguma percebiam, foi 

incluída na primeira classe. Nas tabelas 01 e 02 apresenta-se a relação das 10 classes de 

recebimento mensal em salários mínimos e em reais.

As fontes primárias de dados para a dissertação foram as Pesquisas de Orçamentos Familiares 

(POF) de 1996 e 2002/2003 realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE - que investigaram os hábitos de consumo, a alocação de gastos e a distribuição de 

rendimentos da população brasileira. A primeira POF foi efetuada junto às principais regiões 

metropolitanas do Brasil (Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, 

Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) além de Brasília e do município de Goiânia. O espaço 

amostrai constituiu-se em 19.816 famílias, sendo que o universo de pesquisa foi equivalente a 

12.540.000 de famílias. Naquelas regiões concentravam-se à época 29,85% da população 

nacional.
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Tabela 01

Divisão da População por Classe de Rendimento Mensal - 1996

Classe de Rendimento Mensal por Família Rendimento

Médio Mensal (1)

Fonte: IBGE

Tabela 02

Divisão da População por Classe de Rendimento Mensal - 2002

Classe de Rendimento Mensal por Família Rendimento Equivalente da População
Médio Mensal (1) Total Brasileira

Fonte: IBGE

R$
148,10
281,53 
445,02 
616,52 
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13

N° de pessoas 
26.502.399 
23.799.796 
37.486.902 
13.189.129 
18.914.348 
12.342.652 
17.377.270
8.994.135 
8.316.320 
8.945.013

N° de pessoas
10.242.812
9.380.998

18.962.315
8.871.036

14.088.731
10.185.276
17.318.455
10.125.771
9.575.863

14.325.573

N° famílias
3.460.410
2.783.679
5.070.138
2.365.610
3.678.520
2.578.551
4.406.731
2.557.013
2.506.770
3.861.341

N° de Salários Mínimos 
até 2

2 —| 3
3 -| 5
5 —| 6
6 —| 8 
8—| 10 
10—1 15 
15—| 20 
20 —| 30

mais de 30

R$
até 224,00 

224,00 —| 336,00 
336,00 —| 560,00 
560,00 —| 672,00 
672,00 —| 896,00 
896,00 —| 1.120,00 

1.120,00 —| 1.680,00 
1.680,00 —| 2.240,00 
2.240,00 —| 3.360,00 

mais de 3.360,00

R$
até 400,00 

440,00 —| 600,00 
600,00 —| 1.000,00 

1.000,00 —| 1.200,00 
1.200,00 —| 1.600,00 
1.600,00 —| 2.000,00 
2.000,00 —| 3.000,00 
3.000,00 —| 4.000,00 
4.000,00 —| 6.000,00 

mais de 6.000,00

R$
260,21
491,25
770,79 

1.086,70 
1.366,31 
1.766,63 
2.411,04 
3.413,65 
4.815,21 
10.897,52

Equivalente da População

Urbana Brasileira

N° famílias 
7.949.351 
6.747.421 

10.181.484 
3.528.908 
5.086.643 
3.349.073 
4.571.410 
2.416.195 
2.236.195 
2.467.262

(I) Soma dos rendimentos mensais das famílias dividida pelo número de famílias contidas neste conjunto. 

Salário-Mínimo considerado: R$200,00.

N° de Salários Mínimos
até 2

2 —| 3
3 —| 5
5 —| 6
6 —| 8
8—| 10
10—1 15
15—| 20
20 —| 30

mais de 30
(1) Soma dos rendimentos mensais das famílias dividida pelo número de famílias contidas neste conjunto.

Salário-Mínimo considerado: R$112,00.
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7.1 Coeficiente de Translação

8. Recreação e cultura
9. Fumo
10. Serviços pessoais
11. Despesas diversas
12. Outras despesas correntes
13. Aumento do ativo
14. Diminuição do passivo

Tabela 03

Despesas Gerais

As POF apresentaram ainda a discriminação das despesas referentes a cada faixa de 

recebimento, de acordo com a tabela 03. Desta forma, tomou-se possível o cálculo dos 

conseqiientemente a fração do

1. Alimentação
2. Habitação
3. Vestuário
4. Transporte
5. Higiene e cuidados pessoais
6. Assistência à saúde
7. Educação

Fonte: IBGE

Para incorporar o impacto da transferência das contribuições patronais sobre os salários (INSS 

e FGTS de responsabilidade do empregador), introduziu-se o conceito de Coeficiente de 

Translação (ct), ideado pelo estudo Carga Tributária sobre os Salários, efetuado em 1998 

pela Coordenação Geral de Estudos Económico-Tributários da Secretaria da Receita Federal, 

que indica a proporção do tributo legalmente devido pelo empregador que, em última 

instância, constitui um gravame para o empregado. A idéia subjacente à translação é que, 

consideradas as condições de mercado, o empresário poderia em maior ou menor grau,

Considerando a proposta do trabalho, tomou-se imprescindível a mensuração do fluxo 

receita/despesa do auferidor de rendimentos. A entrada de receitas (salário, aluguéis, 

aposentadorias, etc.), combinada com a legislação tributária vigente (alíquota, base de cálculo, 

deduções), possibilitou a estimativa do imposto devido na forma de tributação direta (sobre a 

renda). A saída de recursos, caracterizada por um padrão de dispêndio, foi necessária para 

inferir sobre o total de tributos pagos indiretamente (sobre o consumo). Agregando-se o total 

estimado nas duas modalidades tem-se como resultado a parcela dos rendimentos brutos 

devida pelos trabalhadores aos cofres públicos a título de tributação.

tributos indiretos incidentes sobre os gastos efetuados e 

rendimento bruto destinada ao pagamento destas exações.
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aumento dessa mesma

3

A consolidação final dos resultados considerou três situações de transferência fiscal:

1.

2.

3.

Nesta abordagem, a translação afetará a carga tributária por duas vias: aumentando o valor 

absoluto dos tributos devidos pelo empregado, com efeito positivo sobre a pressão fiscal e; 

aumentando o valor do salário bruto, ao qual será acrescido a parcela das contribuições que 

supostamente, é transferida ao empregado, amortecendo o acréscimo de pressão fiscal.

A expressão geral para cálculo da carga tributária total (tributação sobre a renda + tributação 

sobre o consumo) assume a seguinte forma:

Translação total. Os empregadores estão em situação que lhes permite transferir todo o 

ónus contributivo que a legislação lhes imputa ao custo da mão-de-obra. É o caso 

extremo em que a mecânica do mercado frustra, parcialmente, o critério distributivo da 

carga tributária definido pelo sistema impositivo. Esse caso caracteriza-se por um 

coeficiente de translação igual a 1,00.

Ocorre uma translação parcial. Em resposta a condições específicas de mercado, 

empregado e empregadores compartilham igualmente a carga que originalmente 

destinava-se apenas aos empregadores. Tem-se a situação em que o coeficiente de 

translação igual a 0,50.

Não ocorre translação. O efeito económico reflete perfeitamente o dispositivo legal, 

com cada agente económico assumindo, de fato, a carga fiscal predita no ordenamento 

jurídico. Neste caso, tem-se um coeficiente de translação nulo.

esquivar-se do pagamento do tributo mediante redução dos salários pagos aos seus 

empregados, mantendo constante o custo da mão-de-obra. Desta forma, uma redução da 

contribuição poderia refletir-se em aumento de salário líquido do empregado, mantendo-se 

inalterado o custo do fator trabalho. O mesmo vale para um 

contribuição, que implicaria redução do salário líquido.

„ „ ., x , Trib. Consumo + Trib. Renda + ct x Trib. EmpregadorCargaTnbutariaTotal =------------------:------------------------------------------ - —- ------
Salário Bruto + ct x Trib. Empregador
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7.2 Restrições e Premissas

a)

b)

c)

d) A alíquota do ISS é de 2%;

O valor cobrado a título de ISS, PIS e Cofins é integralmente passado aos preços e;e)

Por questão de simplicidade metodológica e balizando-se no citado trabalho da Coordenação- 

Geral de Estudos Económico-Tributários da Secretaria da Receita Federal, foram adotadas as 

seguintes premissas:

Esta obra contemplou os seguintes tributos incidentes sobre a produção/comercialização, 

constantes nas legislações vigentes em 1996 e 2002, e que repercutem sobre os preços finais 

ao consumidor: ICMS, IPI, ISS, Cofins, PIS, IOF e CPMF.

Para possibilitar uma análise quanto aos efeitos da tributação, foram considerados diversos 

estratos de renda para os quais se calculou a pressão fiscal consoante cada padrão de 

rendimento e de consumidor.

A alíquota efetiva total do PIS e da Cofins é de 2,65% para o ano de 1996 e 3,65% para 

2002, desconsiderando, portanto a cumulatividade;

As alíquotas de ICMS utilizadas neste artigo correspondem às operações intemas 

efetuadas no Estado de São Paulo;

O IOF e a CPMF não são repassados aos preços, sendo considerados integralmente 

absorvidos pelas empresas;

A mensuração da tributação sobre o consumo no Brasil apresenta elevado grau de 

complexidade, dada a necessidade de se considerar, além dos impostos sobre o valor agregado 

(ICMS e IPI), contribuições sociais incidentes sobre o faturamento das empresas (PIS e 

Cofins) e tributos sobre operações financeiras (IOF e CPMF) que permeiam toda a cadeia 

produtiva. À exceção do IPI e do ICMS, os demais tributos têm incidência cumulativa o que 

praticamente inviabiliza, ao fim do processo produtivo, separar do preço da mercadoria a 

parcela relativa aos tributos efetivamente cobrados.
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O Inexiste sonegação.

Foi considerado ainda, que as Despesas Gerais equivaleram ao desembolso efetivo das 
famílias contribuintes e esgotaram a sua renda. A determinação da alíquota correspondente a 
cada item de despesa foi obtida ponderando-se a alíquota imputável a cada subitem disponível 
nas POF pela despesa total de consumo.

A premissa (a) decorreu do desconhecimento, dada a complexidade da legislação e a 
diversidade de hipóteses de incidência e alíquotas, do efeito real do IOF e da CPMF no valor 
final dos bens e serviços. A premissa (b) nasceu das diferentes alíquotas de ICMS exigidas 
pelas várias unidades da federação. Como o Estado bandeirante possui a economia mais 
desenvolvida do país, sua legislação tributária tende a repercutir nos demais Estados. Esta 
simplificação não deve ocasionar elevadas distorções nos resultados, uma vez que, para evitar 
a “guerra fiscal” entre os Estados, o Senado Federal tende a harmonizar as alíquotas a serem 
aplicadas nas operações, estabelecendo e fixando alíquotas mínimas e máximas (CF/88, artigo 
155, § 2o, V, “a” e “b”). As premissas (c) e (d) também se originaram da dificuldade em se 
obter uma alíquota padrão para o ISS, o PIS e a Cofins, pois, em cada processo produtivo 
resultaria uma alíquota efetiva distinta. Estas hipóteses, por desconsiderarem a 
cumulatividade, tendem a subestimar a carga fiscal imposta aos contribuintes. A premissa (e) 
relaciona-se com as condições de mercado enfrentadas pelas empresas. A capacidade de o 
empresário em transferir o ISS, o PIS e a Cofins para o preço será maior ou menor conforme 
atue em um mercado menos ou mais competitivo, respectivamente. Uma translação completa, 
como a adotada, pressupõe um mercado pouco competitivo, tendendo a superestimar a carga 
fiscal. Finalmente, a premissa (f), tende a superestimar a carga fiscal, mas se faz necessária 
diante da impossibilidade de se aferir real o impacto, na arrecadação tributária, da 
informalidade presente no mercado de trabalho e consumo brasileiro.
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MENSURAÇÃO E RESULTADOS8

alíquotas efetivas de tributação (direta, indireta e total). Estas alíquotas foram enfim

tributação.

8.1 Apropriação da Renda

Para tanto, basta imputar para cada faixa de rendimentos a renda equivalente ao produto de 

seu rendimento médio pelo respectivo número de famílias. Deste modo, foram elaboradas as 

tabelas 04 e 05 que apresentam rendas agregadas totais de R$20,5 bilhões em 1996 e R$74,1 

bilhões em 2002, devendo-se observar que este último montante refere-se a todo o país, 

enquanto que o primeiro relaciona-se apenas às regiões metropolitanas.

analisadas por ferramentas estatísticas para se aferir a presença da progressividade na

Por intermédio dos dados das POF é possível obter inicialmente uma estimativa, para as 

regiões metropolitanas, em 1996, e para o Brasil, em 2002, de como a renda agregada é 

distribuída pelos diferentes estratos sociais.

Neste capítulo estão apresentados a mensuração e os resultados derivados da proposta de 

trabalho da dissertação. Os rendimentos das famílias brasileiras, relativos a 1996 e a 2002 

foram submetidos ao ordenamento tributário vigente àqueles anos, resultando em diferentes
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Tabela 04

Apropriação da Renda Agregada -1996

N° de famílias

2.544.069

Tabela 05

Apropriação da Renda Agregada - 2002

N° de famílias

74.194,77 100,00 100,0048.534.639

N° de Salários
Mínimos

Rend. Médio 
Mensal

Rend. Médio 
Mensal

7.949.351
6.747.421
10.181.484
3.528.908
5.086.643
3.349.073
4.571.410
2.416.195
2.236.892
2.467.262

1.304.756
1.049.593
1.911.708
891.959

1.386.995
972.249

1.661.569
964.128
945.184

1.455.928

Renda 
Agregada 

(R$ milhões)

1.391,45
2.428,73
6.041,90
3.042,77
5.666,83
4.984,26
9.547,07
7.267,89
9.680,53

24.143,34

% da 
Renda

% da 
Renda

1,88
3,27
8,14
4,10
7,64
6,72

12,87
9,80 

13,05 
32,54

% de 
famil.

% de 
famil.

16,38
30,28
51,26
58,53
69,01
75,91
85,33
90,31
94,92

100,00

Renda 
Agregada 

(R$ milhões)
193,23
295,48
850,77
549,91 

1.090,33
988,47 

2.295,09 
1.897,96 
2.609,26 
9.754,94

20.525,44

0,94
1,44
4,14
2,68
5,31
4,82

11,18
9,25

12,71
47,53

100,00

% 
acum.

1,88
5,15

13,29
17,39 
25,03 
31,75 
44,62
54,41
67,46 

100,00

% 
acum.

10,40
8,37

15,24
7,11

11,06
7,75

13,25
7,69
7,53

11,61
100,00

16,38 
13,90 
20,98 

7,27
10,48
6,90
9,42
4,98
4,61 
5,08

% 
acum.

% 
acum.

10,40
18,77
34,01
41,12
52,18
59,93
73,17
80,86
88,39

100,00

0,94
2,38
6,53
9,21

14,52
19,33
30,51
39,76
52,47

100,00

até 2
2 —| 3
3 -| 5
5 —| 6
6 —| 8

8 —| 10
10—1 15
15 —| 20
20 —| 30 

mais de 30

até 2
2 —| 3
3 -| 5
5 —| 6
6 —| 8 
8—| 10 
10—1 15 
15—| 20 
20 —| 30 

mais de 30

148,10
281,53 
445,02 
616,52
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13

Total

175,04 
359,95 
593,42 
862,24 

1.114,06 
1.488,25 
2.088,43 
3.007,99 
4.327,67 
9.785,48

Total

N° de Salários
Mínimos

Classe de Rendimento 
Mensal por Família

Classe de Rendimento 
Mensal por Família
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8.2 Carga Tributária sobre a Renda

Quando se desconsidera o efeito de translação para os salários, a carga tributária sobre a renda 

será composta de duas parcelas, uma relativa ao Imposto de Renda e outra relativa à 

contribuição do empregado para a seguridade social. Ao se computar o efeito translação, serão 

adicionadas as parcelas transferidas relativas à contribuição do empregador para a seguridade

O empobrecimento da população nacional é revelado pela diminuição do número de famílias 

que percebem mais de 10 salários-mínimos por mês. Em 1996, conforme mencionado, eram 

11% (da população urbana). Em 2002, representavam 5% (da população urbana e rural). Estes 

números evidenciam a acentuada desigualdade na distribuição de renda no Brasil, a qual toma 

ainda mais difícil a confecção de políticas tributárias.

Em 1996, constata-se que as famílias pertencentes à classe de renda mais elevada, apesar de 

representarem apenas 11% da população urbana, apropriaram cerca de 47,53% do total da 

renda agregada às unidades familiares das regiões metropolitanas brasileiras. Os quatro 

primeiros estratos de rendimento (52% da população), por seu turno, auferiram somente 

14,52% de toda a renda gerada nas regiões pesquisadas.

Na análise da tributação sobre a renda, considerou-se apropriado computar não apenas a 

incidência legal do Imposto de Renda e da parcela da Contribuição Social para a seguridade 

de responsabilidade do empregado, como também uma provável translação para os salários 

(incidência económica) do ônus tributário relativos às contribuições sociais incidentes sobre a 

folha de pagamentos que, embora representem obrigações de direito para os empregadores, 

podem resultar em um ônus real para o empregado. Foi calculada, portanto, a repercussão 

sobre os salários das contribuições ao INSS e ao FGTS, ambas legalmente imputadas ao 

empregador.

No ano de 2002, em que foram consultadas famílias de todo território nacional, urbano e 

rural, observa-se que as famílias da faixa de rendimento mais elevada, representantes de 

apenas 5% da população brasileira, apropriaram 32,54% do total renda gerada pelas unidades 

familiares. 51% da população (os três primeiros estratos sociais), perceberam 13,29% de toda 

a renda.
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8.2.1

A seguir, as tabelas 06 e 07 apresentam método de cálculo simplificado para a quantificação 

do IRPF, relativo a 1996 e 2002 respectivamente.

Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)

Em 1996 o Imposto de Renda das pessoas físicas sobre os rendimentos tributáveis era 

calculado segundo uma tabela progressiva que abrigava três situações para as alíquotas 

marginais:

Já em 2002 o Imposto de Renda das pessoas físicas sobre os rendimentos tributáveis era 

calculado conforme a seguinte tabela progressiva:

social e para o FGTS. Este efeito da translação somente será analisado no item 8.4 desta 

dissertação.

2. Alíquota de 15%, para as pessoas físicas com rendimentos mensais entre R$900,00 

e R$1.800,00 e;

3. Alíquota de 25%, para as pessoas físicas com rendimentos mensais acima de 

R$1.800,00.

2. Alíquota de 15%, para as pessoas físicas com rendimentos mensais entre 

R$1.058,00 e R$2.116,0 e;

1. Alíquota zero para as pessoas físicas com rendimentos mensais de até R$900,00;

1. Alíquota zero para as pessoas físicas com rendimentos mensais de até R$1.058,00;

3. Alíquota de 27,50%, para as pessoas físicas com rendimentos mensais acima de 

R$2.116,00.



85

Tabela 06

Tabela 07

a.

Aposentadorias relativas à previdência privada e previdência pública;b.

Bolsas de estudo, pensões alimentícias, mesadas e doações;c.

d. Aluguéis e;

Vendas esporádicas, empréstimos, aplicações de capital e outros.e.

Rendimentos do trabalho, que se referem à remuneração bruta proveniente do trabalho 

de empregado, empregador e conta-própria;

Alíquota (%) 
0 
15 

27,5

Alíquota (%) 
0 
15 
25

Valor a Deduzir ($) 
0 

158,70 
423,08

Valor a Deduzir ($) 
0 

135,00 
315,00

Tabela Progressiva para Cálculo do IRPF Mensal - 2002
Base de Cálculo ($) 

0 a 1.058,00
1.058,00 a 2.116,00
acima de 2.116,00

Tabela Progressiva para Cálculo do IRPF Mensal -1996
Base de Cálculo ($) 

0 a 900,00 
900,00 a 1.800,00 
acima de 1800,00

Além destes rendimentos monetários, a POF 2002/2003 incluiu rendimentos não-monetários 

aos estratos de renda da pesquisa em questão, conforme apresentado na tabela 02, do Anexo 

A. Estes rendimentos corresponderam a tudo o que fora produzido, pescado, coletado ou 

recebido em bens (troca, doação, retirada do negócio, salário em bens) utilizados ou 

consumidos durante o período de referência da pesquisa e que, pelo menos na última 

transação, não tenha transitado pelo mercado.

As POF (tabelas 01 e 02, Anexo A) englobaram em cada estrato de rendimento distintas 

espécies de renda, a saber:
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8.2.2

Posto que esta dissertação analisa a tributação apenas sobre os rendimentos monetários, a 

parcela relativa às rendas não-monetárias foi excluída da base de cálculo para a apuração das 

diversas modalidades de tributação estudadas nesta obra.

A base de cálculo, para a aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva, foi definida 

como sendo o rendimento tributável, deduzidas a contribuição do empregado para o INSS, a 

dedução referente aos dependentes e as despesas com educação e saúde. O resultado, 

correspondente ao IRPF devido, foi dividido pelo rendimento tributável mensal determinando 

assim a alíquota efetiva sobre a remuneração (tabelas 08 e 09, no item 8.2.3).

Contribuição para a Seguridade Social

A parcela da contribuição social devida pelo empregado (dedutível para fins de cálculo do 

IRPF, item 8.2.1) e que compõe a carga tributária sobre a renda foi calculada, conforme a 

legislação, aplicando linearmente a alíquota nominal para cada faixa de renda sobre a 

remuneração média mensal relativa ao trabalho o limite de R$1.120,00 em 1996 e R$1.561,56 

em 2002. Para remunerações acima deste patamar, o valor devido mantém-se constante e 

igual à maior contribuição (11% de R$1.120,00 e R$1.561,56). Ao estabelecer esse limite de 

contribuição, determina-se uma trajetória declinante da alíquota efetiva com o aumento da 

renda, prejudicando a progressividade da tributação (tabelas 08 e 09, no item seguinte).

Assim, para o cálculo da parcela do IRPF que compõe a carga fiscal, consideraram-se como 

rendimento tributável de cada faixa de renda das POF os rendimentos médios mensais 

referentes à somatória da remuneração bruta relativa ao trabalho, aos aluguéis recebidos e à 

aposentadoria privada, conforme tabelas 08 e 09 adiante. Não foram considerados como 

tributáveis os demais rendimentos presentes nas POF, pois estes ou não são submetidos à 

tributação sobre a renda ou são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte.

8.2.3 Estimativa da Carga Tributária sobre a Renda

Observando-se o anteriormente disposto e a estratificação de renda estabelecida, juntamente 

com as tabelas 08 e 09, é possível a constatação que, tanto em 1996 como em 2002, o Imposto 

de Renda afeta, apenas os três níveis de renda superiores, permanecendo os demais na faixa 

de isenção. Portando, os rendimentos situados nas sete primeiras classes sujeitam-se
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exclusivamente à contribuição para o sistema de previdência oficial (cerca de 85% da

população brasileira).

Tabela 08

Carga Tributária sobre os Rendimentos - 1996

totalINSS IR.PF

$$$

Tabela 09

Carga Tributária sobre os Rendimentos - 2002

totalIRPFINSS

$$$

Rendimento
Tributável Médio 

Mensal

Rendimento
Tributável Médio 

Mensal

8,83 
20,96 
38,78 
60,37 
96,01 

127,68 
171,77 
171,77 
171,77 
171,77

7,69
16,30 
28,13 
47,06 
72,02 
91,38

121,74 
123,20 
123,20 
123,20

alíquota. 
efetiva %

alíquota 
efetiva %

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

22,37 
99,80 

711,29

alíquota 
efetiva %

alíquota. 
efetiva %

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,36 
4,51 

14,36

0
0
0
0
0
0
0

3,60
7,70

16,37

7,69
16,30
28,13 
47,06 
72,02 
91,38 

121,74
145,57 
223,00 
834,49

alíquota 
efetiva %

alíquota 
efetiva %

7,29
7,45
7,55
8,78
10,64
10,54
10,47 
8,87 
10,07
16,85

7,58
8,56
8,54
8,82

10,77
10,75
10,17
10,84
12,80
18,86

7,29
7,45
7,55
8,78

10,64
10,54
10,47
7,50
5,57
2,49

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

85,36 
259,08

116,55
244,95
454,09
684,56
891,67

1.187,17
1.688,54
2.372,99
3.364,95
6.900,65

Valores em reais

105,45
218,89
372,73
536,05
676,73
866,95

1.162,59
1.641,84
2.213,53
4.953,74

Valores em reais

8,83
20,96
38,78
60,37
96,01

127,68
171,77
257,13
430,85

1.301,13

7,58
8,56
8,54
8,82

10,77
10,75
10,17
7,24
5,10
2,49 1.129,36
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Tal fato sugere ainda que alterações nas alíquotas do imposto (mantendo-se 

alíquota zero e as deduções) pouco efeito produziriam sobre o universo das famílias 

brasileiras. Elevações ou reduções de alíquotas ou limites de deduções de despesas afetariam 

pequena parcela da população nacional. Desta forma, as compreensíveis pressões sobre o 

governo federal para que este eleve, ao considerar os efeitos inflacionários sobre a economia, 

os limites de isenção (alíquota zero) sobre a remuneração tributável não encontram respaldo e 

suporte nos resultados fornecidos pela análise das POF efetuadas por esta obra (considerando 

apenas a questão da progressividade da tributação sobre os rendimentos das famílias).

No caso em questão, cada estrato de rendimento pode ser compreendido como uma amostra 

de diferentes populações. E cada amostra possui uma proporção (fração do rendimento 

destinada à tributação direta) que a caracteriza. Se a hipótese nula, for, de fato verdadeira, 

então as variações das proporções entre as amostras são devidas ao acaso. Desta forma as 

amostras (faixas de rendimento) podem ser consideradas como amostras de uma mesma 

população, indicando assim, a proporcionalidade da tributação direta sobre os rendimentos 

tributáveis no Brasil.

8.2.4 Teste das Hipóteses

Para se verificar a hipótese nula HoR, será realizado um teste de K amostras para proporções. 

Segundo Stevenson (2001, p. 285) a “finalidade de um teste de K amostras é avaliar a 

alegação de que K amostras independentes provenham de populações que contenham a 

mesma proporção de determinado item”.

a faixa de

Estes resultados corroboram a acentuada desigualdade na distribuição de renda no Brasil, 

dificultando a elaboração das políticas fiscais e tributárias pelo Estado, conforme já afirmado 

nesta dissertação, pois apenas 15% da população brasileira estaria sujeita à tributação pelo 

Imposto de Renda.

Para a aplicação do teste não será considerado o último estrato de renda, pois este se revela 

como um out-lier (rendimentos médios de R$4.900,00 (1996) e de R$6.900,00 (2002) e ad 

sidera, auferidos por um equivalente a 5% da população). Assim, calcularam-se os ganhos 

mensais médios tributáveis das famílias brasileiras, em R$806,84 (1996) e R$848,96 (2002), 

valores que resultam, após as devidas deduções, em uma tributação direta de R$85,04 e
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Tabela 10

Teste X2 - Tributação Direta (sobre a renda) - 1996
Rend. Médio
Mensal ($)

105,45
218,89
372,73
536,05
676,73
866,95

1.162,59
1.641,84
2.213,53

105,45
244,95
454,09
684,56
891,67

1.187,17
1.688,54
2.372,99
3.364,95

( o - e )2
11,74 
45,88 
124,54 
89,06 
0,48 
0,00 
0,63 

754,89 
106,10 
11,74 
57,46 

184,85 
145,24 

0,83 
0,00 
1,32 

1.576,94
245,20
Total

(o-e) 
-3,43 
-6,77 

-11,16 
-9,44 
0,69 
0,00 

-0,79 
-27,48 
-10,30 

3,43 
7,58 

13,60 
12,05 
-0,91
0,00 
1,15 

39,71 
15,66

Esperado - e 
($)

11,11
23,07 
39,29 
56,50 
71,33 
91,38

122,54 
173,05 
233,30 

94,34
219,13
406,23
612,41
797,69 

1.062,04 
1.510,57 
2.122,88 
3.010,29

( o - e )2 / e 
1,06 
1,99 
3,17 
1,58 
0,01 
0,00 
0,01 
4,36 
0,45 
0,12 
0,26 
0,46 
0,24 
0,00 
0,00 
0,00 
0,74 
0,08

14,53

Os valores calculados, para cada estrato de renda, com a incidência das alíquotas de 10,54% e 

10,89%, servirão de base de comparação para os resultados observados (amostrais). Se as 

diferenças entre os dois forem estatisticamente insignificantes, pequenas, é razoável concluir 

que elas sejam devidas apenas ao acaso. Diferenças estatisticamente significantes, entretanto, 

sugeririam que as alíquotas efetivas de tributação direta sejam diferentes para as várias faixas 

salariais, revelando, pois, a progressividade da tributação.

R$92,46 respectivamente (alíquotas efetivas de 10,54% e 10,89%). Estas alíquotas podem ser 

utilizadas como estimativa da carga fiscal direta em cada faixa de rendimento (o valor 

esperado) admitindo HoR verdadeira.

Observado - o 
($)

7,69 
16,30 
28,13 
47,06 
72,02 
91,38 

121,74 
145,57 
223,00 

97,76 
226,71 
419,83 
624,46 
796,78 

1.062,04 
1.511,72 
2.162,59 
3.025,95
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a

A distribuição qui-quadrado possui uma forma que depende do número de graus de liberdade 

associado a determinado problema. Em virtude deste fato, o valor crítico baseia-se nos graus 

de liberdade. Logo, para se obter um valor crítico de uma tabela qui-quadrado, é necessário 

eleger o nível de significância e determinar o número de graus de liberdade.

Rend. Médio 
Mensal ($)

116,55
244.95
454,09
684,56
891,67

1.187,17
1.688,54
2.372,99
3.364,95
116,55
244,95
454,09
684,56
891,67

1.187,17
1.688,54
2.372,99
3.364,95

Esperado - e 
($) 

12,70 
26,68 
49,47 
74,57 
97,13 

129,32 
183,94 
258,50 
366,55 
103,85 
218,27 
404,62 
609,99 
794,54 

1.057,85 
1.504,60 
2.114,49 
2.998,40

( o - e )2
14,95
32,80

114,26
201,70

1,26
2,71

148,02
1,88

4.133,60
14,95
32,80

114,26
201,70

1,26
2,71

148,02
1,88

4.133,60
Total

(o-e) 
-3,87 
-5,73

-10,69 
-14,20 

-1,12 
-1,65 

-12,17 
-1,37 
64,29 

3,87 
5,73 

10,69 
14,20

1,12 
1,65

12,17 
1,37 

-64,29

( o - e )2 / e 
1,18 
1,23 
2,31 
2,70 
0,01 
0,02 
0,80 
0,01

11,28 
0,14 
0,15 
0,28 
0,33 
0,00 
0,00 
0,10 
0,00 
1,38

21,93

X’=Z
(o~e)2

e

O valor esperado do montante da tributação direta para cada categoria de renda está 

apresentado na terceira coluna das tabelas 10 e 11. Do mesmo modo, é possível se obter 

parcela de rendimento tributável líquido resultante da aplicação da alíquota de tributação 

direta. O grau de diferença entre os dois conjuntos pode ser mensurado pela seguinte 

estatística:

Tabela 11

Teste X2 - Tributação Direta (sobre a renda) - 2002

Observado - o
($)

8,83
20,96
38,78
60,37
96,01

127,68
171,77
257,13
430,85
107,72
223,99
415,31
624,19
795,66

1.059,49
1.516,77
2.115,86
2.934,10
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Para se obter a elasticidade basta a realização do cálculo a seguir.

Para o ano de 2002 o valor X2 calculado é superior ao valor crítico provocando a rejeição da 

hipótese nula HoR. Assim infere-se que as proporções não são iguais

Este número é o produto entre a quantidade de amostras estudadas, menos um, e o número de 

proporções analisadas, menos um. No caso g.l. = (9-1) x (2-1) = 8.

Para o ano de 1996, a curva T(Y), apresenta a seguinte expressão: T9ó(Y) = -0,00000243 Y2 + 

0,10576Y - 5,076. E, para o ano de 2002, a curva T(Y) é representada por To2(Y) = 

0,00001354Y2 + 0,080265 Y + 2,3196.

Conforme tabela de distribuição qui-quadrado, tem-se para um nível de significância de 1% e 

g.l. = 8, o valor crítico de 20,1. O cotejo dos valores calculados de X2 (14,53 referente a 1996 

e 21,93 relativo a 2002) com o valor obtido da tabela de valores críticos, observa-se que o 

calculado é inferior para o ano de 1996, ocasionando a aceitação da hipótese nula HoR. Logo, 

não se pode inferir que as proporções não são iguais.

r Y dT E = — •----
T dY

A medição do grau (ou coeficiente) de progressividade ou proporcionalidade pode ser 

efetuada por intermédio de ajustamento de uma curva de segundo grau do tipo T(Y) = a + bY 

+ cY2 (na qual T representa o montante do tributo e Y o nível de renda) aos dados extraídos 

das tabelas 08 e 09. A progressividade/proporcionalidade é mensurada através do cálculo do 

coeficiente de elasticidade-renda da tributação nos diversos pontos da curva.

Nota-se pois que, em 1996, no Brasil, a tributação direta, considerando o IRPF e INSS, sobre 

a renda não foi realizada segundo o princípio constitucional e econômico-contábil da 

progressividade (tributação proporcional). Para o ano de 2002 a progressividade foi 

observada.
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T96(l 05,45) = -0,00000243 x 105,452 + 0,10576 x 105,45 - 5,076 = 6,05

E96(105,45) = (105,45/6,05) x (-0,00000486 x 105,45 + 0,10576) = 1,8432

Aplicando-se às equações de Tqó(Y) e To2(Y) a formulação acima descrita, obtém-se a tabela 

12, que fornece a elasticidade-renda da tributação para os anos de 1996 e 2002 relativamente 

aos diversos estratos de rendimento tributável.

Um coeficiente de progressividade igual a 1 significa uma tributação proporcional da pressão 

fiscal, corroborando os resultados relativos a 1996. Logicamente, um imposto regressivo 

apresentaria um coeficiente menor que 1, e um tributo progressivo um coeficiente maior que 

1. Teoricamente, ensina Silva (1981, p. 197), é difícil estabelecer um limite máximo para o 

valor desse coeficiente. Note-se, entretanto, que um coeficiente igual a 2 indicaria um grau

Calculando-se, como exemplo, a elasticidade-renda da tributação, para o primeiro estrato de 

rendimentos de 1996 chega-se a:

Tabela 12

Elasticidade-Renda da Tributação

2002
116,55 
244,95 
454,09 
684,56 
891,67 

1.187,17 
1.688,54 
2.372,99 
3.364,95
848,96

E(1996) 
1,8432 
1,2886
1,1583
1,1120
1,0925
1,0787
1,0694
1,0675
1,0717
1,1980

Em relação a 1996, tem-se dT/dY = - 0,00000486Y + 0,10576. Com relação a 2002, dT/dY = 

0,00002708Y + 0,080265.

E (2002)
0,8199
0,9339
1,0113
1,0633
1,0997
1,1436
1,2056
1,2747
1,3545
i inn7

1996
105,45
218,89
372,73
536,05
676,73
866,95

1.162,59
1.641,84
2.213,53
806,84

Classe de Rendimento Mensal por Família 
N° de Salários Mínimos 

até 2
2 —| 3
3 —| 5
5 -| 6
6 —| 8 
8—| 10 
10—1 15 
15—| 20 
20 —| 30

média
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Gráfico 1 - Tributação sobre a Renda
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Graficamente, as duas curvas do valor da tributação em relação ao rendimento auferido 

apresentam-se com concavidades opostas. A curva referente a 1996, com sinal negativo no 

coeficiente de segundo grau da equação indica a concavidade para baixo, revelando índices 

menores de tributação a medida em que os valores de renda aumentam. De forma oposta, a 

equação representante do ano de 2002 possui sinal positivo em relação ao coeficiente de 

segundo grau (concavidade para cima), indicando maiores valores de tributos a medida em 

que se majoram os valores de rendimento.
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Ressalta-se ainda, que na determinação da carga tributária sobre a renda há dois componentes 

que atuam em sentidos opostos: o Imposto de Renda no sentido da progressividade (observa- 

se um crescimento de alíquotas efetivas de IRPF, tanto em 1996 como em 2002, conforme se 

eleva o rendimento tributável), e a contribuição para o INSS que, em virtude do limite
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8.3 Carga Tributária sobre o Consumo

1.

2.

3.

4.

A determinação da carga tributária sobre o consumo foi obtida por intermédio do seguinte 

procedimento:

Este montante disponível para consumo foi fracionado, para cada estrato de rendimento, 

nos diversos tipos de gastos apresentados pelas POF 1996 e 2002/2003;

O rendimento líquido disponível foi somado aos outros rendimentos (isentos ou 

tributáveis exclusivamente na fonte) que haviam sido excluídos para a composição da 

base de cálculo do IRPF, resultando no valor total disponível para consumo após a 

tributação direta (tabelas 13 e 14, coluna rendimento líquido);

Com base nas tabelas 08 e 09, Carga Tributária sobre os Rendimentos, foi aferida a 

fração de renda correspondente à pressão fiscal sobre o mesmo;

Essa fração foi diminuída da remuneração respectiva obtendo-se assim o rendimento 

líquido disponível para consumo;

Os valores finais obtidos revelam a prevalência da progressividade da tributação face ao ano 

de 2002 (em 2002 o princípio da progressividade foi respeitado) e a proporcionalidade da 

tributação relativamente a 1996 (em 1996 não foi atendido o princípio da progressividade). 

Uma explicação para este fenômeno, a transformação da tributação proporcional de 1996 para 

a progressiva de 2002 pode ser encontrada na majoração da alíquota máxima (de 25% para 

27,5%) ocorrida entre os dois períodos. Outra explicação pode residir no fato de que a 

primeira POF fora realizada apenas sobre populações de regiões metropolitanas (urbanas), 

enquanto que a segunda POF efetuou-se sobre toda as regiões do país (zonas urbana e rural) 

espelhando uma maior heterogeneidade de rendimentos.

superior de contribuição, age no sentido da regressividade (diminuição da alíquota efetiva, 

terceira coluna das tabelas 08 e 09).
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5. A estas frações foram aplicadas, conforme o caso, as alíquotas de IPI, ICMS, ISS, PIS e 

Cofíns, para se estimar, em quantidade monetária, o valor devido para cada das espécies 

tributárias;

Finalmente, sobre a segunda diferença, incide ICMS:

Valor após descontados PIS e Cofíns = R$1,1179;

ICMS = R$0,2795 (25% x R$1,1179)

Sobre a diferença, há a incidência de PIS e Cofíns:

Venda após descontado o IPI = R$1,1603;

PIS/Cofíns = R$0,0424 (3,65% x R$1,1603).

Preço de venda = R$1,6243;

IPI = R$0,4641 (40% x R$1,62 / 140%).

No exemplo em tela, incide IPI à alíquota de 40%. Assim, a tributação a título de IPI foi de 

R$0,4629:

É necessário observar que a POF 2002/2003 considerou entre o total das despesas elencadas 

na referida pesquisa, a categoria “despesas não-monetárias”, parcela equivalente aos 

rendimentos não-monetários. Deste modo tornou-se imperativo a exclusão deste tipo de 

despesa do total de despesas apresentados pela POF aos diversos estratos de renda.

Por exemplo, conforme a tabela 5, Anexo A, as despesas monetárias referentes a gastos com 

perfume correspondem a, em média, 90,21 % do total das despesas com perfume. O total das 

despesas monetárias configuram, em seu turno, 84,09% do total das despesas monetárias e 

não-monetárias. A tabela 6, Anexo A, fornece o percentual que o total dos gastos com 

perfume representa sobre o total das despesas da unidade familiar, no estrato de rendimentos 

de até R$400,00: 0,91%. Logo, o gasto monetário com perfume, representou 0,9773% 

(90,21% x 0,91% / 84,09%) do total dos gastos monetários realizados pelas unidades 

familiares situadas na primeira categoria de renda. Como o total dos gastos monetários 

montou em R$ 166,21, o fração deste valor gasto mensalmente com perfume foi de, em média, 

R$1,6243 (tabela 10, Apêndice 1).
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6.

$

Valor total das exações: R$0,7858 (corresponde a 48,38% do valor da venda), conforme 

tabela 16 do apêndice 1.

Prosseguindo o exemplo do gasto com perfume, o montante de R$0,7858 equivale a 0,45% do 

rendimento médio mensal das famílias mais pobres (Os tributos totais referentes aos gastos 

relativos a higiene importaram em R$1,7161, conforme a tabela 16 do Apêndice 1, o 

equivalente a 0,98% dos rendimentos totais - tabela 18, Apêndice 1).

Rend. Médio 
Mensal ($)

148,10
281,53 
445,02 
616,52 
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13

Carga Trib.
Rend. ($)

7,69
16,30 
28,13 
47,06 
72,02 
91,38
121,74 
145,57 
223,00 
834,49

Rendimento 
Líquido ($)

140,41
265,23
416,89
569,46 
714,08 
925,30 

1.259,54 
1.823,01
2.537,59 
5.865,64

18,39 
33,00 
51,59 
71,33 
88,94 

113,20 
153,28 
218,03 
304,93
681,74

Carga Trib. Consumo 
%(col. 1) 

12,42% 
11,72% 
11,59% 
11,57% 
11,31% 
11,13% 
11,10% 
11,08% 
11,05% 
10,18%

Os valores devidos foram somados e comparados com o rendimento médio total, de 

acordo com as tabelas 15 a 18 do Apêndice 1, em cada faixa de renda, obtendo-se 

assim, o percentual destinado à tributação sobre o consumo (tabelas 13 a 16);

Tabela 13

Carga Tributária sobre o Consumo - 1996
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saúdehigienevestuário transportehabitação

3,28% 
3,37% 
2,93% 
2,46% 
2,50% 
2,16% 
1,87%
1,54% 
1,65% 
0,96% 

educação

0,18% 
0,19% 
0,23% 
0,25% 
0,24% 
0,26% 
0,30% 
0,33% 
0,37% 
0,29%

2,82% 
2,46% 
2,45% 
2,71% 
2,17% 
2,00% 
2,09%
2,10% 
2,04% 
1,76% 

recreação

2,22% 
1,98% 
1,63% 
1,32% 
1,39% 
1,35% 
0,91% 
0,89% 
0,52% 
0,29%

1,04% 
1,07% 
1,11% 
1,12% 
1,06% 
1,08% 
1,07% 
1,02% 
0,82% 
0,71% 
fumo

1,45% 
1,40% 
1,83% 
2,11% 
2,37% 
2,72% 
3,24% 
3,52% 
4,08% 
4,69% 

serviços

0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,02%
0,02% 
0,02% 
0,03% 
0,02%
0,02%

0,33% 
0,23% 
0,22% 
0,22% 
0,24% 
0,25% 
0,25% 
0,28% 
0,25%
0,21% 
TOTAL

Carga Trib. 
Rend. ($)

8,83 
20,96 
38,78 
60,37 
96,01

127,68 
171,77 
257,13 
430,85 

1.301,13

$

22,77
46,48
76,11

108,65
136,19
178,90
246,72
350,11
446,91
833,60

12,42% 
11,72% 
11,59% 
11,57% 
1131% 
11,13%
11,10% 
11,08% 
11,05% 
10,18%

0,61% 
0,59% 
0,63% 
0,66% 
0,58% 
0,52% 
0,48% 
0,42% 
0,43% 
0,26% 

despesas 
diversas 
0,08% 
0,10% 
0,12% 
0,16% 
0,16% 
0,18% 
0,19% 
0,20% 
0,23% 
0,33%

Rend. Médio 
Mensal ($) 

175,04 
359,95 
593,42 
862,24 

1.114,06 
1.488,25 
2.088,43 
3.007,99 
4.327,67 
9.785,48

Tabela 14

Carga Tributária sobre o Consumo - 2002
Carga Trib. Consumo

%(col. 1)
13,01%
12,91%
12,82%
12,60%
12,22%
12,02%
11,81%
11,64%
10,33%
8,52%

Rendimento 
Líquido ($)

166,21 
338,99 
554,64 
801,87 

1.018,05 
1.360,57 
1.916,66 
2.750,86 
3.896,82 
8.484,35 

Tabela 15

Carga Tributária sobre o Consumo por Item de Despesa -1996 
Rend. Médio alimentação 

Mensal 
148,10 
281,53 
445,02 
616,52 
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13 

Rend. Médio 
Mensal 

148,10 
281,53 
445,02 
616,52 
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13

Rendimento médio mensal em

0,39%
0,33%
0,43%
0,55%
0,59%
0,59%
0,68%
0,74%
0,64%
0,64%

reais: demais itens em nercentaeem.
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habitação vestuário higiene saúdetransporte

0,17% 
0,19% 
0,20% 
0,22% 
0,20% 
0,25% 
0,29% 
0,31% 
0,31% 
0,26%

3,91% 
3,96% 
3,84% 
3,65% 
3,47% 
3,24% 
3,03% 
2,76% 
2,48% 
1,75%

recreação

0,11% 
0,13% 
0,16% 
0,20% 
0,20% 
0,22% 
0,23% 
0,23% 
0,22%
0,17%

1,05% 
0,95% 
0,86% 
0,89% 
0,67% 
0,59% 
0,47% 
0,41% 
0,28% 
0,19%

1,57% 
1,71% 
2,30% 
2,44% 
2,96% 
3,14% 
3,89% 
4,27% 
4,00% 
3,77% 

serviços

0,01%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,16% 
0,18% 
0,19% 
0,19% 
0,19% 
0,21% 
0,20% 
0,21%
0,22% 
0,21%

TOTAL

13,01%
12,91% 
12,82% 
12,60%
12,22%
12,02%
11,81%
11,64% 
10,33% 
8,52%

0,98% 
0,95% 
0,94%
0,97%
0,84%
0,91%
0,71%
0,70%
0,54%
0,41% 

despesas 
diversas
0,06%
0,08%
0,08%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,12% 
0,09% 
0,11%

3,82% 
3,50% 
2,97% 
2,65% 
2,39%
2,20%
1.84% 
1,61% 
1,31% 
0,97% 

educação

1,16% 
1,24% 
1,25% 
1,27% 
1,19% 
1,16% 
1,06% 
1,01% 
0,85% 
0,66% 
fumo

Uma análise preliminar das tabelas 15 e 16 indica que as famílias pertencentes aos estratos 

mais baixos de remuneração suportam uma maior tributação sobre os gastos mais básicos 

como alimentação, moradia e vestuário. A tributação sobre estes três tipos de despesas para as 

famílias mais pobres é 58% maior do que para as mais abonadas.

Já para as famílias situadas nas faixas de renda mais elevadas, o ônus fiscal é superior aos das 

famílias mais humildes nos itens de despesa relativos a educação (82%), indicando que os 

mais ricos estudam em escolas particulares e gastam mais com livros e artigos escolares, e 

transporte (87%), derivada da aquisição de veículos e consumo de combustível, produtos com 

elevada incidência de impostos.

Tabela 16

Carga Tributária sobre o Consumo por Item de Despesa - 2002 
alimentaçãoRend. Médio

Mensal
175,04
359,95
593,42
862,24

1.114,06
1.488,25
2.088.43
3.007,99
4.327,67
9.785,48

Rend. Médio
Mensal

175,04
359,95
593,42
862,24

1.114,06
1.488,25
2.088,43
3.007,99
4.327,67
9.785,48

Rendimento médio mensal em reais: demais itens em nercentaeem.
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8.4 Carga Tributária Total

Para se considerar a translação da contribuição do empregador para os salários dos 

empregados, a parcela a ser adicionada à carga tributária é obtida pela aplicação da alíquota 

nominal sobre o salário bruto do empregado, não sujeito a limite algum (tabelas 17 e 18).

Nota-se contudo que, para as camadas inferiores, tributação sobre o consumo atinge cerca de 

12,72% do rendimento bruto das famílias, enquanto que para os estratos mais elevados, essa 

tributação reduz-se para cerca de 9,35% do rendimento total.

Para se verificar a hipótese nula Hoc, foi realizado o teste qui-quadrado de modo análogo ao 

item 8.2.4.

O rendimento total médio familiar de 1996 montou em R$931,76. Em 2002 este valor cresceu 

para R$1.072,36. Nestas faixas de rendimento a alíquota efetiva sobre o consumo foi estimada 

em 10,92% relativa ao ano de 1996 e 12,25% referente a 2002. A estatística qui-quadrado 

calculada foi 1,29 (1996) e 16,84 (2002). Comparados os resultados com o valor crítico de 

20,1, observa-se que este é superior a ambos, ocasionando portanto, a aceitação de Hoc (a 

carga tributária sobre o consumo, tanto em 1996 como 2002 foi proporcional à renda das 

famílias brasileiras).

O valor mensurado em quantidade monetária referente à carga tributária sobre o consumo 

(item anterior) foi somado ao valor constante na coluna “carga tributária sobre o rendimento” 

na respectiva faixa de rendas (item 8.2.3) e, desta forma, obtiveram-se os valores relativos à 

carga tributária total para cada faixa de rendimentos (tabelas 19 a 24).

Logo, as tabelas revelam que tanto em 1996 como em 2002, não se pode inferir que a carga 

tributária sobre o consumo reveste-se de aspecto regressivo, embora se observe uma trajetória 

declinante das alíquotas à medida em que ocorre aumento dos rendimentos totais. Este 

resultado indica que a seletividade da tributação, obrigatória relativamente ao IPI e desejada 

para o ICMS, tem sido capaz de reverter a tendência regressiva da pressão fiscal sobre o 

consumo no Brasil.
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Na elaboração dos resultados finais (tributação total) foram consideradas as contribuições 

patronais em relação aos salários dos empregados, utilizando-se do coeficiente de translação 

conceituado no item 7.1 desta obra.

Tabela 17

Carga Tributária sobre os Salários -1996

FGTS
9,32 

19,60 
36,33 
54,76 
71,33 
94,97 

135,08 
189,84 
269,20 
552,05

FGTS
7,86 

16,67 
28,77 
41,83 
52,38 
66,46 
88,54 

126,58 
168,25 
362,61

Tabela 18
Carga Tributária sobre os Salários - 2002

Sal. Médio Mensal
116,55
244,95
454,09
684,56
891,67

1.187,17
1.688,54
2.372,99
3.364,95
6.900,65

Valores em reais

Total
32,63
68,59
127,15
191,68
249,67
332,41
472,79
664,44
942,19

1.932,18

Total
27,53
58,35

100,70
146,41
183,31
232,59
309,89 
443,05 
588,87 

1.269,13

Sal. Médio Mensal
98,31

208,40
359,66
522,91
654,69
830,69

1.106,76
1.582,31
2.103,09
4.532,60

Valores em reais

Parcela do Emnreeador 
INSS 

23,31 
48,99 
90,82 

136,91 
178,33 
237,43 
337,71 
474,60 
672,99 

1.380,13

Parcela do Emnreeador 
INSS 

19,66 
41,68 
71,93 

104,58 
130,94 
166,14 
221,35 
316,46 
420,62 
906,52
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Trib. sobre o ConsumoTrib. sobre a Renda
$ $%$ %

Trib. sobre o ConsumoTrib. sobre a Renda
$$ $ %%

Para a situação na qual o coeficiente assume valor nulo, foram obtidas as tabelas 19 e 20, a 

seguir.

8,83
20,96
38,78
60,37
96,01

127,68
171,77
257,13
430,85

1.301,13

7,69
16,30
28,13 
47,06 
72,02 
91,38

121,74
145,57 
223,00 
834,49

0,0758 
0,0856 
0,0854 
0,0882 
0,1077 
0,1075 
0,1017 
0,1084 
0,1280 
0,1886

0,0729 
0,0745 
0,0755 
0,0878 
0,1064 
0,1054 
0,1047 
0,0887 
0,1007 
0,1685

22,77
46,48
76,11
108,65
136,19
178,90
246,72
350,11
446,91
833,60

18,39 
33,00 
51,59 
71,33 
88,94

113,20 
153,28 
218,03 
304,93 
681,74

0,1301 
0,1291 
0,1282 
0,1260 
0,1222 
0,1202 
0,1181 
0,1164 
0,1033 
0,0852

0,1242
0,1172
0,1159
0,1157
0,1131
0,1113
0,1110
0,1108
0,1105
0,1018

31,60
67,44
114,88
169,02
232,20
306,58
418,50
607,24
877,75

2.134,73

26,08
49,30
79,71
118,40
160,96
204,57
275,03
363,60
527,93

1.516,23

0,1805 
0,1873 
0,1936 
0,1960 
0,2084 
0,2060 
0,2004 
0,2019 
0,2028 
0,2182

0,1761 
0,1751 
0,1791 
0,1920 
0,2048 
0,2012 
0,1991 
0,1847 
0,1912 
0,2263

Rend. 
Médio

Mensal $ 
175,04 
359,95 
593,42 
862,24 

1.114,06 
1.488,25 
2.088,43 
3.007,99 
4.327,67 
9.785,48

Rend. 
Médio 

Mensal $
148,10
281,53 
445,02 
616,52 
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13

Tributação Total

%

Tributação Total

%

Novamente, efetuando-se o teste X2, o resultado consiste em um valor calculado de 5,05 para 

1996 e 6,20 para 2002, inferiores ao valor crítico. Assim aceita-se HoT e conclui-se que a 

tributação total sobre os rendimentos, em 1996 e 2002, no Brasil, foi proporcional e logo, não 

se revestiu da progressividade.

Tabela 20
Carga Tributária Efetiva sobre os Rendimentos - 2002 - ct = 0

Tabela 19
Carga Tributária Efetiva sobre os Rendimentos - 1996 - ct = 0
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Gráfico 02 - Carga Tributária -1996 - ct = 0

25%

10%

5%------

0%

------renda
------consumo
—total

0,15 0,28 0,45 0,62 0,79 1,02 1,38 1,97 2,76 
rendimento em R$1000,00

Quando apenas foi considerada a exação sobre a renda, a classe mais alta suportava uma 

pressão fiscal superior a 38% (1996) e 68% (2002) à recebida pela classe mais baixa. Ao se 

incluírem os impostos sobre o consumo, esta diferença se reduz para 9% e 12% 

respectivamente, corroborando a proporcionalidade da tributação total sobre os rendimentos. 

O efeito individual e conjunto de cada tipo de tributação pode ser mais bem visualizado nos 

gráficos 02 e 03, onde se plotaram os valores apresentados nas tabelas 19 e 20.

Observando-se o anteriormente disposto nos itens 8.2 e 8.3 e a estratificação de renda 

estabelecida, é possível a constatação de que a tributação progressiva consagrada pela 

Constituição Federal e pela legislação do Imposto sobre a Renda é significativamente 

amortecida, pela regressividade implícita da tributação sobre o consumo (os valores 

calculados de X2 reduziram-se, adentrando a região de aceitação da proporcionalidade da 

carga fiscal).

20%
O

1 15%
S 
o•u
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Gráfico 03 - Carga Tributária - 2002 - ct = 0

25%

20%

í—— renda
■----- consumo
j^~total  j10%

5%

Trib. sobre o ConsumoTrib. sobre a Renda

$$$ %%

Rend. Médio
Mensal $

148,10
281,53 
445,02 
616,52 
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13

7,69
16,30
28,13 
47,06 
72,02 
91,38 

121,74
145,57 
223,00 
834,49

0,1914 
0,1914 
0,1914 
0,2018 
0,2193 
0,2193 
0,2193 
0,2035 
0,2158
0,2843

18,39 
33,00 
51,59 
71,33 
88,94

113,20 
153,28 
218,03 
304,93 
681,74

0,1136 
0,1062 
0,1041 
0,1034 
0,1013 
0,0999 
0,0998 
0,0996 
0,0998 
0,0929

39,84
78,47 

130,06 
191,60 
252,62 
320,87 
429,97 
585,13 
822,36 

2.150,79

0,2461 
0,2526 
0,2626 
0,2778 
0,2878 
0,2832 
0,2799 
0,2672 
0,2692 
0,2932

Tributação Total

%

O 

| 15% 

c 
£ 
o 

■o 
5S

A segunda situação (coeficiente de translação = 0,50) é consequência não de um consenso 

entre as partes que acordam a repartição da exação exigida do empregador, e sim resultado 

final da ação de mecanismos de mercado ao longo de determinado período de tempo. As 

tabelas 21 e 22 apontam os valores obtidos ao considerar esta hipótese.

0% 4r-----------t---------- t---------- :---------- ---------------------- :--------- :r—

0,18 0,36 0,59 0,86 1,11 1,49 2,09 3,01 4,33 
rendimento em R$1000,00

Tabela 21
Carga Tributária Efetiva sobre os Rendimentos - 1996 - ct = 0,5
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% $%

Em termos gráficos, os efeitos da translação traduzem-se por um deslocamento da curva da 

carga tributária total para cima, a qual sai da faixa de 17 a 22% (gráficos 02 e 03) e eleva-se 

para a faixa de 25 a 30% (gráficos 04 e 05), que determina maior pressão fiscal a cada estrato 

de renda. Concomitantemente, a curva da tributação direta (renda) toma-se mais horizontal, 

refletindo a suavização da progressividade decorrente da adição de parcelas proporcionais de 

tributação.

Comparativamente ao primeiro caso, tem-se agora uma situação na qual o contribuinte 

submete-se a uma carga fiscal total mais elevada em todos os níveis de renda. A diferença de 

pressão fiscal total entre o primeiro e o último estrato se reduz (9% em 1996 e 12% em 2002), 

juntamente com valor calculado de X2, devido à proporcionalidade contida na tributação 

referente à parcela do empregador efetivamente transferida ao empregado.

Rend. Médio 
Mensal $

0,1893 
0,1979 
0,1977 
0,2002 
0,2173 
0,2171 
0,2120 
0,2179 
0,2351
0,2882

22,77
46,48
76,11
108,65
136,19
178,90
246,72
350,11
446,91
833,60

0,1190 
0,1179 
0,1158 
0,1134 
0,1099
0,1081 
0,1061 
0,1048 
0,0931 
0,0775

47,91
101,73
178,45
264,86
357,04
472,78
654,89
939,46

1.348,85
3.100,82

0,2504 
0,2580 
0,2716
0,2764
0,2882
0,2858
0,2817
0,2813 
0,2811 
0,2884

175.04
359,95
593,42
862,24

1.114,06
1.488,25
2.088.43
3.007,99
4.327,67
9.785,48

8.83
20,96
38,78
60,37
96,01
127,68
171,77
257,13
430,85

1.301,13

Tributação Total
%

Trib. sobre o Consumo 
$

No teste X2 o resultado relativo ao ano de 1996 consiste em um valor calculado de 5,13, 

inferior ao valor crítico. Assim aceita-se HoT e conclui-se que a tributação total sobre os 

rendimentos, no caso de ct = 0,5, em 1996, no Brasil, não foi progressiva. A mesma conclusão 

é tomada referentemente ao resultado de 2002, no qual a estatística X2 assumiu o valor de 

6,51.

Tabela 22 
Carga Tributária Efetiva sobre os Rendimentos - 2002 - ct = 0,5

Trib. sobre a Renda 
$
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Gráfico 04 - Carga Tributária - 1996 - ct = 0,5

35%

30%

10%

5%

Gráfico 05 - Carga Tributária - 2002 - ct = 0,5

35%

30%

renda

------ consumo
-- total

10% -

5%

Rendimento em R$1000,00

Finalmente, para a última situação (coeficiente de translação = 1,00), têm-se os resultados

empregador eleva sensivelmente a carga tributária total do empregado em todas as faixas de
renda. A tributação sobre o consumo, como nos demais casos, permanece quase inalterada. O
diferencial de pressão fiscal total entre as classes extremas atinge seu valor mínimo: 22%.

I

0% 1-------------------- :------------------------------ "----------T----------:---------- t---------

0,15 0,28 0,45 0,62 0,79 1,02 1,38 1,97 2,76 
Rendimento em R$1000,00

2 25% — ■
,f 20% —
■O

g 15% - —
o

■o

0% I------- ,--------,-------- ,-------- :------- ,------- ,-------- ;--------;-------
0,18 0,36 0,59 0,86 1,11 1,49 2,09 3,01 4,33

indicados nas tabelas 23 e 24. Ao esquivar-se totalmente do pagamento do tributo, o

~ 25% 
<V 
| 20%

2 15% o 
■u

-------renda
-------consumo
““ total
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Trib. sobre a Renda Trib. sobre o Consumo
$ $% $ %

Trib. sobre a Renda Trib. sobre o Consumo
$ $% $%

Rend. Médio
Mensal $

Rend. Médio 
Mensal $

175,04
359,95 
593,42 
862,24 

1.114,06 
1.488,25
2.088,43 
3.007,99 
4.327,67 
9.785,48

8,83
20,96
38,78
60,37
96,01

127,68
171,77
257,13
430,85

1.301,13

7,69
16,30
28,13
47,06
72,02
91,38

121,74
145,57 
223,00 
834,49

0,2779
0,2856
0,2855
0,2876
0,3029
0,3028
0,2982
0,3034
0,3188
0,3661

0,2798 
0,2798 
0,2798 
0,2891 
0,3047 
0,3047 
0,3047 
0,2906 
0,3016 
0,3626

18,39 
33,00 
51,59 
71,33
88,94

113,20
153,28 
218,03 
304,93 
681,74

22,77
46,48
76,11
108,65
136,19
178,90
246,72
350,11
446,91
833,60

0,1096
0,1085
0,1056
0,1031
0,0999
0,0983
0,0963
0,0953
0,0848
0,0711

0,1047 
0,0971 
0,0945 
0,0935
0,0918 
0,0906 
0,0906 
0,0904
0,0910 
0,0855

53,60
107,65
180,42
264,81
344,27
437,17
584,92
806,65

1.116,80
2.785,36

64,23 
136,02 
242,03 
360,69 
481,87 
638,99 
891,29 

1.271,68 
1.819,94 
4.066,91

0,3093
0,3174
0,3359
0,3422
0,3533
0,3510
0,3480
0,3463
0,3453
0,3471

0,3052 
0,3167 
0,3306 
0,3471 
0,3551 
0,3499 
0,3459 
0,3345 
0,3334 
0,3495

148,10
281,53 
445,02 
616,52 
786,10 

1.016,68 
1.381,28 
1.968,58 
2.760,59 
6.700,13

Tributação Total
%

Tributação Total
%

No teste X2 o resultado consiste em um valor calculado de 5,75 para 1996 e 7,20 para 2002, 

inferiores ao valor crítico. Assim aceita-se HoT e conclui-se também, que a tributação total 

sobre os rendimentos, no caso de ct = 1, em 1996 e em 2002, no Brasil, possuía a 

característica da proporcionalidade.

Tabela 23
Carga Tributária Efetiva sobre os Rendimentos - 1996 - ct = 1

Tabela 24
Carga Tributária Efetiva sobre os Rendimentos - 2002 - ct = 1
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Conforme

Gráfico 06 - Carga Tributária - 1996 - ct = 1

Gráfico 07 - Carga Tributária - 2002 - ct = 1

------renda
------consumo 

total

------renda
------consumo

total

O efeito de amortização é igualmente mais forte; há uma curva de pressão fiscal quase 
horizontal, aproximando-se das características de tributação proporcional. Está, neste caso, 
suplantado o princípio da progressividade consagrado pela Teoria Fiscal e pela Constituição 
Federal.

0,18 0,36 0,59 0,86 1,11 1,49 2,09 3,01 4,33
Rendimento em R$1000,00
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0,15 0,28 0,45 0,62 0,79 1,02 1,38 1,97 2,76
Rendimento em R$1000,00

a análise gráfica (gráficos 06 e 07), a translação completa das contribuições 
patronais para os salários desloca a curva de tributação sobre a renda para cima e, por 
conseqiiência, a curva da carga total, que se acomoda na faixa de 30 a 35%.
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CONCLUSÃO9

O presente estudo apresentou a tributação sob o enfoque da incidência direta (sobre a renda) e 
indireta (sobre o consumo), analisando o caso específico das famílias brasileiras nos anos 
1996 (regiões metropolitanas) e 2002.

As recentes discussões relativas à reforma tributária no Brasil possuem como premissa a 
manutenção do volume de recursos atualmente arrecadado; não há folga orçamentária que 
possibilite a redução da carga fiscal. Outra meta importante consiste na elaboração de um 
sistema tributário menos complexo que represente menor custo ao contribuinte e maior 
facilidade de controle para o fisco.

A busca de maior eficácia dos sistemas tributários tem sido empreendida ao mesmo tempo em 
que se reduz seu papel de agente inibidor das desigualdades sociais e regionais.

Diferentemente de um empreendimento privado, o Estado primeiro define seu raio de atuação 
para somente então tratar da construção de um conjunto de normas impositivas necessárias à 
geração das receitas para o seu financiamento.

A incidência tributária, contudo, tem desempenhado outras funções, além de assegurar 
recursos para o financiamento do Estado. Em razão da importância que o govemo vem 
dedicando ao tema da equidade, (prestígio do princípio da capacidade contributiva na 
Constituição Federal; progressividade das alíquotas na legislação relativa ao imposto sobre a 
renda; seletividade do IPI e do ICMS, etc.), e, como consequência, à formulação e 
implementação de políticas públicas destinadas a reduzir as desigualdades sociais, o sistema 
tributário brasileiro dedica-se muito ao seu papel de instrumento de Equidade Fiscal.

Foi testada inicialmente a carga tributária relativa ao imposto de renda e à contribuição ao 
INSS (tributação sobre a renda) sofrida pelas famílias em 1996 e 2002. Os resultados 

demonstraram a proporcionalidade deste tipo de tributação no ano de 1996 (aceitação de HoR) 

e a progressividade face a 2002 (rejeição de HoR). E ainda, observou-se também a 
regressividade do tributo devido pelo empregado, referentemente à seguridade social, em 
virtude do valor máximo estabelecido para as contribuições.
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Com referência à tributação sobre o consumo, os números finais indicaram a presença da 

proporcionalidade, tanto em 1996 como em 2002 (aceitação de Hoc em ambos os anos). Os 

resultados revelaram, além dos valores daquela carga tributária para cada faixa de 

rendimentos, a amenização, em virtude da seletividade, da característica regressiva da 

tributação sobre o consumo.

Observa-se ainda que, na prática, a tributação total sobre os rendimentos das famílias no 

Brasil, em 1996 e em 2002, caracterizou-se como proporcional, indo de encontro ao princípio 

constitucional da capacidade contributiva. Em todos os casos estudados, foi constatada a 

aceitação de HoT.

Este fato demonstra a necessidade da elaboração de novas políticas tributárias no Brasil, mais 

modernas e eficientes, que prestigiem a progressividade da tributação. No entanto, os números 

apresentados neste trabalho revelam uma alta concentração de renda no país, dificultando a 

confecção de legislações fiscais equitativas.

A tributação indireta, por sua vez, apresenta-se de modo mais racional, limitando-se, 

entretanto aos impostos de valor adicionado e possui o atrativo da simplicidade e 

universalidade. Com o enfoque objetivo, distinto do enfoque subjetivo da tributação sobre a 

renda, a carga fiscal sobre o consumo facilita as ações de controle e amplia significativamente 

o universo de contribuintes. Os tributos sobre o valor agregado, não obstante seu caráter 

regressivo, contam com boa aceitação nas nações desenvolvidas, pois, ao permitirem a 

desoneração das mercadorias que se destinam ao exterior, facilitam o comércio internacional e 

a harmonização tributária.

A abordagem adotada nesta dissertação procurou captar com mais precisão os efeitos reais da 

tributação direta e indireta sobre os rendimentos, e teve em conta que a tributação direta 

possui como principal qualidade o sempre desejável princípio da Equidade Fiscal, pois 

individualiza o contribuinte, onerando-o conforme sua real capacidade contributiva. 

Concomitantemente, para que se atinja satisfatoriamente o objetivo de justiça fiscal, é 

imperativo uma constante e eficaz atuação da administração tributária que, geralmente, se 

caracteriza em uma profusão de controles burocráticos.
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Finalmente, para futuros trabalhos sugerem-se, para efeito da mensuração da carga tributária 
total, a incorporação dos tributos sobre o património, e, a realização de contínuas POF, com o 
intuito de aferir a tendência da carga tributária sobre os rendimentos das famílias brasileiras 
no decorrer dos anos.

E ainda, antes de qualquer esforço no sentido de se redimensionar o sistema impositivo 
nacional, é imperativo uma reestruturação da política de dispêndios públicos, objetivando 
mais bem gastar o que já é arrecadado, combatendo o desperdício e assim amenizar as 
diferenças sociais. Queda-se necessário inicialmente reduzir a concentração da renda 
nacional, para depois proceder à necessária e bem vinda reforma tributária.

Uma reforma tributária, porém, não se limita à mera opção entre tributação sobre a renda ou 
sobre o consumo, sendo que em economias com um mínimo de complexidade, um sistema 
híbrido, resultante de um ponto intermediário, seria a situação ideal. Mas, esta obra visa 
realçar os diferentes resultados derivados de cada opção. A característica final, em termos de 
progressividade, será a resultante dos efeitos subjacentes à escolha de cada gravame.

Em relação ao Imposto sobre a Renda, por exemplo, apenas 15% da população nacional está 
sujeita à tributação. A imensa maioria situa-se dentro do limite de isenção, nada contribuindo. 
Em pouco resultariam alterações nas alíquotas deste tributo, se o limite de isenção não fosse 
reduzido, levando contribuintes com menor renda a também suportá-lo. Entretanto, uma 
medida neste sentido seria impopular, pois elevaria a carga tributária nacional, e teria poucas 
possibilidades de ser aprovada pelos legisladores.
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Até 2Total 10 a 15

100,81

,_4.68

<37Tecidos e armarinhos
Transporte

9_,51

8,58

Recreação e cultura

10.41

36,64

30,59! 43,62.
_4,63'
52,91

3,95
1,46

96.47:
21.90;

3,22
0.71

3,15
0,69

16.59 
16^5^ 
11,59 
7,47?

Tabela 8 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

em R$, segundo os tipos de despesa - Brasil -1996 

Desembolso global
Alimentação_______
Habitação________

Roupa de homem
____________ Roupa de mulher^

__________Ro u pa de c ri an ç a 
Calçados e outros ^petrechos

Mais de 2 
a 3 

140~4Í~í 265.23' 

 88.55

Classes de recebimento mensal familiar ------------------ ----------------- -  ------------ r----------- —p----------  

Mais de 3 
a 5

Mais de 5 
a 6

ZÃj®.®9 iZa69-48
122,88 148.44

_141,10

|Nota:
1) Em 1996 o salário mínimo correspondia a RS 112,00.

|?) Na classe de recebimento até 2 estão incluídas as famílias sem recebimento.

Fumo____________
Serviços pessoais

0.99
0,76

49,91

T'P0.4® despesa

203 
A*32 ______ u,/ »i_______ 1 J »** i______ j____________
0.08 _____0,38_____0,27 _____0/49____ 0.46;______0.541_____ 0,55|
1.49 2«Í3 ~......................... °°

6,72
3,35 
2,57
0,38

0J6 
3.71 
1,95 
0,92 
0.34 
0.01

Educação  ______________________________
Cursos regulares de 1,2 e 3 graus e pré-escolar 

Outros cursos 
Livrose revistas técnicas 

Outras (Educação)

1,38 
_L48[ 
10,44 
30.70 
19.73 
_4,82 
_0.46 
_5,69 

___________________22,27 
Brinquedos e jogos___ A*48 _____AãA

ZÃAA___£21
18.50 

_A84 
__________________ 10,28 
______________ Cabeleireiro 6,17______1.12 ]_ 

Manicuro e pedicuro 2.15_____ 0.13 j_____
Outros (Serviços pessoais) 1.96_____ 0.21______Ã4_°l

 21J3 " ""

J5jT 
20.25

4.90 

A75 
4,65 
3,34 
0,61 
0.70 
225 
1.81 
142 
6,13

9,33 13,151
_13.12 

8,70

A88 
1,44 

i3zl 
IA02 

3.93
3,83 

11,27*

Urbano' 27.58
15,34
4,98 

15,811 
IA A8
12.65

224
1.61
1.11
5.72

57,65
16,71

18,00 
1,76 
0.34 

21.43 
_2.29 

0.83 
4,99 

JL21 
J0.48 
_0.49 
222 

19.33 
w.i9 
2.56 
2,56 

___ _0.65 
0.681_____ 0,05

0,23 
3,09 
4,01 
1,97 

2.69 
0,03

A54 
0,60 

26.11

30.29
4.18 
1,10 
4.63 
2,46
1,71
8,54
2.66 
0,89 
0,99 
3.99

27,75
14,42

3.72 
2,91 
0,94 
0.37?
0,45?
4,96 
7,29 
3,52

33,25
___ L27

8,42
___ l.92
_____9.92

___1,67
___1,03

72.37

9,81 
' 6,33 

4,39 
0,97 
0,97 

15,14
2.11 

_2.so
9,23

24.19
___ ______ 7.571
14.53Í 25.09]
9.71i
5.35?

16,351
4.74?
1,75;
1,86?
8.00'

6_1181 
24.06
19.87
7,47

Eletrodoméstico^, equipamentos do lar e som e tvi 23.77 
- _3.63

41,62 
9,52 

11,54 
5.52 

11.26
V09_______ _____

_______ _______ 2.18_____4,34 *____ 7.82 [ 
Jóias e bijuterias____ Ã38 _____9>3A

' ' ' 0,33
163,46 __ 13.56

Aquisição de veículo 76,52_____ HA____ l-48_____AAA ____ HA4------ 1Q05 -----
0.85, 
0.15 

10.4*7 
0.74 

____ _A1Z1 
11,991_____ 2,73

 _A92.
_0.22 
_0.3k 

1,26?
13.47! 
16,79 
JL.46 
10.47

38,90 
6.85 
0,86 
4.61 
4,03 
2,58 

1AA1 
_3,69

1.31 
1,37 
6,13 

37.27 
18.3 A 
_267 
_2.78 
_0.65

0,06 
_0.56 
_5,23 
12J3
7,10
1.85 

__0.14
3.73 

12.14
2,30

__________ 0.08
0.67] 1.331 2,58

A8!
1,69

1,44 
AZlL 

_ 843 
A9A1I 
10.67" 

_AAA1 
0.20 
6.33l 

21.81
<681

_23.52
340.06
59,52

56.981 108.83
29.68
5,211
1,587
4.43

28,29
115,80;
76,64 "
18,35 
2,01?

18.81 |
64.44 
10.99?
0,59,

10.47 

1_261L 
29.691 

5.74 i 
2.84 
1,74 
9,571 

86.1Ã 

282Â_ 
25_Ã7 
10,91 ~

11 L___ 23-<
_1.09

2.44;
25.831 
40*21 ’ 
22,81

8.171 
ZÃÃZT 

8.651 
24.29; 
-A92!

Mais de 6 Mais de 8 Mais de 
a 8 a 10

714,08 925.30
202,30

A29.0.63^
0,271 0.79 '
2,17, 4.86'

140.15
143.78' 
A7-42!
16,11 
3.24?___________________ Veículo próprio (gasolina)

Veículo próprio (álcool)
Veículo próprio (manutenção)

_________ Viagens
__ Outros (Transportes)

Higiene e cuidados pessoais____________________

___________R e m é d ios
Seguro saúde e associação de assistência 16,73
______________________ Tratamento dentário' _______.

_____________Consulta médica 2,32_____ 0.21
__________________ Hospitalização, 

Óculos e lentes 
(Assistência a saúde)

___________ Perfume
__________________Creme para pele e bronzeador

 Papel higiénico
__Qul£9s (Higiene e cuidados pessoais)

Assistência a saúde __________________

Despesas diversas 
Cerimónias famihares e práticas religiosas 

Serviços de cartórios e serviços de profissionais 
Outras (Despesas diversas)

Discos e fitas
Òutras (Recreação e cultura)

13.66, 
4,35 i 
1,441 
1.41 

A4A 
46.95, 
19^537 
19-.1A 

4,73^ 
1.10
0.57 ' 
1.57 1 
9.281

14.64Í 
7.47 
2.40 
0.07I 
4.7ÕT

16.7J3 ' 
3.13|

26.821 
_15'10[ 
J6.0?' 

__________ 10.59" 
2.57! 3.097

_L55Í 
29,06 

6.4 9

886.32^__ 1_ ..
147.26 46.04I C"."
181,80___ 36,00[____62,92

3.61, 
__ 2J6I 

11,09 
137,701 
36,49? 
47,55? 
17,76' 

__ 4.40L 
6.06, 
2.731

22.71 
_73.?3T 

49,58" 
11.06
0.95? 

12,35, 
52,60

_Z-02i.
0.75.__

44.84~ 52.86,

_?D4.
25.28Í
15,90? 

____ 4711 
_2.40 4 68 
43.59___ 60.58"

_____ ______ 9.62 '__
4.13J, 8.96____13,55 _ 26,55]____ 41.23

18,43~ 25,01 36,64 55,19 1:C7S

51,81 
21.07'  
64,261 100,13
26,73?___ 95,15

. ____ -—! 124.14
24,60 37,59!___ 52-48
" 9.92Í 15.28

4.06 
3.14! 

20,47? 
171,53 
45,36T

Mais de 
30

 5.865,64 
238,07 [ 295,34] 411,74! 601,67

_285,77| 404.64[ 505 44' í.044,33 
76,68 103,06 ; 97,09'J 173.97

101,111 145,08? 192,83! 415,30
__ __ ____ _____ ! 2*7?. __ 80.Í1220,75 

5,60? -6,56? 7.11Í 8.63L 14.20? 17.34
15,111 18,62  24.971 35,15! 46,191 97,28
■j-j^ol 5n«oT ___ 52.11? 64.30! 101,65

_5,57£  7.59L 10,72! ~ 18,02 
71.81r~ '96,47? '107,91! 2 24,56

li,92, 17,12 21,90'  24,50 54,06
13,88^____ 18,'ÓÍI 27.321 '29,73?- 69,91

7.87?____10,31?__ J2.39? " 13,80?_ 25,61
14.97?____21.53] 727.42?__ J0.49I___ 48,62

2,39, 2,73,  4,80* Ji5.48 18.04
»•" __ 2.’1?! 2.54 2,9oT~ 8.30

212,34 331.2i7 ’ 497,78] 1.282.37
rro e. 4^1 4 Õ! 00-T z» a 4

~S2,66i 68?70? 7 59.16?
‘ ' 3T.85I 51 ~~?

14,78? 21 *■"
43.-5 í----- 64
19,86? i___
25.39 _ __37,06?

Mais de Mais de 
15 a 20 i 20 a 30 !

,„.J> 1?259.547i 823.01] 2.537.59] 5?t 
_173,77?7202,30' «<>n7i «tu! aíf-Tal «

___________163.97[ 208,94 
7»J5[__ 37.99 44.24__  56,88
34,54j___ 41,34 55,42;___74,66

12.27? 17,02? _26.69 _ 53.02
12,84] 22,77

___  5,941 7,221__ 1161
____ ________ I07_419L—5.27

O T4 I nn 440-7’ 4 4 Otj

Í6.’3ir 27.35 27,42
____2,731___ J.66 _ ____ 3.91

14,53? 23,88? '’ ”'

___  _2.54£____ 4.87 j
— 1,91 ____ 3,781 5,63}

- 2 72; 3.81 ]

15,23
15.56

238,84
31.45

166,1 5

t
6.38 ]_ 9,89 i

_____ 0.79! '
7,40'
155

___ 40,40' 
'8.69

9.81'
6,02;

13,06
____ J -4?______j_________ ^-=4_____ z?'**. _ 
_____ 1.36I ___1.88l____ 2.10;___ 2,64.

 99,83? ... „.r 

23?j7T 
l 41,34i 
? 11,58?"
?____3.41?'

10,89!
5.32.

79,75-j; 127,Í2| 237,68  763.42
---------  .... -.--1 -jg 07

107,48
_32.96

________________  Aluguel 39,46 ____ 7-®9l____IA84____24
_________ Impostos e taxas___67^21
_______ Manutenção do lar A6 21

Artigos de limpeza 
Mobiliários e artigos do [ar___ IA83_____A74!_____6.00;___ 11A7!__ J4-88

Consertos e manutenção de artigos do lar
Vestuário ___________________

_AA85 
20.44 
11.20 
10,01 

_AÃ23 
231.66 
158,95 
33.75 

3,87 
35 jo 

156,07
18J1 

 A88 
136790 

17.21 __ _23.’78 
28.68? 62.71 
1122; _____

6,94 
-4.521 
91,46?

9,72?

55,19
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Tipos de despesa Total

9,04

 Aluguel

3.133,07

1,862.07

Vestuário

Transporte

4,95

£35

Educação

0,59

0.95
0.54

0,38

0.50 -- ---- *-
0,34
0,37*

17.27 
*8,93* 

3,02

______ 0,051 __ 0,071 0.071______ 0.03j______ 0,09 
0,15 C ~

0,05
3.50| 4,38

1,05]_______1,80______ 2,01
0.75

0,061 0,08______ 0,06
0,80______ 1,04_______<32 ’

2,13 0,25 ~
0.061 0.18*

14,70 13,53| 12,00
•| 7,81_______7,54

2.39 2.04
2.24) 2,04

 0,80
0,66

__ ___ 0.56 
___0,90 : r— 
___0.81 0,64 0,51_______ O.29

0,05______ 0,08____ 0,04
~1.98| 2.69'______ 2 ±__________
0,511 0.58 1.01_______1,18

___'Õ.47______________0,86 ~'--
; 0,341 0.39

±14Í_____ 0,14______ 0.14
~0,26

0,04
0.10

±70 
±,28 
_0,25 

0.22 
0,88 
0.07 
0,75 

J0.79 
_0,55 
±14 

0.03 
0,09 __ __ 0,08

_____ 2,35 
0,30 

___ JÓ.29!
0,34
0,38
£51 0.56?
0,40
0,24
0,38

0,04
1.78
0.41
0.33

0,16
0,30

2.73
0.641 0,751 0.63I 0.47
2,04

9.1ÕJ______ 8,84*1 8,55 i 7,97
3.13? 

±90 
0,35? 
2.20 
1.27'

______1,65
0.29

______ 0,23
0,24

____  0.77
0,13*
0,98

______ 0.8 V
______ 0.58

0,10? 0,10*
0,03*

0.30
0.30 0.30

0.04
0,10

0.51 
___  0.07 
’ 0.02 

0,07 
___ _1,7Ò 

l_ 0,32

2.48
2.18
0.54
1,14
0.89 ____________ _______________
0,74? 0,911 í?35| 1.95
3,30' ‘

Despesa total
Alimentação
Habitação__

000 a 3 
Onn

______ 0,18______ 0,09
_ 0,28_____ £33

_____ 0,02 ______0.04
* 5.19

1,62

Mais de 6 
000000 a 1

?no
__  ____100.00,____1^00,00

____25,44]_____ 23.21)_____ 20.90
34.33’

Maisde/ MaisdeT3T Mais de' 

000 a 4 
___ ___________ nno.___ 

_ 100.00_____100,00

2,95
2,20
0,38 
1,73
±22______

0.26 0,36 0.55
3,06 
0,86 
±14

10,08 
5,67 
1.21 

__1.22 
0,951_____ 0.9Õ
0,52 0.32

0,09
* 0.52

___ J'12
I ,0.55
’ 0.37

1.73 
3,99 
0,39 
±36
1J)8

0± 
0.19 
2,16 
0.22

0,371
±70] 
1,361

±43] 
±04 
±52
0.23

±11 
8,59 
£.86
1,02
0.17_ 
0,53 
1,88 ' 
0.88
0,24 
2.37 
0,86 
0.24 ' 

±21
±Ó6_____ 1,06
4,66_______ ________________
3,20______ 2,971 2,75]
0,26 
£27 ' 
0.29 
0,021 
0,041

2.92
_£99
±1?

2,38* 2,38
_£38
_5.80

1.38
_±50

1,07
_1,50

0,23
_£11 
10,92
3,78

_±80
_0,25
_0,99
_2,92
_£90
_0,28
±.35

0.86
£24

?£1£

2.78 
2.37' 

0,45 
±43 
0.98

7,72 
1,56 

±11 
1.40 
£52 
0.15 
0,08 
0,65  

±51* 5.91 
1,95____ 1.82

o)33, 0,31
J5.89 

1.53 
1.54 
0,90

_±5± 
_0.26 

0,09
~11,79 

3,77 
1.84 
0,24 
1.19 
3.34 
089 
0,511 
2.421 
0,95

J£27?
0,18 
1,02 
4.93)

3,21 
0.79 
1.06 
0.32 

T02| 0.73
0,27 _____ 0,25

-*">
17.26 
0.87 
3.40 
0,33

3,78 
£39 
1.54 
1.62 
0.33I Õ.22
4.03 
1.07 
1.12 
0.47

_________________ Cursos regulares
___________________ Curso supenor

Outros cursos
Livros didáticos e revistas técnicas,
_________________Artigos escolares ;

Outras

_5,61
_L±L 
_1.47

0,94
1,44 

_0,25 
_0,10 
13,87

3,51 
_2.68’

0,45' 
1.44 j 

_4.202 
_0.97l 
_Õ,62: 
_2.17 
_0.73i 

±2!1 
±17, 
_1.°3.

5.18 
_____ 2.62

0.62 ______ 0.79]______ 1,01
------  ------- 0.49*

±371  
0,06

  0.10! 
± O3! 0.071 0.07______ 0,03
022______0,20]_____ 0,23| 0,221 __ 0.191 0,16

0,271 0,25
0,25i______0,20 0.25l____ 0,31

2.02 ■'

0,28*  
0,31 0.35 
1.05

[(1) Inclusive sem rendimento?

____________________ Remédios
_____ Plano/Seguro saúde [ 

Consulta e tratamento dentário l 
_____________ Consulta médica^ 
______ Tratamento ambulatonal 
___________Serviços de cirurgia) 
_______________ Hospitalização 
___________ Exames diversos i 
_______ Material de tratamento

Outras

_Roupa de homem_ 
_____ Roupa de mulher

Roupa de criança 
Calçados e apetrechos

Jòias e bijuterias]
Tecidos e armarinhos!

_0,33 
4,97*
1,30
1,39 ~
0,75'

_1.2± 
0.241

_0.07T 
17.09* 
_2,'51l

3.41 _ 
0,48:

_±_77| 
6.85 
1.12Í 
Ò.92 
1.78

_0.67.
0.17.
0,12i

_0,82 
5,40?
2.16 

_1.56
_0,65

0 32*
' 0,04

Despesas diversas 
____________________ Jogos e apostas

Classes de rendimento monetáno mensal familiar 
Mats de V Mais de 1 ] Maisdel 

200 a 1 600 a 2
_eno__ I__ nnn__

i 100.00 
ii____ 18,79

32,46' 3 <33

___________ Água e esgoto
 Outros 

_______ Manutenção do lar 
Artigos de limpeza 

Mobiliários e artigos do lãrT 

_______ Eletrodomésticos] 
Consertos artigos do lar I

______________________________ Urbano.
_____________ Gasolina - veiculo próprio] 

_____________Álcool_- veiculo próprio
_________ Manutenção -_veiculo proprio; 
________________ Aquisição de veículos: 
______________________________Viagens i 
______________________________ Outras I

Higiene e Cuidados Pessoais________]
_____________________________ Perfume 
_________________ Produtos para cabelo

__________ Sabonete.
nstrumentos e produtos de uso pessoal i 

Assistência a saúde

0,08]_____ 0J3
_____ 0,05! _____CZ______

0.6 3]______0.0 7Í 0.17! 0.2 2
0.15|______0.13 Õ. 14]______ 0,15

* ~~~l 0,36 0,34

_______ 0.171 0.18
0.81| <06! ____ T35

_0,20______ 0.20Í_______0,27
0.091 0Í41 Õ17

_0.08____ 0,1<|______ 0,16
_0,40 0,56*____ 0,67
0.03]0,06] ÕÕ7

0,95 
±78 
0,58

0.20^
0.14
0.11! 
0.56*
0.06 __________________0.12 

0,32______ 0,23-°'B1 
___________ 0.5Í1 0,41 

___ 0,21  0.22 Õ?18 
_ 002  0.03Í 0.04 

0.1111_____ 0.13 0.-Í9I 0.18

--- 0.07) 0.10
0.09 0,17______0,65

0,47)_ 0,23) 0,26
0.62! J>,12 ]____ Õ.20
0.33 i
0,40

0,34!
5.47)
<39!

_±54Í
077?

Z<44?
0.251
0,09!

14,491
2,881

<3,03 r
0,42*
1,67 ~
4.76 ~
1,06
0,68

*2,31 _
_0,82’
_0.27?
' 0.15?

1.07;
_5.57Í

2.52! 
1,39.

_0.61j)
0.32]

—0.03I __  ...
0,12?_____ 0.09

1,46
0.20

±±8‘
J'25.
_2.55|____________
_2.62  2.6?]
0,35

±29?
_1,28

1,35
_±Õ4 
_1.33 
JJ.20
0,09
8.15

_3,94|
_0.84l
0.051
0.50I

J .66 
0,87|
0.31]
2,40

]0,91 ’
_0,25 

±11 
J.Õ3?
-±08.
±09?
0.28*

±1± 
-P.2± 
±0±.
0,01 
0.01*
0,14 '

0,23! 0,38
_0,22l_____0,09
JL97?
0.26 
0.22Í
0,33

J±5)
±111____________

Fumo i 0.57, 1.14J 1,04
Serviços pessoais___________________ I_____ ____________ -.■--..-.í.
________________________ Cabeleireiro)____ 0,52_______ P.45; 
______________Manicura e pedicuroI_________0,16'______ C.~

Consertos,de artigos pessoais
Outrasi

_________________ ______ ________],56
2,281 2,201 1,94_______1,95

-0,30
_4,7<

±33
1.27* 
0.58

_120
_0,28 _____ ___________
0,05 Q.oa] 0.06

18,05 
1.47 

_3,99 
0,18 ___
1,64______ 1,31
- - 87p

1,82
 1,32

I. 10 
0.36 
±1? 
0,06 
0,56
J. 62 
1.33

2,01 ______ 2.42I______2,09
0,56j______0.64 0.68
£31 ______ 0,30,_____ 0,22
0,06

18.98_ 
_1.94 
_4.02 
_0,28 
_2.06 
_7.97

1.37
1.33* 

-J.77’ 

0,68 
0.17 
0.12 
0,79'

______  29,26  
Alugue]  13.54 

Serviços e taxasj 7,60 ] 
_Energia elétrica 2,21]  

telefonefixo 1.79 0,91 
Telefone Celulari 0.63] 0,16

Gás doméstico? 1,'l3Í 3,18] 

_±78l 
1.06 

±41 
_9Ê61 
_1,85* 
_1,88 
±31] 
1<68-  
_1.19] 

1,30 
Õ.68] 
1.181 

±251 
±08] 
15,19 
±38 

2.9S| 
0.31Í 
1.401 

±.93] 
_±±± 
±.9± 

1,79 ' 
0,65 ~ 
0.19 ~ 
0,12 
0.83* 
5.35? 

±±7' 
1.51 

±54 
±.2? 
_Ó.Ò6 ' 
±24 
±06 

0,16*_______ _____ ________________ __________ _________ _ _ _______
0.28’ ' 0.13,______ 0.25 0.251 Ò.32]______ 0,23] £271 _0.3l]______ 0,25
0,05 ------ ------ !

±?Z 
1,00 

±1±

2,64 <______ 2.15 2.79
0,23_______ 0,22   0,14

______ 0.14 0,15 ‘ *
_0,43i 0,49]  0.57

0.48 1.02;  0,50
0.29I
0,40*

Recreação e cultura__________
__________________ Bnnquedos e jogos 
____________Celular e acessórios 
__________Periódicos, livros e revistas) 

Diversões e esportes 
_________________ Outras;

APÊNDICE 1
Tabela 9 - Distribuição da despesa monetária mensal familiar, 

por classes de rendimento monetário mensal familiar,  
em percentagem segundo os tipos de despesa - Brasil - 2002 

_______________ ; • ' ' i - - - ~ -________ • — ’ ---------- 1—
Distribuição da despesa monetária média mensal familiar (%) 

«.x .. ."1 [“Maisde’ TMaisAté 400 i Mais de_JV ,400a60°: 6°non 1 J._°2°n 

100,00;___ loo.oo;__ ioo.ooí__ ioo,oo;_ u
±7.10______ 32.68)_____ 29,76 ___ ]‘

37,15 __  36.77 35,88'__ _______
17,71, 17.61? 16.72_____ 15,71
±,9ÕI ’ ’ '

3.02 

±•±1 
0,20 
±72 
1.41

±.15 
3.27 
1.21 i 
2,62

____ 0,02
______ 0,08 ______ _.
______ <87]______ 2.26

±27 
0.36
0,36 
0,30

0.21? 0,14______0,12
0,29* ' 0,40* 0,46

000 a 6 
___ onn___—1’-— 

100,00_100,00
16.24] 14,5*1*? 11,78 9,04
29.17 26.95 26.76 22.79

±83 
1,84 
1,86

0,84_______0,64~ 0.68*

0,05
0,03 0,01
0,13?? 0.13i
2,30 1.46

_________ _____________ ^9±Í1___ P'22-I___Comunicação1 0,22' 0.39? 0,38
------------------------------cerimónias e festas* ~*" n

 Serviços profissionais7  
Imóveis de uso ocasional

Outras" ____________________ ]

______ 0,72____ 
0,17___
0,23 
0,29 

ZZZ3 2.23____ 2,47
______ 0,29 0,32______ 0,28 

* ’ ’ | 0,24_______0,27
’_____ ±3   Õ.42

1,20 1,37
0,08______ 0,13_______0?12
0.66 *0,53? ~Õ?46
0,82_____0.89, 0,96 i
' “ °,59_______0,59]

______0,18 * ___0.17 
 0,03? _ 0,03

Z__ ±Í2l__
2.26]  2,10 

____ 0,43? 0,25 
*0,26Í~~_0,25

... 0.56I
0,48* 0,29 

__ Ó.24?  0.26? 
0,47 0,47*

4,89 
±72 
±78 

0,95___ 0,92
0?<9Í ___J0,15 
0,18 " 

0.25; 
-----------2.55 
---------0.26?____ 

_±.24|__ 0,1?
_ 0.48 0,43

1.42) ____ <1?
0.14
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APÊNDICE 1

Tipos de despesa

24.5254 96.8178

Vestuário
71,9711

5,2500

T ransporte

8,3945
0,9651

2.87072,5438

Assistência a saúde
Remédios

tosss0,2374

8:34i<4.9070;2,1932

1,2944

Educação
£1583

5.4785l

6,6065

12.24666.80452,8684

3,5021: 4.1962
6,7717rr®.Õ500
5,8112! 4.6922

2,9273Outras

]|(1) Inclusive sem rendimento.

__ £3448] 0,8079’
0.A?1_l'0,1691

15,4859 33,2537

Serviços e taxas 17.6397 35,8177
Einergia elétrica 5,9757 1“

Despesa total
Alimentação
Habitação 

Jogos e apostas 
  Comunicação 

.Cerimónias e festas 
  Serviços profissionais 

Imóveis de uso ocasional

0.0979 ( .
0.9858 2,1289

67,4957
21.9785

Tabela 10 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

em R$, segundo os tipos de despesa - Brasil - 2002 

0.7698 ’£.5281
0,4546
0.2374

_ L
0,5536

£2572
0,1187

Recreação e cultura 

  Celular e acessórios

Djversões e esportes 
Outras

3.1468 
3,2422

2,7505 
2,1325" 

15,1489

0,7229" 
0,1593

_ ____________  L5431
Brinquedos e jogos 0,3585

Celular e acessórios C.
Periódicos, livros £ revistas___ 0J572

5,3891
17,3706

20,1058
17.2283

0.0989’ 0.2419
0.1385___ £6853

‘ £4369
1,3953 
0,6130 
4,1143 
0.7303 

£1600___0,5072

I 4,9070* 8,34141 9,0806 
7,0658_8,~1783| 12.9755___ 33,2957

i ___0.9117~___f.GGG? G.G2GG1 ~“
42.6516, 78,1761 140,4119 235.6888

Consulta e tratamento denta rio _ _____
Consulta médica 0,4155 1,1691

______ Tratamento ambulatorial ~
Serviços de cirurgia____ 0,0198 0,1613

_______________ Hospjtalização 0,0198___0,1209
Exames diversos 0,2770 0,8869

Material de tratamento
Outras .

______________ 1,5512___ 4,1085
Cursos regulares 

Curso superior 
Outro^cursos

Livros didáticos e revistas técnicas 0,1991 
Artigosjsscolares

Outras

__________________________ 9,4685______
Roupa de homem __ 2,2869 ___4,9504

__ Roupa de mulher 2,4327
Roupa de criança 1,3. ._____

Calçados e apetrechos 2,4116 5,6153
_ Jóias e bijuterias'

Tecidos e armarinhos

Fumo
Serviços pessoais 

___________________ Manicuro e pedicuro 0,0993
Consertosde artigos pessoais C ’ “

______________ Outras | 0,2572
Despesas diversas 2.8684 w.ww^w.__ ------------------------------ ------- ;t

-----------  : ” ‘ 0.4363"" 1.2930 _^1,7850 _ 3,2497 _£6404|___ 6.9735___ 5.7114
------------ 1 * — _ _ / — — — Á *ã» n r* e* A A E O C O *3 4 i A 4 C1C O C KQ/ n i

2,8608
________ 2,8608*

<0396 0,0806 , 0,2638 0,3814 *

___ 0,4024? 1,0805
_2j<1894
5,1413 7,7188

___ 3,8256___ç.“"___
_ Õ.6619Í* 0,9570* 1,7009

0,0198 ÕJJ806 __0J319 .
~__ 0,2822 0,527 7

13,63211 15,9759
2,16031___ 2,6372
0,81501 1,1497

107,96251 161,2502
íl 42,4944

13.9148* 23,9326 58.8840] 93,14561 179,5949
9 5462 <7 nax7! noxn ão no a a

ZL7534 
4,2002

__________________  3,6182 __
19,8158! 31,4678 48,9377___ 77,7964i 113,7743 _209.8291
‘ T-'í* 6.6Ò65T__ 8,2967?

4.0715? 4,9162!___ 7,9379*
--------- , 7,9226 1---------- *

92,8244
_______ 11,7152

8.0198 11,6407
**? 17,1478

Perfume_____,
Produtos para cabelo 0,4887

Sabonete C

___U r ba no , __________ ___________ Gasolina - veiculo próprio 1,6422 4,0626 11,7301 17,3355 32,0567
Álcool - veiculo próprio  

Manutenção - veiculo propno_____
Aquisição de veículos __ 2,9836 6,8842

v --------- =1 ~ ------

Outras

__<0517 0,2108 

____ /-■-_ --i —-------------- 
1,2655 2,7395

Cabeleireiro 0,8904*]___2,0560
- -5___0,2832

Mais de Mais de 1 ] Mais de 1 , Mais de 1 Mais de 2 Mais de 3 Mais de 4 * .
--- ' ; 600 a 2 ? 000 a 3 000 a 4 000 a 6 66

l 000 l 000 I 000 000 | 000
________________________________________ i 8 484,35 

231,0728' 277,6400 338,0370 433,4807' 498,5277- 832,9527

_____  I 68 1214 
76,7916) 129,93001 182,6830 338,9315

r.ncn-, . 32,9357

131.6961 
'751,5132 

_______ .  : J
10,9749? 20.9171' 43,3999' 68,8756! 132,8498 

„, .7-.' 54,9164 61,5316? 105,2619
13,7759! 20,0668 2Í.73771* *32,7659
3,82831 5,4945? 6,86771 11,9621
2,6854 ) 3,8542 ; 3,6399’ 5,9437

------- ' --------j 29,2833!54,9291 

567,0953 
134.1917 
2108727 
68,6093 

13,9023* 22,1971

_3,2439j____ 10,0896

22,4901? '35,5570 

' 9,8698' 14,8154
5,17761 7.2937*

-i___ ____________ 118,7856
___ 1J282! 2,5826)____ 3,4216) 5,6547t Í0.5529 

10,5008 —11,8789] 14,7973? _J4.5820  22,8193
___ ___ ~ 20,27211 31?3836’ 43,9944)___ 81.6708 

5"/5308L_'j5.6587Í 8,7372 13.4478Í 19,3009 _23,6340'___41,3674

0,9570? 1,7009?' 2 9227] '3,8885r_6.8942; J0.2312] 18,2257
_0,2861 i0,36321 _ 0.4854T7 0.6838\____ 0,6543? 1.39Ò2______ 4,0358
”0,85821' 0,9685t 1,9416 " 2.5072]— 4,2527? 8,8048] ja.1613
21.3979' 28,2485?" 36,3069*' 47,5250;___85,749498.92531 279,4996
~ ‘-------------- C,373S' S.7Í14! 7.5414;_J0.2186:___ J4J58Í

4.1962~| 5,6840* _ 4,5684-___ 6,9337; 9,0579
-""li 9,789316,0105? 26,3830] * 52.4036 

> 10,9406*1 33,3676* 23,1705’ "113.0036 

Õ4134 * 0 5615 Ó.7875r____ 2,2769 ___ 2,8908? 4,1853 _6,5762i___12,3675 - 15,6754, _55,2092
—75558 2,9273 3?496Í 5,4898'' 7,3369? 8,7963' Í1.9935 16,5427 36,0175

___ 2^3685?? 3,6145, :
]___ 4,8575 _ I

1,9788177—3,8143 I

3,4961' 5,4898

2,66351 3,0742___ 3.6469*

0,38141___ 0,6053 1.63571 0,9268

9,3'8441 23,0209, 38.6017

17,0947]

__ 1,0469 __ 23717
_7Q.8O63

1?5558

49,2328;63,7910;
65,753o 112,1454
18,3195?' 29,6583?
1O,Í41'1 j r

1,9628

Aluguel___ 3.8311] ] 8,0042? 13,0221

_________ Energia elétrica 
Telefone fixo____

_________ Telefone Celulart 0,3163 
___________Gás doméstico]_ 

Água e esç 
Outros 

Manutenção do lar 
___ Artigos de limpeza^ 

Mobiliários e artigos do lar _ 
Èletrodomésticos

Viagens) 1,7027 3,5089
____________ ___ _____________ Outras |___ 0,6119___  

Higiene e Cuidado^Pessoais______ _______ 4,5040____ 9,0615 14,7008
‘ T6243___  3,1275 - —

_____ r| 0,9559 
0,4080 0.8312

8.0739 18,7879 32.65281 47,0167
j___ 6.1142 12,9002 19.5896 7----------

13-632L
4-, -

0.8150

7,7961? 15,56091 24,9323 35,9502

0,6779 T.6311 2,2639
6,5063 11,3067]

17,4945* —28,9304 * 4*6,18731 69,9573
5,8716? r.-~" ------------
1,8422 4,8511

2 .____
__ 5,1170 8,1720'  7,9725 

___ 1.5640 ___ .
«=í~1~~i___ ______ ______ 1,16*57___ 13852___2,0207 ---------- - ------ ---------- ----------

Instrumentos e produtos de uso pessoal 1,9813 4,1543 ___ 6,7970___ 9,4558 12,1228 16,8307] 18,1700, 25,1242;
---------  - -------------------------------------------------------------------- -- A A-r «yo -r 4 r» 4 4 0 4 0 4 03 nOAQ 1 OH OCOI

_________ _ _______ 19,5896 i ,_ ___
Plano/Seguro saúde 0,5540 1,0481 ___ 4.08S4___ 7,5333 12,2277

 r-l   2?30§£      -
1,9788

3 03596 0,9536 1,2107 1,94161 2,0514*___2,9442 7,8780!__ 65,5824
—*ri9l 0.4617 0,6675?___0,3632 ? 03090 1,59551__ 2.2899?____ 1.3902Í____9,0806
___ ■)] *1,3192 Z.ZZZ 2.— ',  

* 1,0078 1,6490  3,0515! 2,7845!___ 4.3686
0,3225____0,3958  C.~~" ~ " -----------

____ 83320 16.6336?__ 23,4907 
0,5241 1,6490 ? 3.9097I____6,1744

1,1873? ”

1,4511 
07658 
2,1561 
1,0620 
83732 
1,6131 
1,0077 ____ »,w« ■ ■

U,iu<2l 0)44041 1.Õ48Í___ 2,2729___—----------------- ---------- - ----------- , --- ------- --
0,7830 * 2,2335? 4,3721 7.2643, 10.5402 16.8077 27,0598; 44,3392! 65,1024

2?218Í 4,1227 6,161*6

3,8256

.goto___ 2.8889

7,’9357__ 12.6481 18,479*2
2.4271] ------- ---- ---__________________ ■ ___ . . ___ ■
4,6173 9.6653;__15,0293 18,67421 22,6008 30,6490. -38.7955i__46,7001; 65,3064 _125.5688

Consertos artigos do lan___ 0,6875

Classes de rendimento monetário mensal familiar 
JZ a«« T Mais de , Ma

LnnISfinnl 600 a 1 000 a 1
_J1) 1400 a 600) Q00 I 2Q0j

166,21 338,99] 554,64'
59,0526] 109.5615] 153.2374? 202.1217

061 1J
I42? 13.0221? 

. 77?* 59.9200 
___3,3737 _!?, 1*746'] 20,6450 

1,8000 5,68241 12,5282 _
T,_. ;:i___ 0.8Ó55I 2?3*06*5| 3.6204* *5,4432
6 2169 "10.8338Í* 14,3370 16,299*4 17,1051

—: :1|—5?6B42;- *8.3767 

0*3959? 0,6050? 1,7158
---- ----- T- T^*?17^:**2 

<7866? 6,4076
___53 15.

4.6061 9,63 511 13,94 78
Í14806]]__ , ---------------------------- -------- ------ --------------- ------ -

20,7859' 34,6054 — 50,8068 61,4376 80,0592! í02,471 39.3772_168,9342 J292.9716
- —*8,2167? 13,1737] 15,4135* *20,3072; --- -------■

 ia-vvi___ 9!Ó102p^'-í ”3»?* « ’O74! “óóKÕóÕr 

2.8158 3,6995!___6,2276
-9^0665!

1,3218?
0.6890

69J658

5,6901*
4,7216

1,1810 1.3120
" -1 3?Ò264?

2,1659?

2,5048|______3.0705 4,2501
*1.97UI__2.720*1 ] 4.Õ7J3 ’

“ .2,6451 4,98*13,

0,7387 __
8?9287l 10. _

_ 9,5578[—M-Ô671

7,5730? 10,04201 10,9935?? 
1 COoT 1RQ7RQ’ 05 1C11I 

“3.524*?] 
* 1,382< 

225,1 3601 374,0603 596,2384 
46,5983* 57.8941? 63,4638 
48,4372! 7Z. ) _____.—
6,7221! 10.8223* 9,0607] 8,2512i]

26.9229? 40.1977!__ 67.145*9] 75,7247 *
I 141,8207? 236,8272? 324,96171 ________

j1*1,6156? 16.9640 25,2501 *44,3292?” 71,5049;181.6313
w. ■ ■ 7,4874’ 1—, — , ——, — »■ ■,

21,8867? 24,9166; 35?448*2I 38.4791
' n 9684 -------

4,316li 
2,3829

__  '] 62,7191 90.13191 123,0948 180,2693* *273.9046* 
■26)2236 31,7195 40?7735r 49,2328; 63,7910] 84?340*8”
- - - -------- 65.7538! U2.1454*

5,9323*
4,4*795_____________________
£.7264 0.4854! 0,9117'

8,7294]] Í2.7527”

__ 11,6338Í'JÍ1.864*5* *14,4002* 18,4623— 20,9365* 23,6340? 
3,4347?' 6,6622* 11,9795 * 20,7526 44,1864* 90,4130;

-27.9970Í~.'r":':r~~"~‘-.-"?r'~"--"—---------- *
___ 8.04J73? —9,9792 -11.9078^ 14,0907___ 15,0874_

___ J__ 20.1648' 24,5254?____,._____ ___ _______.... _ _, 
__ 2,48*801___3,1237  3,7255 ___ 54608]_ 7,4665___ 9,7420] 

tlasnsa flnfiA 61 4376 80 0592? 102 4715 139 3772
I 26,7547 ] 39,2856 44,7720

T3.3738T 16,2075?” 22,6920? 28,8529' 37,8358]__47,26711 *97.3991
----------- ------------- 15,0844]___16,7424; Í9,219ol 28,4899 

21,3511 25,4824_35,9737? 43,31*5*7 "
3,5245 4,7665' 7,9812** *10,9022 _ .. ..

1,5152 1,5533 3.5206?___  5,7489
- -—ij_ 596,2384 803,2349 1 672,2995

H7.7796

<08

4,0*358
- . 4834909
75,0726 173,5412

23,5536? * 44,0240 
4,30481 6,8156’

______  7,2340]___ Ç.?:??!
6,3204* 84860? 10.3630?

113
8,2967*] 10,9135

J___9.9952___
13,6450; —22,0906 __43,0866

200 a 1 
_ 600 __ 1____ VW { VW___ I____ WV 1 WV I

801,87 1.018,05 1.360,571 1 916,66 2.750,86 3 896,82.
□ ÍJ.UJZO I U3, JQ I Q I I I •» 1 231,0728' A.I • , V I » I l

41,9587*2 84,6106? Í35.0847?”l86.8606 Í 224,3144* 289.3489* 379,5078* 503,2309* 707.8420* 1 312,5093
*-*■“ J7,875*ir 21,3233? 26,6654? 34,5741* 44,0108 * 59.5393: 114,0218

84,1536' 103,3359 128,7349 177,7100 * 246.2387 2352.9809^ 571,1072 
28,1308* 33,6565? 40,12632 54.4751? 66,7352? 85,2676* 122,0842
20,9723 28.6838 35.2612 51.0402 66.7142 86 1674 123 0545

■------ ’ 2 8,7294? 12,7527*-26,1475? 43,9850?* 90,7260
- 18,2241* 20,2679* *21.332123,8086 ? 31,8999

* ' *~ ~* *|—?29,2599
u.vutil __ 174,6426

31.71Í5 51,22961 87.1380] 98.2423? 168,0690] 386,2573
A „,AA! .7 Xn-íit- AAA-» 17.7346?* 38,6127

jo./tooi j*»o,ruuii___c
231.6270*239.28802256.6783 ] 266,7020 

■*■"' 22,0342
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APÊNDICE 1

Tipo de despesa Total

5.38

Açúcares e derivados.

6.99* 1,64 

1,73

5.257.46

Óleos é qordura s.
2.38

02

Z,14*
1.63.

1,35
0,60

Desoesa em alimentação
Alimentação no domicilio 
Cereais, leguminosas e.oleaginosas______ l

Arroz! 3.541 1,90 3,57] 5,181
______________________________ Feílãoj_2.081 1,33*_______ 2,45“____ 3,08]

3.63** Í798Í 3,71* 4,50*

Refrigerantes, cerveias e outras 7.79 1,69;
Agregadas e outras ~

1) Em 1996 o salário minlmo correspondia a R$ 112,00.
2) Na classe de recebimento até 2 estão incluidas as famílias sem recebimento.

Carnes, vísceras e pescados
________ — - — — — — .— - -- • — —

Carne de boi de segunda 
______________________ Carne.de suíno] c

Carnes e peixes industrializados] 4
 Pescados frescos. 1

2.75] 3.16
-------- 2.78] 3]32

__ 21.78___ 16.59

0,89 
2'7 
4.29 

—«I—»

0.30

Azeitona,___ 0.17 0,01

Outros (Enlatados e conservas)]___0Z4|0,ljl
Sal e condimentos_________ __________ EZZ28]-.0^1:____

Massa.de tomate].. 0.46 0,16

11,15 14.08 23.19* 44,03--- ---- ---- - --- -----
 OU.3J IVI.-VV]  «■ I « J

- 26,20r----- 46,28* lL53.3Tr~“l4Í.53
' 1,05 1.45]___  2.01 [_ 3,31

9,74| 1 1,671 16.39] 26,82
11,83 15,55 17.93*  18.20]  26.94

------0,99------ 9.60" 11.49 19,07

I

0,20

0,74 0,97
Z-.-l__ 23,51___  .

0,70*___ 0,71_____0,71______0.68
* ~~[ 0,41____ C —

2.33
20.93

___ 12,25;___1'3,56] 14,88?*___ 15.43

1.26

18.18

0.85

0,67 1,13:

0,28*
0,02]

2,91

0,90

4<92___ 5,76]---- r-_
0,63*

3,03_

Az42!
0,21i 0]38____ 0,64]

13,64 17,55]

.5,48]

3,73

0,72

o,io: 
AJ,UJ] AJ,AT 17,741 4V.J4

2,99 3,46T 3,171 3?34 3,54 3,48
"2,231____3,301 Z.ZZ Z,.Z' 7,21 :.:**, ..._._____ .
J,4o|___ "1,23 2,77i 3,35|____4,44*___  5.56* "7,12____ _9.97

~Ó,77

0,05]___ 0,12]

=__________. 6,49
Came de boi de primeira'___ 8.001 1,68

0,75* 0,251____0,46]0,48]0,91]

1,12]

15,52

0.19 
42.82*

8 i Mais de I N 
]_10 a 15 I 1 

Õl 238,07f*
154,22] 178,56.___208,411 310,35 j 383,98

5,37 6 36
r.-T 2,.
0,79] 1.09

22,65] 26,40 30.92
lz,DZ; !□,/.]_____ IU.AV

~2,24 3,00 2.23 i 4.35
, rrai Í o-í[ 2.04

6,52 7,64’ _ 9,56 10.89
’J__ 21 1

1,99

Classes de recebimento mensal familiar 
I Mais de 51 Mais de 6 

a 6 l a 8 
........ —x-,C,]44| 173,77 
109.93 ]40,35i__ 77,53* 103,28* 120,18] 141,55

-----  ~ -~r , 8,85| 11,61]
I* 7,061  4,97

0,58] 0,63; 0,56

<53; . í;Si 
0 53'   o 67 
0,85 0>6 Ò~67 0] 65|~~ 036'

0,76 1,68] 2,11] 2,44
0,48 1,00 1,31] 1,50
*''"’*’*—ã ,, n ,,r q

;í-------o -

. I_____ 1.74T
"Q<?4!_ 0.93J

6,89*
1.58]*

“0.80*
0.88'
3.631

2,09_____2,10_____ 2,53*
~“'T| 2,25*

I 1.76
,____ 6.47*

1,67] 3,011
0758 0.96________________

Outros (Carnes, vísceras e pescados)]  0.73J 0,39 0,65
Aves e ovos  .

2,58' 2,57

1-57

1.091 I?35i 1,60 1776*
377'3]------- 3,721--------5,761 6.47! ....

21,6'1 247951------28,22* 33,91-------39.60* 58.75*1 58.11

5,84*

___ 525
]

___ 0,83! *1,16t

7-93.’

0,54 0,13]_____0,09: 0,28
17,251 18,37 22,65* *
9,57 8,97| 1'1,43

b*.*Zl____ 2,04 7.--
0,60] "J0,851 1,341 1,32;

"5,04*------- Ç,"1--------- ------- ~
15,66] 16,73

a5
122,88 1487441 173,77

8,85" L___
. I* 7,061___ 4,97|

3,08'____3,91]___ '2,95|~—3,37____ 2,85*

4,19 '4,74
■™í--------
0,62- 0,62

, I____ 1,'86
2,44j 2,90 3728
”-"-T------- í'-"-'1--------

________ _ 4_  . 07411 * (. , 
0,16!___ 0,35]___ 0,45] 0,5íi 0,70

1 34] Õ7531 17301 *1783
0,94| 0,99

 Outros (Acúcares_e_derivados); 2.97]__ 0^51____1-09 1,78 
Lequmes e verduras I 3.611 1,41 2,72^ 3,357 *><vu

-----  * ------- Tomate 0.92'~"0,37 0781---------l~,Qol-------- 1717]------- 1,1*5 
---------------------------------------------------Cebola. - --•  

  Alface 0?11

'6,61

0^31 "p.16_____ 0]26
™Õ755

2,85

0.40
... 7.73_____
12,52'___ 15,771 15.20*

2,04

19,66* 21,61"__ 23431____ 29.41 35.81

Biscoito!___2.54 i 1,14:____2,08* 2,58]____ 2,807__ _3,38___

2]3~T 248| 2~46 248 3747 stlÕT
 ■* 1,99* 1,9 1 2,38 2.18]______;

0,25 0,35 0.641_____2.34 1.71
 --  O,57*~1".22

30,16 45.10
A cã------------S 71

11 '64Í 17.75

11,66

70,29] ,, 0,3.7
L,"1 l,ZT, __ ____ ___ _____ _________
5' 1í* 6*24 749* 844* íí J9] Í3]o3* 30.66*___ 26.72

1,57 4 ,
T,"3~lj------1,48

3,72 5,76

13,95* 18,14! 28.96 28.02
***"-"- ~*'7,14i------ 7.46' 5.25

í,0*3|____ í,42|_____ 1,631_____1.88] 242
------' 7,697 9.25I 13,31] 15,95 

2,19 2.57' " 4.44! 5.1 í
-- —--------- 1,38

17.38 
13.48

0,82 
58,38 
21,11 
*3751

5.07 
28.70 
”4 
"15,85

5,88 8.54
"-"■II Í1.42

---------5,26 
2.33

*'0'57! 1.22
30,16 45.10
4.59-------- 5.71

Mais de 
20 a 30
4 11,74] 601,67

11,89 
------- 6,07

2.42*------- 4.12_____ __
_____"J.::í------- Í.7Õ1_____ 249

5,141____ 5,7Ói____  6.01 7791 ____ 10.00

0,82____ Ó.91

2.68] 3.96

3,19 ____ 3,49
___ ____ ____ *0,9'31 T26 
0,61____ 0,87______ 0.91J____ 1.091 1.40
'“3 7,67 8,79! 14.411___ 18.18

‘2*740' 2,15|~~ 2,16, 1,951 “j.74] 3.221____ 2.99
"O.ÕCT 0,92i 0,90 0,94 0,93 0.89_____ 0.85
2,37] 3,4'ol 3J3 4,78" 6,13* 10.30]____14.34

.^4 37G -------
 

"0]4"Sl Ò?4Õ* 0763"
co!------- -> c->1------  T m'

2,49 
0,90 
1,00 
5.75

3.36| 3.66
~ r-

"2778

0,52' Õ.51 _____ 0.45
— - -H----------- x r o q

3,56] 3^88 5.2T 6.14
-■‘■■-Ti____ *2-.i5r

0.93
ytp1____ 1 I_______  '
7,67* 8,79  14.41!

ZÒ.89]
1*0.141___ 12.42
—  -------2780

P?
1.41

I Mais de
30 

jP——

13,2'0
6,59
4.12

10,35

Outros panificadosi 2.401 0,54i 
' *"  " ] ^1,80" 0,77

______pleo de soja]___1.271 _0,69| 
____________________ _Azeite de oílvaí___ 0.331 C. 
___________ Outros (Óleos e gorduras)!___ p.20]j__ 0,051 
Bebidas e Infusões___________________ 1~ *,

ÇAfé moído.___2.27(_lí32|

' Cervejas
Outras (Bebidas ejnfusões)! =. -  

Enlatados e conservas j 1°?; P<4j

0,04

0,21*

Mais de 8] Mais de ] Mais de 
a 10 |_10 a 15 I 15 a 20 

7'202,30: 238,07^295,34

' 8,48* 9,66 9,01,
' 75,641 -

0,65

í,'59|___ 1,85____ 2,071_____ 1,97_____ 2,64
*~ '"I 0,70_____0,68:_____0.83

____ 1,94]____2,49

1761] 2',07~"2^09
0759 0,58,___  0,60 0.82
7711___ C/7 '* “
6,4*7 6,78

0,92]

4,79

______La ra1 n ja. .1.0'5] 0,3 9  
Maçã 0.88; 0,21|  

Outras frutasi___ 3.81J__ 0,57_____ L27J____í,93j____2,69] 3,73

4725* 57841 778Õ 97271 ‘176*01 1
' ' 5,671 6,75; 7,181

1735 17***.___ 7*"
5,54 67*011 7,
1,44* ’ 1,81 2,

    1.1"* 1,02  1,  ;__

 
9,24 10,09 10,28 lí,03 12.26 18.87

____ 6,95--------7,93-------- 8,49, ‘8,51*-------- 9,59____ 15,52,____  
1,76]--------2,03*-------*1,692,25 ------ 2,29_3.16'|_____3.09

-.vo u,xa 0,54 n ’’T n n n1Q ns’
i,9*l|* 15,*18 ~r7725

.____ t I . _ ,
237!____ 2,57 2,02
------ 4 -------3,601 

4,24* 5,Ó4T
.—S---- *=-ii| < —* "3-Í.-T-
.^,AV| A_Z,V/V, AV, / U

 9,85] 10,94] ~10,96

1,68*1 Í,9ÍÍ 
■ ,____12,24.____ Z]'— ,

1,17] 1,95 2,08! 2,01]
~n "'r " * ” ___ ri. *"] 0,211____  . ______

F___ 0,131 0,261____ 0,211 0,21 _
° 13,65] 15.14 19,72

Azeite de oílva1 0.331
NMM. J 0,091 <
10.97“ 3,36! 6,18] I

___ Café moído]___ 2.271 1,32] 2,17____ 1,. 
Refriqerantesj__4,24] 1,14 2,06___ 2,99

‘ 2,31] 0,42* 0,96’ -*-- 2715^—07491--------0,977

Peixe sardinhãl 0,13 0,06; 0,13 0,19
______Azeitona, 0.17] 0J)í] 0704l~Ó,05T   - _________ ___________________ . _____  

Carne de boi 0.02] 0,031 0,04* ^0,04,____ 0,04]------ 0,021 0,03]_____________ “0,02 0.011 Ji.02_0.02
* ".■■■ 0,21* 0,481 0,381 0,62)____C

---------------------1-----^2-g 0,8!' 1,61*------2,44’—‘2,761____ 2,91]-------- 3,35 
------ . */'! 0,411--------]0,55l 0,69*____ 0,70]--------(  
Maionese' Õ.28I 0,08 0,17-------- 0,24. 0,43.___"0,41;--------0,41 ____

Sal refinado" 0.15* 0,09" 0,18* 0,21] 0,19] 0,23" 0,19 0,25 0.22
Outros (Sal e condimentosX 1.38] 0,48; 0,85i 1,45: 1,45] 1 ■> ri«r 534

i 3,281 0,591 1,24] 1,15] 1,57Í
" ] 8 25] 1,65] ' 4,14] 4,28] 5,48 

dmlciiio I 37,33 5,69! 1__,
Almoço elantar ^lS.98 2,041 3,16' 5,73* “8,59* li,25[ 18,58

0/20]  0,36' 1,031 0,961 1,15
1,63] 2,89;  6,03* 6,30] 9,59

742]

1..28]  1,58]
II ULOb________

Banana 1.26__ 0,46_____1,06

.Maçã!___

: 19.24‘

3,86 1,92] 4,341

4.521 1, 
1,37__0,58! 0796* 1,31

"."* 7""*------- 0,72
I 7.071 3,971 6,22 8,17

_____________ Frango] 5,55: 3A15] 4,86 6,32 
______ Ovo de qallnhaj 1.35'1 0,82 1,34]____ 1,67 
 Outros (Aves e ovos) 0.17 0,01! 0,03 0,.1*9

Leites e derivados  I 15.881 5,42 10,31] ~ZZ,ZC
___________________ Leite pasteurizado] 7.12| 2,52* 5,l*9i 7,72] 

_______________ Leite em pó integral. V8] 1,41] 2,37] 2,57| 
____________________ Quejlo tipo prato.  0.91; 0,14 0,36] 0,66 

____  Outros (Leites e denvados). 6.06] —1341____ 3,00___
Paji ifi ca d os__________________________ ]_ 12.69 ___ 6,21 10,511___ 14,10.

Pão francês]_ 7.741___ 4,53____ 7,31

i __2,Í2
1.80! 0'777 ’ 1,32
-’""1 -J?|____ 1.1-;____ _________ .....

0,03] 0,06 0,18. 0,1070 i0T
8,86' 9,42*

—

___Ã3O]

1,49 1742"
'-* r , _

0,15____0,23]" 0,1'7 0,19'
ZZ/Z- r.--- ~ -*-4 “

I____0,04] c.32,
0,48]_ 0,38] 0,62]

. ....._____ '039* t. „
0,17| 0,2'4 0,43: 0,41!
n n n id! n oV

rít*-ff
Outros alimentos 8.25! 1,6'5: 4,14* 4,28 5,48 13,63! 10,40’ —____.—.___
Alimentação fora dodomlcíílo 37,33]_5,69: __1132*___ 19,60]__ 28,25 32,23'" 48,08 59,52^___ 86.93. —101,40^ 217,69

Café, leite, café/leite e chocolate 0,71j 0»17[ 0,20]___ 0,36* 1,031 o,9"6Í 1,15
Sanduíches e salgados 5,63 1,01] 1,63;____2,89i 6,03 6,30] 9,59

-------- ’ ------- 1,69; 4,07: 7,51 ' 8,61 9,51] 
4,22* U,/a' '1,9/' 3,1U~ 4,UU' ~ 4,ZZ------ 0,94'

. _____ . . 0.46
15,14 19,72, 20,52*

— —. ~ - ---------------------------------------- —t'— M . 1 ■*. . — * -

J,A/I______
5,16____ 6,43____77,94*___ 8,54]

__ '3,781_____2,93* _____ .
1,14]___ 1,41]____  2.22___ 2,581_____ "5.46
'■ '~ ~~| r~*

0,25' 0.32

1,58
3,76

u,/i_____Õ.Õ3 ____ u_"“J_____ !£T—
0,47 0.51 7____ 0,7*1______0,95
- - -■ - ->] 0,331 r""

1,48 0.85Í 2(71

8]49;___ "831* 9.59 ]

Tabela 11 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar com alimentação? 
por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

 em R$ - Brasil -1996 
*_____ c

Até 2 Ma'S de 2 i Ma'S de 3 
____ ______ . a 3 I

#### 36,04;—88,5S]-] 

iãS 6>0~"3'43Í~~629Í 
Arroz^ 3.54!

______  _____ „.■■“!::=]zj?-"5lL_--
_____ Outros (Cereais, leguminosas.e.____ 0.58. 0,20,___ 0,37___
Farinhas, féculas e massas 3K*' 1.Q|0; Z,"’!’ —

____Macarrão! 1.25j 0,577____ 1,29.____ 1,53*  
_____ ______ Farinha de trigo' 0.42, 0,16; 0,47 0,53]

____________ Farinha de mandioca] 0.45] 0,49; 0,81 C,05;
Outras (Farinhas, féculas e massas)! 1.51" 0,77* 1,13"' 1,58]  Í,3Ó*

tubérçulps_e.raizes  I 2,Ó7j C
_______________________ Batata Inglesa; 1.23. (, _______________

______  Cenoura! Õ.39j 0,12; 0,33] 0,35;
Outros (Tubérçulos_e_raízes);_ 0.46__ C,"^______________£. .-------- -------

;_______ J_____*1 4.94i 1763; 3,32!____ 4,58, 5,74*
_ _________________ Açúcar refinado 1.34; 0,53 I

_______________________ Açúcar custai. . 0 63 0,59]____ 0,94]
907] 0,51! 1 —'
3.61 1,41] 2,72]

0,421 0,21
______________________ .... __ 0.36! 0,11
Outros (Legumes e verduras)__ 1.9'1 j 0,72‘

_____  Frutas

4 

4,00

0,42* 0,49* 0755
0,19 0,29 0,37
T728]------ 175*817----- 1792*
3,53][__!L _ 
" **! 1-42* 12*2"

*Õ782| 1,12] 1,31
"■''*' ~"l Q31

Carne.de
Massa.de
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Tipos de despesa Total

2,44Macarrão

Tubérculos e raízes

1,46

Legumes e verduras

Frutas 1.44

Maçã

8,90

1.75

Aves e ovos

Leites e derivados

Panificados
”7,60Pão francês

1.69
2.281Outros panificados

Oleqsé gorduras

Bebidas e infusões

Outros

Lanches
4,08

(1) Inclusive sem rendimento.

0,49;

17133 24.00
-------™? r-

4,57___5.87rss
<69?

<32

0,35
1,14

0,18
Õ.67| 0,72

3,567 
6,22" 
5,18? 
0.3’5?

7,427 
1,7’6- 
±J=L 
0.951

Tomate
Cebola
Alface
Outros

Alimentação_________
Alimentação no domicílio__________
Cereais, leguminosas e oleaginosas

  Feijão

Mais de 
400 a 600 

59,05 109,56

14,16
7,91
3,91

21,49

2,48
2,26

3.40 
.______ 57597

17,04 20,36?
11,69

3.19 
4,10 
5,07? 
1,09

Farinhas, féculas e massas
  Farinha de trigo

Farinha de mandioca' 
Outras

  Café moído

 Cervejas e chopes 2.22
 Outras bebidas alcoólicas

Outras

Oleó de soja’ 
Azeite de oliva 

Outros

’______ _____________  Banana
  ________F-Laranja

“  Outras frutas
Carnes, vísceras e pescados__ ________ .__

_______ Carne de boi de primeira_______ 6.90_____ 1.43 
Carne de boide segunda

_______  ______ Carne dê suíno,
Cames<peixes industnalizãdos 5.36-------------------------- —-----p ----.--- ______

Outros

Almoço e jantar? 18,31 
■ ____ 0.78 0,12

_________ .. J 4,44 
rigérantes e outras bebidas não alcoólicas 4,21

?  __ ■ ’■ ZZ~e?94
rvejas, chopes e outras bebidas alcoólicas’ 6,08 
_____________ ’ Outras 3,06 0.80

1 69 2.83
31,49 

2.29, "3,83
' 2 67

14,96" 24,99
9,57! 1’5,99
194 ’ 3,25
1,20; 2,00
1,40- 2,33
5,08 8.50

17,65 29,49
“2,491 4,16

2,14: 3,58
2,291 3,83

10,721 17.91
53,04 

16,731 19,59
8,02; '
3.25I 

_1_3.18l 
3.64?

34.5'1 
17,47? 
“8?19? 
_8,8< 
_7,’67_

5,51I 
<91 
_1.2T[ 
29.61 
“3199;

9,43; 11,36

<78? 
<46?
2.99 

 7,89”
1,08] 156-

1,261 
0,43!
4.64?

Enlatados e conservas ______
” Sal e condimentos

Massa de tomate 
Maionese  

Sal refinado 
Outros 

 Alimentos preparados
Outros

Alimentação fora do domicilio
____r___ . .__

Café, leite, café/leite e chocolate 
Sanduíches e salgados

0,24 
0,12 ------
9 69

2,08 
-------- 1~,91,______ .

0,59 1.33
--------0,’42-------- Õ.43

0,98
--------0.49

2,08
0,45

Õ7T 
2,47 
6,10 
1,66 
0,99 
0,7'3’

1,431 
“4,33 
14,13? 
' 2,90 
_1.91?

1,82 
7,50 

51,19

200 a 1 I
600 |

£V£, í^ti___ 231,071___ *r i ,v»
160.67; " ”180,84? 215,09’ 

* 18.57?

5.96 5,75'
' ' T[ 1.78?

88,63
32.74

5,281 8,83
2.94!

*14,21?
5,131
5,8'8

16,5’0
11.8’2”
_3,44”
“1.25

Mais de 
600 a 1 000 a 1 j

000 ' 200
____     153,24 202,121 231,07 

------------- 138 36_____52,08 94,751 " 127.88? Í60,67| 1? 
i--------------14 34 '____ 8,85? 14,28?___ 16.69’ 19,001 18,25 ____  .
Arroz ~~~8,45? 5.20? 8,561 9.87! 11,68: 10,91? 11,05’
-• --------- ■— —---------573-; 6 251’ 4QA s ?«;

"109 1,05? 1,41
-------------8 w v i

1 3ÍST 3J2* ~ 3'50? 3751 474i 7^08
1881--------170’--------- 2750: ------- - " * -
1,79? 146 1,29 ...,

----------- 2,67 2,70?“' 3.17*ZZ372? 
-------------------------------- 2.81 3,42? ’
,04i ~ ii9?~ 1.55; 

Frango

Outros? 0,24

7.63 ____ 3.43

0.04____ 0/11

Zn

10,17

2.77

3070?

6,35

5,78;
_2,45 

4,95
12,83

2,30
°J8
8,77
2.04
230

12,’6lT
3,52
0.30;

32,521

2.37"
6,15 

 3,28

0,80
3,14

3-9? 2-??Z_.
6*30

___ L490.86

4.56I 9,06
2,11 _____ 4?42

““ 127 1,96
----------  -1 0.83

4.71_____ 9,13| 13,47?
4,97 7,601____ iv, 'jj____ ■ ■ ,v°i

--2,91“ 3?5?r ___ 4-10 5.11' 
--------- -“T ~ 2.28Í_____2,77

3,93 4.57’___  6.061--------

~ "OJÕ

6,96

_435” 
i£,oo 13,29?

TÒ.3’5’ 10,12?  
-2?82l_______________  

0,32 
17,85?------ 22,5’8'
8,77 11,23? iz.rfli

2.3’8? 27257
336? 

”6.691 ““’8.7’6'

13,58? 
■”5.89’ 

37£

0.8Ò

1.07 
------- 3?26

9AQ 
0,42 ---- f
1 99

4,9’2

_____2.43

--------0,03
-------- 0122 ------- 0,35_____ ___ ______
____ 2.88_______________5197| 9.38Í 12,27

vaie muiuu ______1.31
Refrigerantes____ 4,24 0,79

■ ------ '_____0,19
0,8Ò 0,12

--------2,1'1| 0.47 
--------  0724 

0,92
_ 0,1’4______

0.06i____ Ó.l4i
””0,26 O.Í5r____ 0.2'4;

' ’1 0,57? 1
____ 324-------- 0.48 1 
____4.921-------- 1,51  4,yj_____

43,81 6,97____14.811 25.36'
1,7’7? o”'__ — 

_------o-77 
0,65

_____3.94
___ 0J1

0,52

2?47T 3,07_____ 3,03
3 49’ ___ 4,47_____ f. _

2,10’ 3,19jZ_____
0,57 0,76 1 ,Ó31 1,35?
2,06
1,11

2.9Õ 4.08
5173”

0,34 0.44
-----  0,36

“2155 ”’
3,09 _ 
4.Õ9 IV, U IV, líl ______

1146 ZZ5Ó.24’Z .62,55;Z ”90-66ZZ40^2

1,67 
0,69------ —

--------038 “

!-- °'-2ér
“flíl----íM"
'3.17? 3,69|____ 4,89

~ 4,2'2”____ 8.31
0.34 i____ 0.51
1,68?
1,681 2,88

166: 2,681
----- 0,80 ------- 152-

Tabela 12 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar, 
com alimentação, por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

em R$ segundo os tipos de despesa - Brasil - 2002

' Até 400

_ ; <1)
182.17?

14,34’
O,4»3____ ________________O,JU

■ —4.83? 3.26 4,91
óutrosl 1.061 0,39y___ 0,82 _____ vvai____ i.yvi______ i^2_____ v-.yi
---------- -------7 9Í1----------4.641___ 7,29_______ 87311 8,85 9,61  10,13- 

'2,h4-~—1,20]___ -- 2,03 _2,51 ~
1.53--------- Õ.59 ”“ 111 --------
146 -------- 1,56 2.21 ”, ,
77 3, 128? ”~ 1951____ 2.11

____________ , 2.2’3!------“Ò’.71l ’1.35? 2.24- 
Batata inglesai 1,00:  0,27

õ?36| 0,121_____
0,89? 0,32!  

JB.18IZ^-39? ZZ 
0,75; .,,H

-------- 176’1 ’275T  
----- õ.a^EZZ Z87' 

131! 2.73?
0.32?  0.81 

------ _ —
01241 0?52?

1.921
ZÕ.61____ 0,71^

1.39!  
12,60?

”3.30? ----—-
’5?45~i 6711”

I ,VS 120; 1,36  
0,81 088: 10’3?

-------- 07921----- “Õ.97” 
2,47!-------- 2,72-

“7.42Í------- ”9.94"
1,76i 1,94
1,1’6? 1,641  

“0,95? 1,28"
3.561 5,0’5- 

33,46 ’ 39790;
8.90? 11,7.1 iv.w 8.06? 9,1’61 9.23?

~2743?--------- 2.8’0’-------- =’-’-+
_6.96_____7.911

2.561 2,47!
------ 5.75?

14,5’2’i 16.431
11,24”------

0,22 
25.57Í ___
12.741 1’5.25' 16.56Í 16.60!
* —j_____2.371 ~~~
3,86* 6,15 9,28' 13.31?

“6.69?—‘8.76?—10.88’  
2’6.21  
13,581 i
5,89 

?T3Õl 6166" 
_6,’39| 

0,28!’ 
1--------

T5?25Í-------18,82- c
“5Í85---------7?25 ~ 

17,471
2’7.96! 
15,21 
“5195— 
-AZBL

5.48T 
0.44’“ 

”0,641____ 0,78!
— — i 23,39| 
“3?44--------3,72"”
—i.-_ i-r-------------, X-—

4,141 4,60. '7.02;

2,43” 2,97* 4,29
1.22Í 1.421 1.86 
4,53’’ 5,66 5,78’

------- 0185]---------103’ 1-’^
Õ.72; 0.83 0.81
0,30 J 0,36?Z jP.34?
2.661 3.44 3.58]
3,3’3’ 4.30? _8.21____ 11.83’
5,75; 10.13] 10,171 993.

15.46?___ 17.77Z_23.85 ___37.79
__  :,::i io3i____ 1"]_____
2?71 ____ 4J2’i_____5,20? 7,Ó5]Z _10 °í l7-98

i.wi 7,w3 4,—.
------ 2.70 4.72?____ 6.63 _

i 4,08 ____
l-------2,16 3,17

Cenoura” 
’ Outros; 
Açúcares é denvadòs ?

Açúcar refinado | ■ ,-.v
Açúcar cristaj ’ 2,52 

Outros 4,21
4.WÍ 

--------0.95 . J.
0,66 0.28 ____ 0,49
0,58 6,12? (*"■

___ 1]93|____ c.:Z_____ .
5.77 1.44
133____ 0,51? 0.921
0184 0,24

------- 5.71 0.12
2.91 0,57

25,38!____ 9.69

5,30 2,64
1.511 0.42

Pescados frescos 2.37 
Outros *.*?

| 9.87_____ 4,33
Frango 7,63_____ 3.43

Ovò de galinha' 2,00
--------- C 1 ’

Í6?52 
Leite de vaca? 7,56 

__ Leite èm pói 1 .’93______ .
 Queijos   2,88  ___ 0.25

Outros 4.15
----------------------------- 15?10 

— “ _ -7,91 2.46
 Biscoito 3,86

3,33 
4,68
3777 ZZZS7 ._...3 S0 

 0,33 * ------
------- 0.58 
------11,73 

------------------------------------2,37

Classes de rendimento monetário mensal familiar 
. Mais de 1' Mais de 1 Mais de 1 Mais de 2 Mais de 3 ’ Mais de 4

200 a 1 ; 600 a 2 000 a 3 000 a 4 000 a 6 a's e
000 000 000 000
277,64’ 338.04’ 433,48? 498.53?J 832,95
''15,00* 247,38' 292,561 313,82 524,34

18,57* 18,52 Z’ 20,94 ’Z 15.551 25,99
11,56 "10.92? _8.471
5,48’ 8,061 4,74? 

Z?í.49’’ 1.95!" 2,34”
_11,661 12,74? 12,86

—2.50?____2.30? ____ 3,25 ____ 2.56”?____ 1.45? ~2,42
1.29; 1,14? 0.98’ 0,951 0,601 1,00

1’Z___ _ 4-9°í _______6-53'__ 10-91
3,891 ‘4,16’7 4,46? ’4,697 7,83

?------ ’0 56 104l Í?19?____ 1.55? Í.92I 1,93’ 1,95! 2.0’9* 3,50
--------0”20|------- 031 i 0,441 0,531 Ò.61? 0,71 Ó.8J7:_____ 0.90' 1,50 
I--------0.6?--------Õ.87Í 1J7”T~ 1.36’ 1.39 Í.52 1.65’_____ 1"!
' " " ~~____10,72?____12,601 12,6’8! __ 17,73| 18,84'

7 2.20| <94? 2,13 ’2.9Õ+— 2.23
i 3,17 3,30’ 2,81! 3,47? 160’
i 5M 7,39” ’ 7.74 11,36' "
' 5,45i 6,11 7,50 8.93
í| 120’ 1,36 1,69” 191*
-’■”■■? 112! 1,34?
0,92 , 0,97r 128’

-------------------------------------' 3,’38’ 
11,83” 
“2754? 

1.76 
"1,45? 
16.127 

,90; 48,07!
,7’7? 15,85?

“2194? 3,25! 2194’ 4.91
10,0’71 13,18|  14,21? 23,74
3.14Z 3.64; 5,13 8,58
6,8’6 6,37! 5188 9,83

17,60| 1’6,50 27,57
13,091 11,82 '19,74
3,68 3,44 5,75
0,82 1,25 2,08

40,44 45,91 76.71
-1 27,74

3,68 2,99 5.00
___ zzííí 22-24

13,01; 21.74
36,94 61,72
15,3'5 25,65
8,62’ 1’4,41

12,96 2166 
8,23| 13,74
4.04 6.75

” 2,24! 3,75
194! 3,25

35,84? 59,89
3.24 5,41

T2.Í6Í 2’0.32
8.77 14.66
4,24- 7,08

“7?43" "12.41
4,49 7,50

“7,63 12,74
~1.15'-------- 1,92

125? 2.08 
0,30 0,50
4,99 8.33 

12,76! 21,32
9,93, Í3.36 22,32
* *T, 184.70' 308,61

56,79  97.86- "163.51 
-------’0?9r Ò?83Í j?Ó3i 189' 2.9’5^_____ 2.54,___  4,25 

" ;.2õ? 7,oõl ZZÍZS ~15-11:ZZ 5ài24
4,3'5 5,45? 7.001 9.77? 13.74? 13.51 22.57
» ------- 8,30* ■ 9,4’41-------11,46’------ 20,50' 29.6Í?Z_49.48

-------- 6Í83---------87ÍZ-9.47? 13,351 16,85 ? . 28-15 
------ 3,17 ------- 3,95-------  4,69! 6,36 9,58’ 9,27” 15.49

I

6,03] 7^521_____ 8<9‘ 10,72!
1.41-------1,391

3.16?
’2.9T? 
"3,88 
"Õ792 
0.66*

Vil<_ _____
<59 1,18] 179'

”2,82’ ____4.49
0,92| 1,33”
0,39]--------Õ?69'

"19’6' 2?73?

5:41 "879’
ZZ,_____ 6.351
1,35’ 2,39?

',» .
-------- 145-------- 27Í9 2?36 4-32

1Õ?4< 
8,26 
2.08’1 
0.14!

13.8ÍT 
7|14l 
1,95?

_ _______ _____í 70?_____ .
0.93?" 1.84 ____ 102!_____ 4.75

S7
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Tipo de despesa
Até 2

a 5 a 8

0.4703 0,5339

0,1126 0,1315 0,1592

0,0427
0,3760

0,0325 0,01 27 0,0265

0,0121

0,44390,2398

0,0702 0.8443

Frutas
0,0123

0.0730

0.1586 0,9244

0.1303

Leites e derivados

4,2208

0,6916 0,9318

0.3382 2,30400,1085 0,2255
Óleos e gorduras

0,19660.1849 0,1900

00119 0.02470.0096 0,0541

1,1109

___1.3336

0.8646
Sal e condimentos

0,1366

1.03220,3143 j 0.47290.2793 0.0969 0.4102

1.6632

0.6013

__ < .
0,2207

Total

15,8455 ___ 4.8560 9,4802 1'3,0329 15,1422 19,6633 21,9602 25,8648

0,0397 0,0152
__ (, 

0,1546

1.4684 
“7 >
0,0180

0,0335
0,0278 0,0103

0,0200
0,0541

? 0,6682 0,4703 "
0,3694* 0,2766 0,3185

0,3318
0.0795

Peixe sardinha
Azeitona 0,0333!

0,0038?
0,1499*

I 0,0549 
--- < 

0,0162"

0,14171" 0,1433' 0,1433
0 0836 0,0824

0,2435
0,0808

Outras (Bebidas e infusões)
Enlatados e conservas

Pâo francês
Biscoito!

Outros pantficados

0,0099
0.0055
0.0030

0,0427 
0.0155 i 
0,0186

0.1811
0,0697
0.0196

0,0377?
0,0297?
0,0606 ’

0,0569
0,0218
0?0240

0.0398
0.0110

0.2692 __ _________
0.1292 | 0.12781 0.1226
0,6581

____________________ Óleo de soja
Azeite de oliva

Outros (Óleos e gorduras)
Bebidas e infusões____________________

_______________________ Café moldo
_________________________Refrigerantes

0.0391
0.0102
0.0085*

0,297o
0.0217
0.0005

0.0215
0,0112

. ____ 0,0050
0.0191 0.0341

0.2053
0.7657
0.41191____0.6011

0,4594 
0.0354 
0,0027*

0,6571
0,0467
0,0511

00537
0.0119

0,1106^
0.0117, 00357" ~ 0,0200

0.0082

05978
0.0442
0.0175

0.5524
0,51811____
0.04541 0.0860? 

C _ — 
0.1055? 
0,0783

0,3049 
0,0587 
0.0715 
0,2613

0.0420
0,0213* 0,0239
0.02321
0,0961 0,1525 | 0,1882

0,2377
0,0539
0.1708

“T3152 '

14594* 1.4996
1.1861 1,7220
1.6349"

Mais de 2 Mais de 3 
a3

Mais de 6 Mais de 8 
a 10

1) Em 1996 o salário mínimo correspondia a RS 112.00
2) Na classe de recebimento até 2 estão incluídas as famílias sem recebimento.

os
Farinhas^ féculas e massas

Mais de 5 
a6

00244 
0.0111 
0.0096" 
0,0507"

0,1376
0.0627 
0,0717

0,3093
0.Õ502
”;*;;5*
0^3195

0,3531
0.1243
0,0678

0,03031 0,0358
0,0160 
0,0106* 
0,0681*

2,9502] t.
1,90851___ 2,3916

~ 2,8396? 4,6762 6.8807

"2ZJ5TÒ3 
> _ 0,1524 
i ’ 1,2339

Mais de 
20 a 30

Mais de 
._ _ __ 30
45,5627 64,4128

3.0603 4,2869
?--/3| 2.3519

*0?Õ527 
0,1796

0,4123
_____  0,1176
1,4192 1,9766

Tabela 13 - Distribuição da tributação sobre despesa monetária média mensal familiar com alimentação, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

em R$ - Brasil -1996  
____ Classes de recebimento mensal familiar

Mais de 
10a 15

Mais de 
15 a 20 

30,3886

0,2045
0,0681
0,1326

------ Õ?2658
0,1916

Despesa em alimentação 
Alimentação no domicilio
Cereais, leguminosas e oleaginosas

Arroz
__ Feijão 0.1971 Ó.Í261

0,4180
0,0644
0,0439

1,2749
0,0818
0.0775

0,0165 
0,0119* 
0.0683

0,0415 0,05541 0.0557 ! 0,0671 0,0890
---------- JJ.0392 - - -- --I ----------

0,1280
0,3517

.— Jl __ 2.4521
?0,0481*  0,0666?  0,0926 
0.4480? 0,5369!'_ 0,7540

0.6234
0,3898
0,5030

OJ791 
D1290 
0,1501

0,0969
0.0837
0,3145

2.Ó608I 1,5692

2,7394 Z651Õ
JTJ____0,4965

0,1774 Ó.2292

0.0669
0,0374'
0,0288]________
0,2712 0,60471 0 8548

0,7326 _ 0,4286 ______ _____
0,51251 Õ2308 0,4188 0,5200
0,4843 ---- ---- --- *

0,0281 
0,0217 
J3.0364* 
0,1202!

0,4018* 
0,4107? 
0,0433? 
0,2843 '
0,0907 
0,0611 '

0.5078
0,2698

0.0392
0,0167
00167
0,0803

0.0238
0,1580
0,0552
0,0368

1,0350 _1.0369
0,5644] Õ.6812
0,38471 C ;

___0.5321
0,0772 
0,0481* 
0,7993

___ 0,0845 0,0925
- — 0,0334

0.0*371

0,3197 0,3729
0,0588! 0.0663
0.0630 0,0617

'0,3760* 0,3906 ?0,5016

0,0309
____Ò.0236'

0 0073
0,0969. _0,0762

0,4178? 0,4029] 0,5595
_____  0,059*1*" 0,1154 
0,2667 Õ?4Í20 0/4702
1,9286 2,1964

-------J 1.4077

0.8319Í 0,8260
0,6021 0,8975

0.7305
0,0865
0,0427
1,0849

0,3972
0.0789 “
0,0493
0,5402

Tomate
Cebola •
Alface,

Outros (Legumes e verduras) j

0,2830 0.3277 (.
1,2264 1,91671 2.3889*
*-------- ------ J.4387?

z____0,3353 0.1802*___ 0,3379____ 0,4902

0,2917 
0,1173 0,1270

0.12457
0.4249!
0,1795*___ .. _ _____ z
0,09811 0,1962 0,3008*___ 0,
O.OIIs! 0,0264

0,0023' 0,0073 
0.0058 ! 0.0088*
0,0231 i 0,0425*

0.7506 0,8027 , 0,8047 __ 0,9069n r-.c t 7 0.Q449? p ncnc l Ã ncno
0.0083* " "'0.0261

0,0458 0,0596
0.1512, Õ.I6661 0,2626
0,54511 0,6122? * "■*

1,3199"?
0,6796
0.1344 ___0,1538

Outros (Tubérculos e raízes) 
Açúcares e denvados  

 Açúcar refinado
 Açúcar cristal 

Outros (Açúcares e derivados) 
Legumes e verduras_________________

0,2537
ZZ°0536*

0J216|
1,0163 '

0.8975

]Õ2248 0,2065
0,1282 ___0,4723 | 0.3449
0,0434h

0,0247
Õ.Õ289

0,1847— 0,0725
0,0867]____0,0812
0,4088]0,0702

0,7572_____
0,3648____ 01818
0.0709 
0.4273, 
0,1298!
0.069ÍJ 

___ r 
0,5252[ 
0,0357 
0,0156 
___ [ 
0,1887 
00471^ ’ 
0,1832 
1,2224

" 0,11051 _0.1397
„ __ 0,0351?___ 0.Ó476?___0ÍÕ8H __.... _______ _____________ ___

0,0081 "0,01721 0,0199 * 0,0179 0.0222] 0,0184 0,0233 0,0207
----- '0.1713] 0?2923Í Ó.29Í22 —- - ----+■ - —-I -

Õ8633I 1,1052 2,7485 2]0982 ^2.2430

  ~ *0.1453] Õ.26361 0.3953! 0.51751 Ó18545? 1.205íl 2.1288

. 0.0094; 0,0167'?? 0.0472]? 0.0443- 0,0528?  - ’ -----
0.0466’ 0.Ò751  0.1329Í ?0.2773I 0.2896' ? 0,4414*
' —’ ;/-?__0.3453??___r—- - —' --

00905* 0.1426’ (

0,0076?
0.04181

_____ 0,1278
*0?4843 l 0,5240

0/1363
0/1099

")| 0,0554
0,0155___0.Ò160'

"> 0,0230

0,0596 0.0608 ___ 0.0837
' 1 0,0375] C.Z.ZZ

-7~3]0.5743
0,2287 0.3899

0,3419

 0.0321
-.1 ~_____-■
0.0043? 0.0048

—0.5749 —-?-:?:

 Banana
Laranjal

MaçâJ____ 00829
Outras frutas; 0,3600

Carnes, vísceras e pescados_________[
Carne de boi de primeira'
Carne de boi de segunda'

______________________ Came de sumo_
Carnes e peixes industrializados

____________Pescados frescos i
Outros (Carnes, vísceras e pescados)

Aves e ovos

Feijão  0.1971 ___ 0.11261 ____ Ò.2321
(Cereais, leguminosas e oleaginosas) 0.1166____0,0404 0^0747^

0TlT42137072606
 u,vij2 Ó.0446 u.uouz

0.0465 0,0769 0 0805
ZZ 3 0.2284? C - -

0J 202 0,0649
0.0666 0.0058?
0,0192* 0,0049?

Õ1215T
._______ T5737Í
Cervejas 0.991 T?

■ ■ ■ 0.4344'

_ I 
0,0256

0,0931
 1,0227
5.7887

0,3335! Ó.8346?

— ———Q*

____1,71621
0.6753: 0,7057

—--------- 1 C ■
__ 1,25891 <5086 

0,4200? 0,4830
0,2566 *

—1,0973 
0,5368 ' —0,6389 

0,09761 v, io*hi u. iuoo
"0,56891------ Õ]72'72 ------  0.8754*

____0,1712? 0 2072* " ‘ 
00967 ; 0,1400

0,0660
_> 0,0296

0?0264 0.0374

0,2966 0,2977
3| 0,1234?

0.46791 0,5136

 Carne de boi i
Óutros (Enlatados e conservas)^

Massa de tomate Ó.Ó935; ~ 0,0323; ~b?Ô820"
______ Maionese___ 0^0564]___ 0,0162___ C.2ZZ?]  

_____________________ ___ Sal refinado 0,0144* 
_____ Outros (Sale condimentos)

Alimentos preparados
___ Outros alimentos:

Alimentação fora do domicilio __ J__________ _____
Almoço e jantar. 0.8729  0,0939 

Café, leite, café/leite e chocolate 0,0327 j 0.0076;
Sanduíches e salgados j 0.25891 0.0466; ___

Refrigerantes, cervejas e outras:  0.3583 • 0,0779'  Ó.1870[
Agregadas e outras 0,1940 0,0361 C.222C

____ ________Frango
 Õv° de galinha 

Outros (Aves e ovos) j 
“__________________ I
__ Leite pasteurizado I 

Leite em pó integral 
______________________ Queijo tipo prato| 

Outros (Leites e derivados)
Panificados

0,0348 
0,0094 
0.0118]___00136

Z25Í?}ZZ°^Í1__
0.13581 0,1351*1 0,1266
0,2450 ? 0,3261 C

Macarrão __ 0.2511
Farinha de trigo __ C

 Farinha de mandioca
Outras (Farinhas, féculas e massas) 0,3050

Tubérculos e raízes_________ ______ _____
Batata inglesa____ C.—, v,^W|

Cenoura! 0,0103; 0.0032 * 0.0088*
—.........................................  0,0042*__  0.0092_

0,0563
0?0Ó36 0,0059?
0.1253 0,1492

0.0266' 0.0310
0,0130* 0,0145

_0.0098*
0,0508*

"Õ.Õ351J
0,0348* 0,0346
Ó.0860 0,1031

0J 825 0,2545! 0,3527

0,7380!
0,5524

0,3729

0.0617

i___0.2202

0,1157

0,0743

0.0374

_ o]0955?___0.1030 0,1432

0,4200

0.0472? —0,0443 I

0,3961; *0,4375’ ?“ 0,5443! _? 0,71541_^ 0.8250j ?0,8374?? 1.2393 
0,1842 ’ 0,1939* 0.3187 * 0.3214' Õ.4415 ' 0,5283' Õ8772

3,1735 <3956 ]___ 6?5930

0,2867 ]___ 0.5141 ____0.4083?_ 0.76231 0,5906

_____   0,0454 Õ?0334 Õ]Õ37b! 00631? ____ 

0.04'12!" 0,Ó498 | 0,0652 ] 0,1111
’___ 0.0040' _ 0,0021*'
____0.195Ó| 0,3195

0.2287

0,0*311 ' 0,0281
0,8997 T *"

0,3030!
0.0593* 
0,2709* 
1.5408]

1.Í59ÕÍ 1*12770*
0,8734*

0.4832]0,6202]

,________ ÕJ887*
0,0418 ' ??0.0510* 
;.:2!7I 0,0203*

___  I______ ____________________  
0.2999 ! 0,3158_______________ 0,33511 0,32931 0?4340  0.5403

0,5298* 1,1923
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APÊNDICE 1

Total Mais de 1Tipo de despesa
000

20.8114 26.6181

Farinhas, féculas e massas

Outras
Tubérculos e raízes

0.0507  0.05550.0326
Açúcares e derivados

0.2044

Legumes e verduras

0.09930.0900

Frutas

Pescados frescos
0.66210.4490

Aves e ovos

Leites e derivados
0.3202

Outros
Pamficados

0,2552

0,1190
óleos e gorduras

Bebidas e infusões

0,2047
Enlatados e conservas

0.9511

Massa de tomate

0,2622 0,5578

Outros

0.46340.2354

0.1608

0.1206

]

 

0.0204
-------------------------- ---  __■

0,0224 *

Leite de vaca (.
_ L ei te em pó __ 0,0705___

0.2461
___ 16040

0,793*0 0,35591 0,6545
-------*' 0'0315' ---------0,0731
0.02461 0,0037

1Õ324]------- 5,3173 ~

070985 ~

Café moído
 Refrigerantes

0.27591 5?0769
_ _____ 0.0463______ 4____
Que i|os 0.6041 _____0.05211 0.1748*

0,8718 0,1958 0,3863

0.5168 ~ 5.7*89*7
---------7TV ------------n*’c’,c

—072599

0,2218____0,0818 O.iraj' *0,2284!

0.0614

0.5620
0,6098

__ Macarrão
Farinha de tngo

SaHefinado
Outros

_1.7385 
0.8332* 
03378? 
1,3692?

0.0485
0.0306
0.0738
0.3028

0.4196 
0.4709?
0,2020

2J5763 
04023 

*0.4373

Óleo de soja 0.3918 
Azeite de oliva

Outros

00544
0,0114

0.1612
0.0716

0.2277
0,3472

0.3404
0,4747
008311____ 0.1401^

0,8582
0,0761
0,0143

1,0752
00841
0,0189

2 0,1356 ____ 0.2163
0.2990 ____ 07204

0.0207
0.0364

0.0336
0.0144
0.0364
0.1184

0,0688 
0.0606|

0,0925
0.0642
0.1510

0,3192] 
2.6880! 
0. 9159 ' 
0.2679 
0,4327

0.2657
0.0991
1.0282

Carne de boi_de segunda 0.5508 _____0.2743
Came de suíno 0,1571 ___ 0,0436_______ __________ ____

Carnes e peixes industrializados__ 0,5565_____0J816_____ 2^3267 ____ 0.4872
Pescados frescos 0,2461 ____

Outros 0,4088’ 0,2074

0,5565 
0.0864_ 
1.2914:
1.8377*1*

__ 0.4099
0.0710 0.0745 0,0869

- Ò. 7130
T1738

Tabela 14 - Distribuição da tributação sobre despesa monetária média mensal familiar com alimentação, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

em R$ - Brasil - 2002
 

Pâqfrancès
Biscoito  

Outros panificados

Até 400 T Mais de Mais de 
400 a 600

0JB214 ___ 07552_____ (
0.8106 *___ 0.3545 ____ 0.611 7
0,6997*

0.3794
0,4435

1.4712
0.8222
0.8217

05124
, . ...... ........... _____ 0,1590 _____ ___ 

Farinha de mandioca 0,1514 0.1620
05200 —

Classes de rendimento monetário mensal familiar

Mais de 1
•.**') 600 a 1 000 a 1 200 a 1
12.6099 _ J16109___J2?252

0.4836
0.9970

0.3577
2,7384 _ 
1.8024J 
0.4862 
0.6236

Frango
Ovo de galinha

Outros

2.0511
0,2098
0.2164

Outras bebidas alcoólicas
Outras

0.4092
0,0225
0.0542

0.9135 
0.6594 
0.2478

______0.6006
0’2452 0.254T
‘ “ 0.5145

20124 
0.1824 
4.6681 
4.5632

OJ52O
0,1307
0.3981
1.8607

0,991*5___  1,3308
_ 0.0573 _ _. _____

____ Ó.3935 _ 0,5583,_____ 10014?
 0.3904" 0.5451  0.7668*

Açúcar refinado
Açúcar cristal 

Outros

Tomate 
Cebola 
Alface 
Outros

i____ 0.1099
.____ 07580[
i 0,1281

0.7526
0,4793

1.3602____ 1.2276<
0.1345! 0,1256'
0,08561

Õ,60447 
0,13451 
1.9471t 
27838!

0,3908
3.6633

0.0498

0.3218
0.4641
0.7893

0,0583
0.0663

3,05*97;* 
0.8412'
1,1464“

0.0185
 0.0088
 0.0129
0.0595

|(1) Inclusive sem rendimento

0.0296
0.0180?
0,0088 '
0,0432

1,0563 
0,8612 
0.5812? 

zm 
0,54181 
0,0382* 
0,06931

1,5805'
12488*
1,42621

12139;
0.2272
0,1704]

0,3145 
2?2093 
1,3894 
0,3609 
0,5093

0,4651^ 
0.Ò821 
0,8100] 
1,4045?

0,5490 
Ó,3056r 

____ 1,4762* 
0,3783* 0,5335

0,6112*?

1,4106 
12355*
1,4103?

____ I___________
0.6635I 0,5690

£0922?
0,0808,

0,386*3* 
3.5641
2.00301 
0.6400 
0.9011

__ 0,0709 
0,0598! 
0,1327?
0,5250*____ 0,6357

1,2231 [
0.8379 0,9519?
--------  0,2914*

O?8221|
0,2567*
0.5971*1

1,1683 
0,1115" 
£0231*

0,63211 0,6548 
0,1764* ' 0,2593 0,2394 
O.I512! 0,13441 ri 1183?
0,56001____ 0.5675

_______ Õ!0435!7ZZ00565 
0,0072 0.0112,_____ 0,0162* 0,0194
0,0224r 0,0319 0,0428;* ---------

0,5625 
7 6806 
6,3873 
3,3510

Batata inglesa 
Cenoura 

Outros

0.0346
0,0239
0,0213
0,0705

02136*
0,3685
0,6169

0,2677

ÕÃ366 ____ 0,0099
0,0133 0,0045*
-------3 0.0116

__ 0,0116
__ 0.0101

0.0043
0,0216

0,2072 0,2044
0,4031* 0,4628
0,2747

0,0487
0.0252
0.050*9
0.2038

JL2148
1,0719 

*0,7469

0.5378
0,072*8
0,0744

0.9243

0.2521
0.72*27
0,2665
0,4730

1,0516
0.1029
0,0336

1.6472
0,9588
0.3056
1.0466
0,3266
Õ.7130

2.3,01
0.1283
0,0316

0,701 Õ 
0,7868 
0,3375

Despesas com alimenlaçâo______________
Alimentação no domicílio  _______
Cereais, leguminosas e oleaginosas______

Arroz v,o<o4,_____
223 Fei|ãõ 0,5016 ___ 0.3387

Outros <

0,2563
_  1,3203
*0^578 *0.5809
0,1971 Ó.2031

0.3506

0,4358]
I_______ .

0.03361 0,0398
0.0241
0,01901
00654*'

__  0.0712? 0,0764?
0,0223 0,0259 ___ 0,03161____0,0328;
------- *** " "3 0,0601 0,0619*’ ~

*2,03561_____ 3.4012
----------  0,9174

0,5106
2.4665
08914
1,0212

 O) 
_ 6,6851

Alimentos preparados 
 

Alimentação fora do domicilio __
______________ Almoço e jantar 

Café, leite, caféflelte e chocolate --------- --------_____
Sanduíches e salgados 0,2480* _ 0.0432J___ Ó.Ó935

efngerantes e outras bebidas não alcoólicas
___ Lanches __________ ___ _  _  ____ j____ i- 

íervejas, chopes e outras bebidas alcoolicajJ Õ.3395'____ 0,0926  0.1498]
_________ Outras; *0,1708* 0,0445 0,0850

1,6568 1,6018*
0.3277 0,2408* 
0,2640* 0.26172 u
0,0450 ' 0,0311. 0,0519
0,9736 1.Ó464* 1,7484

 
2?8O44! *<6856

5 4606 * 9,1*238
--------- 02370 

1.4083

~ 0,5267i~~ 0,6394? 1,1*44*11 Í.6524* 27608
*_ 0,5283?  0,*7451: __ 1.Ò836* J 0.9402] 1,5710

0,26181 0,3546* 0.5346 * 0,5174 * 0,8645

______________ Banana
_______________________________ Laranja 

__ Maçã 
______Outras frutas

Carnes, vísceras e pescados ______
Carne de boi de primeira 0.7173

Came de suíno

n_____ _______________________ 0.85741 0,9511
I 0 0943, ÕJ223, 0,1528 _____0,1795
í' 0 Ò299I 0.0708, ÕÕ934 0.1504
i' Õ,Ò2*5Õ| 0.0271 0,0378 0,0312

0?3602, ~Õ5346i r

*0.6646‘ 0,7752 1,0267, 1,207*7

_____ ______0,8628*
0,0066 * 0,0190 __  0.0282 ___ 0.Õ508

r Õ.1513* 0.23Õ1
--------. ....I--------^2425*

0,2341
*0,4682" 
0,6015| zzzzt____
22ZZ__  0.0439
0.02*951 0,0320 ,
0,0258 0,0337 0,0355|

0,0902 —— —

0.0437 * 0.0730
_00509[____ 0,0851
0.1856, * *0,3101

*0,1060 "cT:;; ]
0,0696 Ó!O782*
_0J892 none-i"
0,7792

0,0464
i i_____ 0!2901*
5* 0,3043

~ JL2634 ____ 0,3699 ; 0,4629
" 0.2274 ____0.3812,_____0.4861

- - "*^ 0,1771! 0.2205

0,0605 ÕÒ641
0,03611 0,0422
0,0756]_____ O?0984
0,2835 1 0,3697

000 a 4 I 000 a 6

0,2849 0.3122,** 0.4258 * 0?33621 * 0,5617
Õ?4844: * 0,4113 * *0,5084 * 0 2339* - ----

___ 1,08274  1.1348,16650]_____ ?r1925.

0.0497 , 0.06171 0.0696. Õ.Õ710Í *Õ?1186
0.03751 0.Ò4Ó7I 0,0490 ------ - --------
----------  0.Õ469 ; 0,0522 

0.1234, 0,1582*

0,8894 1.4861
! Ó,1502|*~ *0,2510 

0,0622] _* 0,1039 
_ 1,3708 l2!2904

 
0,1277
0,0547 
0,1034

1,8151?
17197?
1,8561.

0,5720; 
0,1911* 
0,1261;

0.4144 , 0,3367
4.2919'_____ 4,5968]
insaVl 3?8229?

2.0056'
1.5592* 2,6051

___1,1894
0,2157

--------ÕJ749,____
____ 0.0375] 0,0351 _

0.7226 Í7521.

2.1271

0,252*9 0,42541 0.5275,
------- *| 071150*’ *0.1958* 

0,2299 ] 0,1863.
0,409*3? 0,4439*

]b!0380 '

2,6655

4,5458

0,2606

*0,3570 
0,6336

Sal e condimentos’ 0,6848
__Massa de tomate _L, .222._____ .
_______ Maionese 0.068o 0 i

0,1190

0,8782 * * Õ.5399 ____Q,889o! 1,0253* "12138___ __ 1,1332

05016 *0,3387 __ ]0,5100*__  0,5955]_____ 0,6489 ____0,6194
--- ------  ----t 02206]__________ 0,2959

0,07*64?

0,0619*

0,1491 
*"**) 

0J57Í____ 0,0436

0,1503*

JJ3572
J2.1088* 
0,1056*

0,5451

2,0836

"3.1687*___ .
0.1645* 0.1419

------  *0.8429’_____
0,7539~ 1.2596

1.0836]____0.9402

0.0490*
0,0522*
0,1582

Mais de 1 Mais de 2 Mais de 3 Mais de 4 Mais de 6 
600 a 2 I 000 a 3 ZZZ _ 2 ! ZZZ _ Z ' _ ZZZ

32,7062; 38,4249 ___ 48,3712[_ 56,6105]* 94,5863

 
1,14811 12012*

 0,5971 0,5690   .
Õ.3730I____ OAUgj]____ 0,4094!_____0.4918

  
0*7343 ! 0,7876

0,1183

06644

0.0679____ 9J5O4

0.0445 * 0,0850

0.2258______ 0,3631
0,0062 -------

____ 0.0233

0,1*356

Cervejas e chopes 0,9683  Ô.0823
■** *----- - 0,0587

0,097*9

ÕJ935|~* 0.4372Í 5,6082
ÕÍÍ262* Õ?0298
2?22;:'* ‘.0136

** 0.0265** 0.0160* 

0,4168 * '

~TÕ216
5,0437

I. u,uhjzi ___
0,2348* * 0,0362 0,0935

' 0.3873Í __

0,1708*

0,09*10r

0,2383
1.1136?

1,2276. 

1295]*

0.6059**
0.1092
2.7939]]
2.73111

"15953?* 
1,8103? ” 3.0247 
2.7207I Ã.77C

_1,135ÓÍ 0.8805
0.8377]*___ 0.4921

ÍZZoísõb®! 
0,3372] ---------
0,1019 

it]___  0,7805

0,0699* 0.0703 *
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APÊNDICE 1

Mais deTipo de despesa

14,31007,2041

1,5368 47.6927

Transporte

29,0100

4,60620,0658

4,3768

Higiene e cuidados pessoais

0,99900,75180,5170

13,84995,4715 6,7884
0,51740,3820

5,00602,6212
T ratamento dentário

5,7531
Recreação e cultura

0.1952

3,6069

0,3180 0,3444

0,0905

0.2082

0,7629
0,5476

__ 0,02201 (, 
__ 0,0261? 0.0662'____________Hospitalização, 0,0311___ 0,0023

__________ Óculos e lentes____0,0323  0,0454 
Outras (Assistência a saúde)__ 0,17051 0.1423

0,6420 0,9652 1,3289 1,8711 2,5440
0,2701, ___-j-
„___ -, -j| c~::: _____ -. ___ ______________
0,0513 0,0581 0.Õ756I 0,0946 0,1495___ 0,2183___ 0,3551 0,5936___ 1,2769

__ 3,3108__ 4,5936
___ 1,3428! 1 “* ■'

72,7066 233,5308 
1,2297*

0,0187!
0,0171?
0,0901?
0,2283?

1,1352 
0,7682 
1,5771 
0.3329 
0,1530

0,1102 
___1

0,78871__ 1,14221 1,4382
___ 3,3701 4,6302? ____

0,4622| 0,63181 0,8573___1,2839'
_Ò,193< '

4,5510

_ 0,19431___0,6291
__  0,531 í__ Õ.8245 

3,5338 ~5,5661___20,9162

10 a 15
153,28

 25,8649
28,8084
0,0000 ]~~ O.OÒOÕ

T__ O.OOOÕ

1) Em 1996 o salário mimmo correspondia a RS 112.00
2) Na classe de recebimento até 2 estão incluídas as famílias sem recebimento.

1,2740
_______ 014971 

0,0795____ 0,1166___ 0,2363?
“ ’> 0,9573*

__ 0,00001 0,0000  0,0000___0,0000 
___0,0000 -----____ ----- 

1.9489

2,2943 3,0018j 3.0483?’ 3,7547? 5?0374 |~~~7*,Ò894
5?4613j___ 9,15781___9,1819| 10,2430|__ ~

0.0363, Ó?Õ758___ 0/1256 0,1225___ 0.Í798 0,2131___0.256Õ

_ 7,0889_13,3923 
0.18541__ 0,24491 Ç. 1

*4,0762' ~ 4,5327 i 5,31641 6,5714, 8,2964 *11,9933

0'6859’ 1?1129 1,4119 1,5892 3,7246
___ ____ o,517o 0.7518 o,""'1

__ 1,5479)___1,9173j___ 2,2943 2,6577  4,9068___ 5,6384 
----____~:"3' 3,4452, ‘"f? J~.~ 

0,6377___ 0,7479 0,9671?] ?1,2020 1,5774

, ll 17,6744
3.7097___ 4,7455? 7,3124

0,2790 0,0726___ 0,5151
0,8933? 1?:?::

0,0000
___3J328
__ 1,2639

1,7530
1,9783?

5.Í66Õ
9.8076

Desembolso global
Alimentação____________
Habitação

0,0853
0,0038

Mais de 
15 a 20 
218,03 
30,3882

Fumo________
Serviços pessoais
Cabeleireiro

Outros (Transportes)
Higiene e cuidados pessoais_____

____ Perfumei
___________  Creme para pele e bronzeador;

______  Papel higiénico 
______ Outros (Higiene e cuidados pessoais) 
Assistência a saúde

 Remédios’

_______ Bnnquedos e jogos
_____________ Discos e fitas
Outras (Recreação e cultura)0.4096

Educação__________
irsos regulares de 1, 2 e 3 graus e pré-escolar 

______________   Outros cursos' 0,01581

Outras (Educação)

0,1620 
0,0512 
0.0020?

10.0121;
0,0Í40’

_____ ____ _____ ____ ______ 2.0190 
0,7281-___ T0445?___1,3014 '___ 3.0468

* T 10,1760, 19,7035 
2,2807 3,5254?* 7,3116

’ 0,8442??

0,0878__ 0,1176
0,01941__ 0,0288

____ ,__ Ó.ÓÍ94I 0,0274
0,5190__ 0,9629___ 1,2415?

_ 0,0423’_ 0.0785- 00766
1,0864

Mais de 2? Mais de 3 Mais de 5, Mais de 6
I a 8

71,33 88,94
.ri

304,93
45,5829

_ 41,2640]**56,3642
i _?0,0000

0.0000
21,6226

3,4033 
9,3158

.. .. . 21,5293 __ _ .
0,3490?? 0,4932 ___ 0,8291

22,6277__ -----
2,4044 3,4532? 4,4180 4,9411 10,9045

* ’' *” 5,9968 14,1018
2,7826 
6,1507

_ li 1.6741
112,51731 313,9254

0,1495
0,0514 

4Í 0,0309 0,04801__ 0,0936
5 —-17818J__ 2,6565' 4,0129
5 0.12981___ 0.1 924 ?,
6]__ 0,0825! 0,1792 0,2709
1* 1,5694 2,2849' T ~ ’

5,0224 
0,21441 0,3176

--------- 9I 315507
— 5Í ? 19,7453

0,57361 1,2541
- - - - - 0,6384

0?3047 
0,3111

6,2915 22,3699

‘0,8245

Mais de
20 a 30 I 30__

681,74
I 64,4128 
I 118,2216 
I J_0,0000 
i o.ooõd 
259.5808 

. 4,1555
i 19.6223 
I 34.0338

20,0980

27989)___ 3,6323]__ 5,5110

__ 0,1823-
0,0658]___ 0.1201?

2.5789?

0,4855 __ _ _
0,3990 0,46821___ O?9141| 1,16251 2,1872

0,0130 
0?0029?

T4403]

Veiculo própno (álcool)? 0,0401 0,0921 i
... __ 0,0216 :,::::]

_____________ Veiculo? __0.3465___ 0,4441

<3428____ 5,5299

Ó.4239I Õ?5318l 0.5856
69,35121 1 ,

9,8451 8,4770___ 8.4653

3,9861 5,6881] 8?8966

38,8860

1,5523

10.7370

14,6055 17,4474

3,0010 4,94861 6,9268___ 8,3448? 10,9901 14,8471

Tabela 15 - Distribuição da tributação sobre despesa monetária média mensal familiar, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

 em R$ - Brasil -1996
Classes de rendimento monetário mensal familiar 

Mais de 8 Mais de 
a 10 
113,20 

15,1425Í 19,6638 21,9599
17,0636 20,3765 

0.0000 30.0000 ~ 0,0000 
—*~ “ 2?"-•-> 7.2041  14,3100

1,5721 ’ 1.7054 — 2,0682

9A15781___9,1819]__ 10.2430

0,0454

0,2629! 0,52941 1,0039!
0.0905
0,0317
0,0008
0,4064

1.5879]___ 2,0799 2,4991
-i-™,__ =___ 3.0187__<?:- __ -__
0,56031 0,4915| 0,8015 0.9151 1,6083 2,1710 6,0387
- — —. ---- 0,3788 C, *■?'

27,6059] 44,6919
:i::2 7,5466]____ : r___
4.3493I 6,5276 8,595Ó‘ 13,9842
no74c’ O Í14O7 *3 QOR1

8,1286 13,0213?
4,3406] _)f ’ 
2.1280?_ ?
0.2979’ C.233-!
0,2132 (.
1,6908 ___4,4479]

... .  . 0,1132
0,0335! 0.1669Í 0,3450

?0,4380? 
0,0851

0,3017 0,5795
— 0,4947 ‘

____________________________ _ _ ___ 0,1799___________________ 
Seguro saúde e associação de assistência__ 0,0674 ___0,1175 0,1709
___________________Tratamento dentário Ó,0Ò94 C. 

Consulta médica __ 0,0041 0,0131

Óculos e lentes

,39] 33,00]

___ 6,92281 10,9065? 16,6787
— _ . . ____?__ 0,0000?

Impostos e taxas__ 0,0000 ___ 0,0000
. I ___ 1.6028

0,3839 ___Õ.72Õ4I 1,0765
1.21101
3.3128

0,3127___ 0,5125 0,9823, 1.4664
1,6987
0,9927___ 12135?
2,0000 2.6341 ~

0,2087* 0,2743? 
3,0213118,63441 27,6059 
5,5740? 5,9240’  6,7952
2?8481J 3,1261 4,3493?
O.2~331! 0,92131__ 0,8746 2,0427__ ;_______________
0,2119! Õ.5009I 0,6683 1,1543 2,0013]___ 2,9561
---------  ------- j;f] 24.3951 ~ 

0.4467? Õ.4816I 0,9136 ___
0.5209?__ 0,8284'__ 1,0795!___ 2.5436i 5,1221 7,4757?" 25,0398

1.76521__ 2,0816___2.2676____2,7480
£5Í44]__ 0.5643 f.~~
0,3278]__ 0?33B9[ 0,4455!0,4163
1,4688

Até 2 1 1 - -__________ |___ a 3 _____ a 5 a 6__
18,39] 33,00 51,59

— 4,8559! 9,4805 JI3,0330
4,1769* ------- ------

Aluguel? 0,0000

__  __ Manutenção do lar __1,0684 
___________________ Artigos de limpeza_____ C.7 

Mobiliários e artigos do lar; 0,5527 
õdoméstícos. equipamentos do lar e som e tv___2,1355

Consertos e manutenção de jrtigqs/io lar
Vestuário_______________________________
__________ ___________Roupa de homem_____ .

Roupa de mulher _ 0,3854
Roupa de criança] 0,2204 _____

Calçados e outros apetrechos] 0,4396 j 0,8756
Jóiase bijuterias i 0.11301 

Tecidos e armarinhos C. .
2,1447? 3,9296

________________  Urbano' 1,4403? 2.37::, 
Veiculo própno(gasolma)___ 0,22851 0,4761?

Veiculo próprio (manutenção)[ 
1

Viagens? " 0,0342 * 0?1055~

* 0,90431 1,65491 2,8174
1 ' 0,7712

0,1876

3,37°1
0.0974 0,1788? 0?1660
1,3428!___ 2,5594 ___ 7,7777 __ ____ __________________  .

T8!___ 8,1422? 10,8943 13,7661* 12,5338' 17,5531?"14,2855

0,0434___0,0470___ 0,0879]___ 0,1043___0,4087
. -----1___0,0499] C

0.1125’1 Ó?316ll 0.34541 0,4916 Ò?5507
0,2405? 0,4267' 0.3876] 0,
1,5579 ?__ 1,8937____2,5974)___ 4,0877__ 6,5918
0,32661__ 0,3435 __ 0,4906___ 1.04941 7 ~ ‘ ‘ “

0,1665___ 0,3758___ 0,5086?___ .. ____ :____
0?Ó019 0?00541 0,01521__ 0,02511____ 0.053J ?__0.1026

'■ 193491___2,6472?__ 3,7774 _5,7531 —13.7370
6,0283__  9,4538! 14,4972 __17J283 _42'8907

?!___1.8974??__ 1,9265 3,0139* ‘ ‘
14]___0,1997? 0,2712' ?! ____.____
01 7,3567? 12,2995__ 14.4999 37?55Ó7

0,1267 0,1738: 0,2318 0,3215? 0,5058
'- - -- 0.2118*** - - ---

0,0618__ 0,0942 _ 0,1388

0.0421,

Livros e revistas técnicas i 0,0003 
0.2047* 
0,5813| 0,9170___ 19025*
0,1428 ’’’
0,0289 0,1364
0,4096 i__ 0,5855 ___1,3428’
3,2817? 5,5750 7^678?
0,0296) 0,0671] 0,0929

__________________ Ó.02241 0.0514??__ 0,0667?
__________________ Manicuro e pedicuro_____0,0031__ 0.0077

Outros (Seryiços pessoais)? 0,0041 ] 0,0080
Despesas diversas  | 0,1185 ] 0,2821? 

Cerimónias familiares e práticas religiosas! 0,01381 0,01261 0,03621
trviços de cartórios e serviços de profissionais] 0,0055] 0,0158| 0,0283! 0,0759

Outras (Despesas diversas) 0,0992’ 6,2537! 0,4545 0,8447
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Tipo de despesa

0.6398

1,0680

2.4708

Vestuário
Roupa de homem

Õ.7765Roupa de criança

5.47582,1548

0,0341 0.6124' 1,16720.2707

4J412
4,1859[

0.4280

Educação

0,0057

0.0112 ____ 0.0194 J

I|(1) Inclusive sem rendimento

___ 0,6598 1, __ 
_ 0,4515 0.6856

£.143Í 
00462 
ao 396

0,0539
3,4360
1,5131

0,7931 
0.4J73 
3,2301 

1 
0^9178

07059 
O.6169

Despesa total
Alimentação 
Habitação

_______ Serviços e taxas

2 Telefone fixo 0.4993
 Telefone Celular

Fumo___________
Serviços pessoais

Manicuro e

Remédios
Plano/Seguro saúde

3,7922.
3,2539]
0.4525*

0.0000
0,0000

33,8662
34.1353

000

833,60

0,0069
___  ________ ____ 0,2970 ____ ._____
Cursos regulares [ _ 0,0055 ____ 0.0183

Curso superior  0,0035 
 Outros cursos

Livros didáticos e revistas técnicas___

Outras 0,0499

0,2711
_____ 0,0750

*0,0446  6,0886
6,0607

0,28461 
0,2862£ 
0,09491
9.307*1, 
1.3511;
2,0609"

2.9519
3,92512
0,5932'

0,0367
____________ _____ '____________________ 0.0218 

Consulta médica___ 0,0083 ____ 0,0234______ .
Tratamento ambulatória?___ 0,0023____ 0,0047_____ 0,0153

2,3014
0,3664 ’
0,2028]
0,11381
0,17081 
0,13281 0,0806

0,4838
0,45411_______
0,05381 0,2341

 "6.0048
0,0070

Artigos escolares!" 0,2263

Transporte__________
Urbano 

 Gasolina - veiculo próprio
 Álcool - veiculo próprio;

Recreaçáoe cultura
_________________ Brinquedos e jogos____ -____

Celular e acessórios__ 6.0501
Periódicos, livros e revistas___0,0055

Diversões e esportes 
___________________ Outras___ 0,0018

Mais de 4 Mais de 6 
000 a 6 000

446,911

__ Serviços de cirurgia___ 6.0011______0,0094
Hospitalização C,?7"  Exames diversos]___ 0,0161_0,0514

Material de tratamento]__ 0,0090 ____ 0.0353
Outras

 Perfume ___0,7858
0,1524

_ 0.101ÕJ2___ <£2058
___ 0,6768 ____£4191

0,2830
0,2140

_.| 0,0194
Consulta e tratamento dentário___ 0.0047

0,6749]____ 0,8609 0,9473 1,3147
---------  ------'79' 1,1325

2,2040* 3,27411
0.8653?____1

____ ____ 0,8514 1,_ _____ 
0.0795,___ 0,0926'] _ P.'l743j____0,2773.
0.2543 0,3689 ' 0,5883 ’ 0.9471*

- 0,0259'---
7,4278

0,0264
_ 6,0138 '" 0,0468

0,0000? "0,0009

0,1178 
0,0355 
2,7523 
1.1858 
0,4555

__________ ___________________ ___________ 0,027£?____ ______ - -
__________ Manutenção - veiculo proprio___ 0,0550 0,1188 0,3631______0,6309
_________________Aquisição de veiculos _0,9339 * '

_____ _ ______________ Viagens]___0,0950
___  Outras 0,0341

Higiene e Cuidados Pessoais 1,7161------------------ r -
 Produtos para cabelo

Sabonete
Instrumentos e produtos de uso pessoal

Assistência a saúde

0,2760
0,0884 i
6,1512? 13,6651 “

I_____2,3668
1,1270'

____ 0,188Í

0,4546
0,3154
0,0367]______
0,15301 0,2

'___ 0,0141 “00378
5,1258?__ .7,6447?____ ______
0,1029 0,1526 ___ 0,1938

____ 0,0765? 0,1106 _____C,;™.____-............. (____
___ O.Ó132 0,Ó19<? 6.0340?____0,0585]____ 0,0778£

Ò;Ò026t____0,0057]____ P.007'3l “"---- ’r
____0,0106_____ r-—<- — t
___  0,4932? 0,9011
____0,1035r___

____ 0.Í374I ,
___ 0,13761______ 0,2817

 6.1148
0,0000*' 0,0000

Até 400 
(D 

znzzizz 
___  6,6851 

_________________6,8370 
_ Aluguel ___ 0,0000

_Ã ÃÃ_ - .-.j_j0.0000_____________ ,
Energia elétrica 1,6576_____ 3,3772]

— '
0,0877 
 Gás doméstico___ £.3049

 Águaeesgoto _ 0J054
- ' 0,0000

 _______  ]]_ 2
Artigos de limpeza___ 0,6009

r| 0,9692' 
í .5735

0,0274

1,8453 ~~*3,4297 
___ 0,0253 ____0,0540 

Cabeleireiro___ 0,0178_____0,0411
j pedicuro 0.0020

Consertos de artigos pessoais __ "
Outras ’ "0,0051 ____ 0,0056

Despesas diversas __C. 1
_ Jogos e apostas 0,0253 

Comunicação
Cerimónias e festas

______ Serviços profissionais
 Imóveis de uso ocasional*

0,0529* 
6,0212* 

_0,8Ó57] 
0.8376? 
0,59831 0.8244Í
0.0865! 0,1507 0,2385 0,4100

"1,71481 2,26421 2.5102] 3.6435
1,97831 2,6561! 3,2436]_____ 5,3673
4,7153] 6,9718] 9,4536 17,0931

" 3,0754 5,6658
3]1285Í 5,3925 
0,7732] 1,5080

,   2,2786]  <1575
i  0,0395! 0,0904! 0.1Í98*  0,1979]  0,3694
j  8,7356] 9,8821? £2,3099 12,1308 18,9834 

0,2817?  0,4105 0,6220; 0,8812] 1,6358 
0,1332' 0,1747r“  0,2690 0,3860 J0.4727]  0,8273

1/ - 0,1379 : 0,2046 0,3645
0,0097* 0,0137, Õ.Ó131I 0,0278] 0,0807

]_ 0,0388i"“]]] 0.0501!____ 0,0851!____ 0]Í761 ]____  0,3632
__ ___________    1,4449" ]_ 1,8633? 3,5663"____3,8689 ____10,9401 

0,1885____ 0,211ir Ò.4Ó45" 6.3313! 6.4374!____ 0,5927]___  0,8212
__ 0.2096____0.203ÍÍ “Ò,2434“"__ 0,3297? 0,2650?____ 0,4022'____ 0,5254 
__ u]2òi7T~"0,3928! __ 0,5249:___ 0.5678I 0,9286?____ 1,5302"_____ 3,0394 
__ 6.22121____0?3370Í' _ 0,2721____ '0,6346] 1,9353!____1,3439?_____ 6,5542 

0,0000?"___0,0000" 6,0000"____ 0,0000 0,0000?____ 0,6000______ 6,0000

6,89471 1,1841

0,0085? ~ "0,6'416
0,0240? 0,0508

0.01531 0,0268
n n c7<io

1QJÍ167 
_2.1413 
_0,9012 

 10,0032'
6,1864: 9,4656: 20,7351
2.2327, 2,9519 4,6967

3jl251J 7/3805
0,5932! 1,3722
0,2780' 0,4439
“Ó.1881! 0,5852
0,4569. 3,8038

0,5267 
05267 
]l?1653

13,4208 25,0295
2,6275; 6,0739
3,2601] 02858 
1,54081  3,2489 

_0l2385_ 
_2.510'2' 

3.2436?

0,0004 ___ 0,0016

0,1101

1.5865 1,9925

3.29Í4I__ 4,7646

4,4606 7,4228 10,9323?
“1.0391

_ Outros___ 0,0000
Manutenção do lar___OJJOOO

Mobiliários e artigos do lar
Eletrodomésticos| --

Consertos artigos do lar4 0.0384
___________________________ 2,0313

Roupa de homem 0,4800 ___—_______ .
Roupa de mulher___ 0,5106_____ 1.1020'1 7.8912

___ Roupa de criança____ 0,3811_____ 0,7765
Caíçados e apetrechos____Ò.5062 _____ 1,1786

____ Jóias e bijuterias
Tecidos e armannhos^

0,1028
5,5737.
2,4756 3,9536

0,29801 "Õ4877 *'
0,2886
2,3218“
"1,1520_____ 1,6682

0?2637
0,0572__________
0,05721___ 0,0896 0,1036!____ 0,1459“
0,0221 “Õ.042Í"_____0,0282;_____0^529?

______________________ APÊNDICE 1___________________________
Tabela 16 - Distribuição da tributação sobre despesa monetária média mensal familiar, 

por classes de rendimento monetário mensal familiar, 
em R$ - Brasil - 2002 

Classes de rendimento monetário mensal familiar

Mais de 600 Mais de 1 Mais de 1
000 a 1 200 200 a 1 600 600 a 2 000 000 a 3 000 000 a 4 000

178,90 246,72 350,11
_v,v.v.i 32,7062 Sw,
38,6271 1750 •_ ®3.205lL. 82,9568 [ 107,3489: 171,1525

0,0000 " 0.000°' 
7,8035'" 9,3363' ~

____ <0043_____1,5099
]____ 3.4212 ____ 3,5904_____ ______ ___________ ______ .

0.3057,____ 0.4Í246"______0,4331  0,5256!_0.6739? _?0,7642"
^4~ - 0.0000 0,0000'___ ] 0,0000* ___ 0,0000'

2.4215] 
3,8252

 o.oooo] 0,0000 ]  0,0000
3,4889'

19783
1,1977!____ 1.86171_____ 2,3380*
1,2744: <5388" 2,4846-

' -----------'—:* 0,4776'
I “7,5519"

__  0,2235 __ 0,6398
__2£740___ ^3,0093

___0.2Ò75]____ C -*-~

0,0000 0,0000
1,1852 1,wwww  ~ ■ ~~

2,0288'1 3,1546 3,9197!4,7439"

LÃ" ..'-"'7 -----
0,0826____ 0,1388

£.7251

1.3072 
JÍ.9031 
0,4515 
0.1446

Mais de 1 - Mais de 2 Mais de 3

108,65] ] 136,19! 178,90? 246,72
26,6181 32,7062 38,4249? 48,3712 56,6105? 94,5863

Õ.OOOÓi O.ÕOOOÍ 0,0000 0,0000 ?_ 0,0000? ”] o.oooo' ?_ 0,0000? _ o,oooo“_
—«nnnnt órfnnnl ÃftAAÃ Ã nAM n.0000‘ ~ 0.0000? 0,0000?..........0,0000 _

11,1310 15,11141 18,5123, 23,6532 '
’x,-i585? "18,5065' _]]23.9028Í_!_______
3,5376? 7,2533? ? 12.2015? 25,1674
4,2542'  4,4776?  4,9974: 6.6958

------’? 0,8626' 1.722?
_  _____ __  )____0,0000?"___ o.oooo 

___0.0000 ___ O.OOOO!____ 0,00001 0,0000?__  0,0000?__ _] 0,0000 
=__■____ 2.9484j^___ 3.4889] 3,7356!____ 4,3911? ~9,5605

6,4332? 2] 8.1432? 9,8023? 13,7078'  26,3569
10,8038’ 13,4208' £9,3613 22,7854 ' 33,0730

------- _____ 2. ]___ 0,5436;____ ?0,847Í]__  <2295 
V.3UXJ,____ !â»vv|___ 17,3089;___ 22,1333*____30,3053 ___ 36,9082]_ 64,4127
2,7652? 3,2353 4,2625] ’ 5,6158]_____8,2460._____9,3978! 15,1067

‘ 9,9214?___ 20.4441
3.1662! 3,5142 i 4,03411 ]5,9800 

3,3534* 4?4816? 5,3487? 7,5509! 9.032^
0.90097 1,2040? “ " 1,6282? 2,7264?_? 3,7242?

—0,2413’____0,2903 ----- ----- —
32,9249? 46,7343 
?_ '"? 7,0876

... . ______ __________ £3 4365
0?6280______1.4949]____ £.8647

0,96931 £.5023
9,0552 14,4566 ___21,8966?___ 44,3899

0,001 £]_____0,0Õ70|____ 0,0268 0,0387!_____0,0211 0,0469.____ 0,0925?
' L?"">, 0.0765? C,:2~2] '7,_____2/’""]

0,03531 ~0,0577____ 0.1068 _____ 0,0975?____ 0.1529?
0 0187  ~ 0,0230 0,0221 _____ 0,0351;___  0.0751

0".0577, 0?1368?
‘ ÕÃ1101

0,1135_____
0,0~413| 0.Ò459

____ 0?4367?___ £,. .________________
0.1919’ 0.3324 I 0,6675]____ 0,6779]

0,1858 0,4655 ____0,9738;____ 1,6944]2.2040]

0,1010____ 0,2058
---------  Õ.1588

0,0154
0.0782
0.0074

9,9214]

9,0920?

0,3260" 0.7390*

9,6528? 10,3613 13,3513.____ 8,8057
___ 21,3020“ JU -

3,0021' 2,5134 ; 2,2889?
2,2430 * 3.74671 4,2254 [_

___] 0,1350
7,4130

39,8173
__ £5,8521
__3,7298
__ £4717

[ 18,7638

17,3089

4.763ÍI 6,0562] 7,9417?
=’ ]____3.1662!____ 15 í 42!

4,4816]?5,3487?  7,5509? 14.1674 
 _____ 7,5078 

0,3180 0?3260" 0,7390_____ 1,2067
81,1517*1 128,5561, 173,25481 369,2146 

" ■ - i__ 1 ; ??
II 36,0426 50.6763] 94,0196

2.5134; 2,2889;_____9.1364
" 17467 _ 4.22541  7,3486

74,1269 101,7130; 235,2236
_____ . _! 3,9900? ------------ 
_____2,42171 3,6433 
__ 20,9582 23,5625 

?? 9,7083' -______ -
_____£7£32] 

0,9543?

____ 18883]___  8,3779 ___ ______ _____ .
__  0,1743 0.2079 0,3047" 0,4166

Tn oVoi £3,2406' 17,3089'

2,8072* ‘ 3,4020 4,7631
1,5896: 2,1078? ”2,3075?
2.86141 3,3534’ 4.4816'

0,7380! <
0,1711'

21,0594]  .
5,4680; 6,4634?
4,8089'____ 8,8925]

0,9693

0,1958 0,3276 0?4684? Õ.6482 0.9466?' <4090?* 2,4736!
— _ 0.4178? ---------- ’

8,3941? 9,3936____ 13,4754?___£4,7302
' ~Ã 3,8571) 5,7903;____6,6648

H Õ.895Í' £.3458* 1,1937?
"0.5003'| 0,59001 0,6649*

' 1 5,7494]_________________ 6,2069? 8?5824i
2,1669? 3,1091_____ £. *■]] -----------
1,1102____ £4271 1,7231-

Õ?7872 1,2445?
11186 ?____ 0,1974____ _0,2963 "

— ■ —. 0.0421 ____0,0282 ]_____
ÕÍÕ383* "10553 “Õ.0702 0,1126]_____ 0,11901

0,1272 0,1545]_____ 0,17831 0.2115
- ]Õ,0975]_____ 0,1529]____0,2473

£93011 "2,2516! 3,65811~
0.2161 Õ.3285*
0,1992___ 6,4870
0,1653?"* 0.3341

~íl 0,0614

13Í47'

Mais de Mais i  
400 a 600 a 1 000 
~~46,48Í 76 JÍ _

£2,6099| 17,6109; 22,8252?
14,2464? 22,8017? 31,4462

0.0000;  b.ooool 0,0000
__ 3,37721 5,7269 ____ 7,8035*___  ».33b3| _ n.iuiU;___15,1114;

1.5763 3,4753 5,8177* 7,9569, *9,7815? 14,1585
---------------k"____---------------------------- ------------ a corrr»

3,4212

0.0000____ 0.0000 0?0000
)____ 0,0000
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Tipo de despesa Até 2

0,330,16

Tipos de despesa

0,89 0,47

0,090,09 0,12

|(1) Inclusive sem rendiment~

12,02
2,20 
3’24

11,81 11,64
1,84
3,03

Desembolso global_________
________________ Alimentação

_________________Habitação

12,42
3,28
2,82i

11,08
1,54

13,01
_3,82

3,91
1,16___ 1,24

T ransporte____1,57____ 1,71 3,14
0,91
0,21

2,48
0,85
4,00 3,77
0,54'
0,22
0,31
0,22
0,28

J,02 
3,52 
0,42 
0,28 
0,33 
0,74

8,52
0,97
1.75 
0 66

0,97
0,19
0,22

10 a 15
11,10

1,87
2,09

__ 1,07
3,24
0,48

___ 0,25
___0,30

0,68

0,02
0,19

0,23
0,41

12,82 
±,97 

3,84 
1,25 
2,30 

*0,94 
_0,19 
_0,20 

0,16 
0,86

12,6
2,65 
3,65 

“1.27
3,89 
Õ71 
0,20

0,25 _ 0,29 __ 0,31
0,20 __ 0,20 0,22 0,23

0,59 ’ 
0,02 0,02 0,02 0,02
0,10*

12,22
2,39

_3.47
1,191 _ 1,16 t°6

2,44|____2,96
0,84 
0,19 
0,20

0,67 
0,02 
0,10*

±76 
0,71 
4,69 
0,26 
0,21 
0,29 
0,64 
0*29

1) Em 1996 o salário mínimo correspondia a RS 112,00.
2) Na classe de recebimento até 2 estão incluídas as famílias sem recebimento.

0,19
0,33 
1,98 
0,02 
0,10!

Até 400 
(D

Mais de
400 a 
600

Mais de 
600 a 1 

000

Mais de 
1 000 a 

1 200

Mais de 
1 200 a 

1 600

Mais de 
2 000 a 
3 000

Mais de
30

Mais deI Mais de |Mais de! Mais de 
_8a 10

11,13
* 2,16

___ 2,00
_ L08 

2,72 
0,52 
0,25

_ 0,26 ‘
___ 0,59

1,35 0,91 ___0,89
0,02 0,02

0,18'

Mais de 
1 600 a 
2 000

Tabela 17 - Distribuição da tributação sobre despesa monetária média mensal familiar, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar,

em percentagem do rendimento mensal familiar - Brasil -1996
Classes de rendimento monetário mensal familiar 

Mais de 
6a8
11,31 
2,50

_ 2,17 
1,06

_ 2,37 
* _ 0,58

_0,24 
___0,24 
_±59 

1,39

0,41
0,21
0,26
0,17
0,19
0,02
0,11

ligiene e Cuidados Pessoais 0,98___ 0,95
______ Assistência a saúde___ ±18___ 0,18 
_____________  Educação 
_____ Recreação e_cultura

_______  Fumo
_____ Serviços pessoais

Despesas diversas'

Mais de Mais de 
3a5 
11,59 

_ ±93 
_2,45 
_±1Í 

1,83
* 0,63

_ 9-22 
0,23 
0,43 
1,63 
0,02 
0,12^

5a6
11,57
2,46 
2,71 
1,12 
2,11 
0,66
0,22 
0,25 
0,55* 
1,32 
0,02
0,16

Mais de 
2 a 3
11,72 
3,37 

_______________________•_______________ 2,46; 
___________________Vestuário! _1,04j 1^07 
____  __________Transporte;__ 1,45_ 1,40 

Higiene e cuidados pessoais  0,61 0,59*** 0^1 0 23

0,18 
0,39* 
2,22 
0,02* 
0,08

Despesa total___________
____________Aljmentação |

_______________Habitação!
Vestuário

Tabela 18 - Distribuição da tributação sobre despesa monetária média mensal familiar, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar,

em percentagem do rendimento mensal familiar - Brasil - 2002
Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar r -7

Mais de Mais de .. . . 
3000a I 4 000 a i %SQ0 
4 000 , 6 000 i

" * 10,33í * * 8 “
___ 1,61 * 1,31 
__ 2,76* 
*“ 1,01

4,27 
0,70 
0,21

15 a 20 20 a 30
11,05 10,18
±,65 0,96

2,10 _2,04
0,82
4,08
0,43
0,25
0,37
0,64
0,52

0,03 0,02 _ 0,02
0,20 0,23 *

> 0,17
±.._±±- 
j|___ 1,05 

0,01 _ 
0,06

12,91
±,50

3,96*

0,19
0,11 0,13

0,95
0,02 0,02! 0,02
*0,08; 0,081 0,10

Assistência a saúde
_ Educação; 

Recreação e cultura 
___ ________ Fumo

Serviços pessoais | 
Despesas diversas’
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TABELA 1 - Rendimento monetário médio mensal familiar, por classes de rendimento 
monetário e não-monetário mensal familiar, segundo os tipos de origem do rendimento, com 
indicação de características das famílias - Brasil - 1996
TABELA 2 - Rendimento monetário e não-monetário médio mensal familiar, por classes de 
rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, segundo os tipos de origem do 
rendimento, com indicação de características das famílias - Brasil - 2002
TABELA 3 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar, por classes de 
rendimento monetário mensal familiar, em percentagem segundo os tipos de despesa - Brasil 
-1996
TABELA 4 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar com alimentação, por 
classes de rendimento monetário mensal familiar, em percentagem - Brasil - 1996
TABELA 5 - Despesa monetária e não-monetária média mensal familiar, por situação do 
domicílio e distribuição da despesa monetária e não-monetária, segundo os tipos de despesa - 
Brasil-2002
TABELA 6 - Distribuição da despesa monetária e não-monetária média mensal familiar, por 
classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, em percentagem segundo 
os tipos de despesa - Brasil - 2002
TABELA 7 - Distribuição da despesa monetária e não-monetária média mensal familiar, com 
alimentação, em percentagem, por classes de rendimento monetário e não-monetário mensal 
familiar, segundo os tipos de despesa - Brasil - 2002
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Origem do recebimento Até 2Total
a 10

Recebimento total 1.636,27 148,1__ 281,52

Rendimento total 1.499,54 147,03 278,62 440,39 608,06 5.803,59

Rendimento do trabalho 208,4 522,91 654,691.209,19 98,31 359,66 2.103,09 4.532,60
Empregado 145,6562,8 i 243,85____ 358,9813,32

Empregador 0,86 6,13 6,79_____19,40,13 2,18103,3 3 675,82
Conta própria 61,89 157,88113,63 415,32292,53 35,37

67,06 75 269,86;46,89239,27

71,75£5,19 52,28 183,64169,58 .32,98

7,33. 6,55, 7,77|7,35 21,3327,88 5,3 117,8

0,06 0,03 0,17 2,12 3,50,05 0,091,64 4,99

17,53 17,39í 32,72 54,89.27,85 6,89 13,46 12,89 67,46

2,67 3,91 3,19 6,14 6,5.1,67 1,01 2,39 21,11 68,2712,32

Rendimento de aluguel 25,86,59 1427 16,543,16 5,72 64,62 303,3451,09 2,84

Aluguel de bens imóveis 13,57 21,6!2,64 423 5,43 11,43 54,08 283,2546,24 1,5
Aluguel de bens móveis 2,84 2,97 4,20,52 0,79 1,16 10,54 20,094,85 0,34

Outros recebimentos 43,584,65 16,16 32,468,46 198 896,56136,73 1,07 2J91

Vendas esporádicas 02 3,18 7,69 14,23 21,17. 343,80,670,19 0,349,98

Empréstimos 0,19 0,63 2,68 1,8 3,58 9,550,19 0,540,042,48 I
Aplicações de capital 7,08 21,15 495,373,05 11,10,82 22376,96

Outros 0,48 0,940,38 1,24
964 128

3,96 3,713,70

Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)

2304 756

2,96

_____ 7,31
12 544 069Número de famílias 

Tamanho médio da família

1 386 995

3,831

0,01| 0,2
1 049 593

3,37

1 911 708

3,74
891 959

3,75

972 249

3,95

6J3[

40,46.

Mals de 2 
a 3

Nota:

1) Em 1996 o salário mínimo correspondia a R$ 112,00.

2) Na classe de recebimento até 2 estão Incluídas as famílias sem recebimento.
3) Os valores médios foram obtidos segundo o recebimento mensal familiar de cada classe de recebimento mensal familiar dividido pelo número de 
famílias das classes correspondentes.

Mals de 
15 a 20

Mals de 
30

0,04

18,55

47,83
1 455 928

25,45

____ 2,09*.

1 661 569[

3,93

I 
462,93 1 001,12

394,87: 967,64

281,36 709,12
I

45,82
---------------I--------- ~

95,49
I 

19,72

78,57
I

51,79

Mals de 
20 a 30

, , I-----445,03 616,52’ 786,111.016,68 1.381,28 1.968,58 2.760,58 6.700,15

769,961 984,211 1.337,71j 1.890,371 2.562,58

830,69 1206,76; 1.582,31
468,23_____ 593| 802,14! 1.080,73 1.505,43 2.855,67

' í
37,76 __ 86,26| 134,73

179,68 218,3, 266,87

__ 101__ 136,981___ 205,15

134,24;

30J33^

Tabela 1 - Rendimento monetário médio mensal familiar, por classes de ——

rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, segundo os tipos de origem do rendimento, 

________com indicação de características das famílias - Brasil -1996  
Classes de recebimento mensal familiar

Mals de 3 Mals de 5 Mals de 6 Mals de 8 
a 5 : a 6 a 8

Transferências

Aposentadoria previdência 
pública 

Aposentadoria previdência 
privada 

Pensão e abono
permanência em serviço

Bolsa de estudo

Pensão alimentícia, mesada 
_________________ e doação

Transferência transitória

___6,23

109,05*
I

10,83

945 184;

3,82

49,01;

4,45i

38,2

33,75;
I 

_£,44; 
78,21!

Mals de
10 a 15 j
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Rendimento monetário e não-monetário médio mensal familiar (R$)

Classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar

Total

Rendimento total
2 411,041 086,70 10 897,521 789,66 260,21 491,25 770,79 1 366,31 1 766,63 3 413,65 4 815,21

Rendimento do trabalho 448,28 670,77 6 409,091 109,39 115,42 242,27 872,82 1160,70 1 631,08 2278,86 1244 76

Empregado 759,65 76.12 169,92 323,92 493,56 651.96 854,78 4 013,111 163,50 1 525,14 2 232,53

Empregador 0,45 1,75 5,50 31,70 1 442,64129,41 19,00 48,73 106,53 298,75 469,30

Conta própria 220,33 70,60 118,86 189,16 257.19 953,34158,22 361,06 542,93154,97

Transferência 1 715,15268,78 108.25 127,08 153,76 183,96 249,25 304,15 442,49 702,34

42.72 1 144,7920113' 89.54 102,52 125,02 142,90 188,76 227.82 345H 575,89

0,17 200,0614,41 0,31 1,17 146 215 7,51 13,58 11,02 23,83

6.20 0,03 0,07 0,15 0,48 0,74 105,242,11 1,24 6,09 2,66

27,31 6,43 107,6711,42 15,03 19,08 24,52 41,80 45,39 39,76 64,03

19,43 6,67 6,91 8,22 6,73 12,94 157,391.07 16,13 40,20 35,93

Rendimento de aluguel 32,80 0,96 2,37 291,5011,33 16,00164 18,96 43,88____ 83,11 96,36

Aluguel de bens imóveis 273,3329,82 0,90 2,18 4.21 9,96 14,34 16,74 41,90 75,70 75,75

Aluguel de bens móveis 18,172,98 0,06 0,20 013 1,37 1,66 2,22 1,98 7.41 20,61

U7.73 1 369,742,64 AQ7 13,42 26,37 41,29 59,35 109,31 203,54 284,21

67,79 3,68 7,29 15,03 799,2120,17 32.28 69,50 114,49 156,25

2,6813,65 1,46 5,10 117,449,91 12,35 17,10 27,42 34,21

24,89 0,14 1,77 334,541.01 4,52 7,03 8,78 12,50 51,61

Outros
42,14 118,5511,40 0,45 0,91 1,67 1,72 4,18

Rendimento não-monetário 260,96 85,17 177,37 224.46131,29 252,23 278,37

Número de famílias 48 534 638 3 528 908 3 349 073
3,63Tamanho médio da família 3,62 3,53 3,72 3,70 3,72

Fonte: IBGE, Diretória de Pesquisas, Coordenação de índices de Preços, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.

i..

487,54

2 236 892

42,58

19,00

1 112,04

2 467 262

Origem do rendimento 
e 

caracteristicas das familias

Tabela 2 - Rendimento monetário e não-monetário médio mensal familiar, por classes de 
rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, segundo os tipos de origem do rendimento, 

com indicação de caracteristicas das familias - Brasil - 2002

Mais de 
400 a 600

Notas: 1. O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa "Unidade de Consumo", conforme descrito na introdução.
2. Médias obtidas segundo o rendimento de cada célula sobre o número de famílias da coluna correspondente.

(1) Inclusive sem rendimento.

Até 400 
(D

Mais de
1 200 

a
1 600

Mais de
2 000 

a
3 000

Mais de
3 000 

a
4 000

Mais de
4 000 

a
6 000

Mais de
6 000

Mais de 
600 

a 
1 000

Mais de
1 000 

a
1 200

Mais de
1 600 

a
2 000

Aposentadoria previdência 
pública 

Aposentadoria previdência 
privada

Bolsa de estudo

Pensão alimentícia,' 
mesada ou doação

Transferência transitória

Outros rendimentos

Vendas esporádicas'

Empréstimos'

Aplicações de capital

7 949 351: 6 747 421

3,34

5,93 10,21
I 

322,611 405,67

4 571 410' 2 416 195 2 2
3,80 3,72]

1,46
I 

0,59

5086 643

3,73

10 181 484, 

3,68

38,85

56.03
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Total 30

100 00

0.62

0.96

0,26

0,65

Recreaçãoecultura

0,09

l72

Cabeleireiro

A1Z10,15

p.7O]

Aquisição de Veiculo 
Veículo próprio (gasolina)

0,93
2,61

óculos^ lentes_____0,17 __ 0,11
2.64

_______ 6.50'
1.89

2.91 3.16
0.47
1.93

0.54;

A29!— 083
0,26 i 0,31

P14____9,i_

 Aluguel
Jmpostos e taxas

0,26; 0.18 0.27
A®P1 4,07 
0,38]____ 054
1,05' 
2.18

Perfume  
_ __ Creme para pele e bronzeador

Papel higiénico 
Outros (Higiene e cuidados pessoais) 0.65 0.90

Assistência_a saúde

 Veiculo próprio (manutenção)
Viagens

Outros (Transportes)
Higiene e cuidados pessoais____________________

8.03
2.12
0.56
1.98.

2,53 
_______ 1.16_ 1.061 1.26 1.121 1.11 _____1.22

__ 0.97_____0,80 0,77

0.70
2.83

3.32
0.571
074.
2,01'

Desembolso global
Alimentação_____
Habitação

0.42]
5,29

A»I_______
J.5O_____ 1J?!____ 1.19

0 68 0.541 0.44
1,50 
0,26

0,06
1,84
1.84

_________ Brinquedos e jogos
Discos e fitas

Outras (Recreação e cultura)

Fumo _______
Serviços pessoais 

Transporte
Urbano

7.58. _?,15_____ 8,59
2.24

068; 
Z8?] 
0.39 
0,04 
2,467 
lll®i 
1,39'

 Remédios
Seguro saúde e associação de assistência_____ 1.89

________________________ Tratamento dentário 0.97
_____  Consulta médica

 Hospitalização! 0.16 0.48

3.76
0,30
1.66

J.73
0.421 0.31

3.83
0.92

letrodomésticos. equipamentos do lar e som e ty 
Consertos e manutenção de artigos do lar

Vestuário____________________________________

Outras (Assistência a saúde) 

Educação ___________________________
Cursos regulares de 1,2 e 3 graus e pré-escolar

Outros cursos 
 Livros e revistas técnicas

Outras (Educação)

Roupa de mulher
Roupa de criança 

Calçados e outros apetrechos 
Jóias e bijuterias 

Tecidos e armannhos

100,00 ___1--.--.
__ 16.61 32.79r 

__ 20.511 _25.64 ____ 23.72

______ Manutenção do lar_____2.96 ____ 2.82 
__ Artigos de limpeza 0.53_£.14 

Mobiliários ejrtigos do lar_____1.90
2.68 
o.4i 
4.70 

Roupa de homem____1.07
~~1 J.30

0.63 
1.27 
0.27 
0.15 
9.81

JI5.33 
8.63 
1.73 

Veículo próprio (álcool)_____0.56
I. 78

M_3
J. 35 
0.40 
0.18 
0.13

9,59
4,84 
1.04 

ó 33 
0.15

221 
2.48 
M9 
0,37 
0.06 
1.06

1.95
4,54_____3J3_____391_____ 400

___ 0.56
____ 5,27
__ JJO
____ 1.36.
____ 0.78
_____ 1.55

___ 024
___0.23

____ 8.85
____ 2,50
____ 0.81

___0.60

__ o.n.
__ 0.33

____ 0.53
_____ 0,12
___ 1.94

___0.65 _
0.12
0.24

1.02_____ 0.91
1.64 
0.21 
2-221
9.30 
3.06 
0,55 

227 
0,13 
0.54 
0,86 
0.31T 
2.88 
0,61 
2J 8 
0,18 
2-21 
2,29 
.3.84 _ 
0.96_ 
0.97 

2.25 
2?2 
0.08

1.51 
0,74 
0.26 

_o.oi 
229 
221 
2-27

014

0.39?
0.16» 
0.12* 
ojii
6.76^ 
J.79_

_U7L
O24Í_____ 0.21:
0.33
oj5[ 
t25[

A06.
____ 1.18

__ 246 ____ 1.39
___2.23
__ 0.54______0,24

_____0.05
_____0.64

___ 221
0,39

__ 0.04

__ 2,09
__l.OpL___2.82

026_ 
0.17Í 

A11L 
4.56

___ 3°2Z
°.6’ 972 
0,051___  008;

P74]
2.54; 
0,43
0.02; 

0.37| 0.55! 0.70Í
Tjrj____ 0.541_____ 0.45.

1.62 1.58 1.99

_1.88. 

_P2A 
_0.1_8 
1264 

4.71 

_i23 
_l-00 

0.26 

1.11 
0.59

_OAL. 
_2.05 
_0.64 

JL2!. 
_0,24 
-0.96 

6.66 
3,46

_P®£ 
jvq 
_0,22 

0,09 

0.11

-Id9. 
_V5. 

0.84 
_°27 
_0,02 

0.62 

__1.64
0.401______0,40
0.06

0,80______1,17}_____ 1.64
2.10

  ZE__
Mals de Mals de Mals de ■ Mals de Mals de Mals de Mals de Mals de 
3 a 5 i 5 a 6

I__ 100,00' 100 00
I__ 29.48 26.07

A4-78í__
6.67; 6,20

•■28í__ 7 26'

10 a 15 15 a 20 20 a 301 

100.00  100,00; 100.00'
18,90;_ 16,20] 16,23; 10.26

A73! 
2ZA 
0.35; 
1.57^ 
1,05^ 
o.»! 
1.77 
0,51 
0J9^ 
0.2° 
0.B6 
7.04 
2.60

A18_ 
0,81 
0.231 
0.16Í

0.91^ 

2^1 
.13®.. 
PA9. 
0.°2;

14.40. 17.29; 20.86
_6.97 ____9,37! 13,02 

___________ 1.75 2.04, 1.83
__ 0.8V 

2.39 
Ó83. 1,09 
1,00 
j'58!.

PPPL 
0.14Í_ 

0.76_ 

PPli 
2,241 

PP1L. 
PPZL 
P-19._ 
0,09 

pj?L 
3j?r 
JLPLL 
0,65^ 

PP®L 
PP9'. 
2|72j_ 

Pi®®L 
0.04, 

ai3L 
1,20

0,65 0,47
5.48 5,73_____ 5,84

1.17_____ .
J.43____ 1.35 1.48

0.86 0.84 ____ 0.85
_2.74Í____ 1.83_____ 1,62[

_P29;____ 0.21;_____ 0.26.
0.18j____ 0.19]_____ 0.20 [

10.15]10.73] 10.41 

A00!
2.55 
1.20 
0,15 
0.81 
0.71 

_0,45 

_2'28 
_PP® . 
-Pí23. 
_p.24 

AP8. 
P'54 
3.22 

A®2.
0.66 

0.11 
0.01 
0,10

A-2® 
Ai2® 

-PP3 
_0.P3 
p,66 
2.13

Nota
1) Em 1996 o salário minimo correspondia a R$ 112,00
2) Na classe de recebimento até 2 estão incluídas as famílias sem recebimento.

Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)

9,37]
2.04_[
0.83; 0.56

A®3. 
1,05

. .H”___=^.- _=-^
_4.45i____ 5,48j 5,14_____ 5.79_____ 6.67_____6,20. _ 6.15t

.-.tí - -___e28j A26j 776j__ 8 07:
________________ 1.73Í____ 2,041 1.72 1.84! 

4]____1,13______ 1.08]

2,26 2,73

0,701  0.80
 Manicura e pedicuro _0.24 o.ij 0.15 0.15_____0J7

Outros (Serviços pessoais) 0,22;____ 0.15
____ 3,511 í _________  
____0,541 0,49.____ 0,24_____0,43.

- 0,30_____0,34
1.83' 1,47

V1 
1,62 

1,39____ 1'46;_____ 2.12
1,35 1.48]0.89
0,43;____ 0.39 0,26
0.20; 0.16; 0.16 
0.12!O.12;0.07 
061]____ 0.81; 0.40
T55Í 6.76, 5,80 
ZOO;____ 1.79;_____ 1,01
2.61 ] Z25 1.86 
0.97] 1.17Í 1.09

0.55 
019 

 PJ?
J.13 
A9® 
A71 
0,58 
0,07 
0,60 
Z66 
0,31 
0,01 

2,08 2.33 
0.68 0.41 

_______  1.13] 1.07 
_0.t>2__JP81l___ P84!___ PP7____P'6?___ P54
_0.20:0.28 0.25 P?6]_ 0.27 0.26

0.19!____017;_____ 0,19;

A4®! 
0.76_ 

Pi71; 
1,99

6 a 8 8 a 10

100.00 100.00
24,33 21 86 ____
22.96 ? 22.58 22.69 22.20 19,921 17,80

_6.15]____ 6.09^_____5,65]______3,83l____ 2,97

7,96] 7,60; 7,08

■ - Z J
0,56;

__ ___ _________ ip2! _.
_331j 3.46; 2.86; 2.53Í

0.50Í 0441_____0,42]C" ]____

4'25! _ 
0.97]____

Despesas diversas______________________ ____
Cerimónias familiares e práticas religiosas^____

Serviços de cartórios e serviços de profissionais; 0,69; 0.20j^
Outras (Despesas diversas)1 2,28 1,55

_____0.78__ 0.7<

__ 2,12______2.01 ]
3.84
0,55;____0.50;__l0,441

___ P66’ P 72. .-P'7°l
: ......1.29; 1.36;

1,50; 1.43.
_O82Í 
_V1.

0,22- 
017]0.14_____0,11;0.14

1053;____ Hl?]___ 10.25___ 8.85
1Z68_ 

_6.3A 
A92- 
A.soi 

1,99!

Tabela 3 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar, 
por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

em percentagem segundo os tipos de despesa - Brasil -1996 

' Z_ZL_L_ -IZ l L í ZZI 
Classes de recebimento mensal familiar

Até 2 MalS de 
Ate2 | 2a3

100.00; A0000
33.39

___ PPA-------------------- -----------r
2.24 2’37.___ A24 ___2 661___2•661____ AI4]

0.67]
1.62

1,28______1.22]
1.37| 

-------- -A i

__ 1,83;_____  
_0.21]____ I 

_____0.19 0.

__ IP7?!__
8.191 10,021

3.251
_1.62_ 

___ 9.-48 _
1.52 
075 
0,58 
1?1 
0.61 
020|

_0.20 

___ A99-
6.58] 
2.731 
1,43' 

0.66
_____0,15 _ 

0.08
_____022^

1.30 
2.05 j~

_____ 1,05] 
0.341

_____0,01]____ ,+ 
_0.66 0,68;

_____ A34_]____ 2.36, 

0,44__ 0,51 ]
0.06

J:79.
J.79.______
2,20___2,28]
081.L P84:
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Tipo de despesa

Mais de 6 a 8Total Até 2

70,57
4.88

2.15

0,91

0J8

0.27

0,55
Cames e peixes industrializados

_____ 4J*

Leites e denyados

Pamficados

óleos e gorduras

0,13
0,08

_____ 748

0.33
2.40

°-87l_____ O-67

0,37
2,04

0,47
0,29 

1.47
___0.65

________ ±78 _______3.78_________ 3.34
)________ 2.25

1.27
0,77__________________ Batata inglesa

Cenoura
Óutros (Tubérculos e raízes) 

Açúcares e derivados  

87.64
_____  7.46

2.90
0.43 0.42

_4.30 
_1.23
0.35 
1.07
Á67
1.65^ 
J74 
jO.26 
0-35 
3.54

1.00
0.56

______________ Café moído
Refrigerantes

________________________________ Cervejas
Outras (Bebidas e infusões)

Enlatados e conservas  

_J.O6
_1.23
_3.07 

0.92
_0.48
_0.2?

_1.45 
3,98 
1.20
0.93,

_0.43
1.43' 

15,40

87,56

_ 7-2l
4,03
2.77

4.90 
0.52 
3.39 
1.08 
0,73 
7.03*__________
5.48 ______ 5J4?

*1.51

80,97
_7,82 

478
__2-83 

0,42 
2.82

_J42
0,51]

-0.87
_1.64

_L91
0,28 
0,35

_3K
_J82_

0.66;
1,59

4.20[ 4.43
0.89* _____  0.90*
0,89 ~________0.75l

0.61 * ______ 0.63_

_1JB1L_____ 2JÍZ
J4.56 14.36

>72'
>.27

0.78 
_3.1? 

0.83
_O.67J 

5.80* 
4,57 ~

_ 117 .
0.07 

10.57

0,10
*1.01

0.32 
_0,96 
_t62 
1,02 

_O29 
070 
3.35 

_l°í 
0.44 
1.84* 
2^3* 
0.67^

1.28

"TÕ? * 
j0.81 
_0.45* 
_0.25* 

-l-57
3.55 
1.01' 
0,84*

_0.46?
1.24 

14.10*

74.65
4.21
2.41

_______ 7,32
_____ L11

2.87
_________ 1.73
_________ li81
_______ 0.87

0.04
0.13

0,54

i27
0.23

_______________________ óleo de soja
Azeite de oliva. 

Outros (óleos e gorduras) 
Bebidas e infusões____________  ______

Pão francês
___________Biscoito
Outros pamficados

4.46
0.39* 

_374? 
* 1.07

_0.58 
6.65*

Nota:
1) Em 1996 o salário mínimo correspondia a RS 112.00.
2) Na classe de recebimento até 2 está o incluídas as famílias sem recebimento. 
Fonte IBGE • Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)

Mais de 10 a 
15

0.01
0.69

' 1.61

0,28
J>>7

0.07 0.08
0.79Í 1.08

.182
5,63 

24.63 
22.95

0.49
3,98
4.42 
2,79

Mais de 20 a 
30 

2£joo.oo 
_______ 75.38 

* 2.89 

J.47 
1,00 
0.41 
1,92 

_____ P,6« 
_________0.35I 0,291________ 0.28__  ____ 0,20 

0’?

Mais de 15 a 
20

____________________ Peixe sardinha 
_______________Azeitonaj 

____________________________ Carne de boi. 
Outros (Enlatados e conservas);

Sal e condimentos!

0.19
_1.04j_________0.91Í_________0.96

1.50 ‘
_0.861 * 

0.25
_0.36 *

3.22
_0.82_ 

0.39

_2O1Z
_2.42

0.62

_9-27L
_p.2zj_
_1a22L

4.70
0,B8_ 

_0.73£
0,67
2.421

74.251 
_5.86T 

_?02' 
_0.60

3,23 _ 
0,92 "

_0,62 
4.63

_____________ _________Classe

Mais de 2 a 3' Mais de 3 a 5 Mais de 5 a 6

_ Outros (Cames. vísceras e pescados) 
Aves e ovos

_______________ 1.36
0.03_________ 0.15;

.12.36^

6.28 
_2.09T 

0.53 
3.45’

J’-4ÈL 
8.02

_2.wT
1.38|

1.59

______________ Macarrão,
Farinha de trigol 

Farinha de mandioca i

Outras (Farinhas, féculas e massas) _
Tubérculos e raízes 

84.05
7.20
4.22
2.51
0.47
3 66í

_ 1JL5i
_ 0.43

0.69
1.29

_1.72
_1.07
_0,29

0.36
_3.73
_1.49

070

dStzzx
0.82 I________ Ò.79

0.40’ 0.37
0,23! 0.25

Farinhas, féculas e massas _4.19Í 
1.46* 

0.53 
0.92? 
Í.28 

1.89
J.i3 
0.38 
0.39 ’ 

3,75

0.55 
3.63

Pescados frescos_________0,93_________ 1.27
0.50 0.84

_872? 
6,83? 

1.78, 
0.01

11.78* 

5.481

_1O7L 
0.311 
2,92** 

13.49; 

9.8<

l2.49!
~67~

_1A91 
0,06

 
7.31 
2.86; 
2.49;

_0.9V 
 _i.oe:

0.47!
_A’2J. 

0.02; 
_0,06; 

_0A5.L 
-L7SI 
 0.35
0.1/

 Tabela 4 - Distribuição da despesa monetária média mensal familiar com alimentação,
 por classes de rendimento monetário mensal familiar, 

em percentagem - Brasil - 1996_______________
Classes de recebimento mensal familiar 

Mais de 8 a ,1° 
* 100 00 ~ 100 ÓÒ 10Ò.00 100.00 _ 100,00 100.00 ~* 100.00*_______100.00

- ’ * -------- H 81.46______7^23_______75.00 ”

4.88_______ 2'“ 
_2.86|_ 2.79

_____1.69 __ _1,66 _____ 1.20_0.82 
____ _ 0.32*________0.32 

_______ 2.73__________2.54 
0.91 
0,36 

j____0.38
 _107

1.67 
_______ 0.93 
______ 0,34*_ 
______0*40 

__________372 _ 

_____ U4_ 
_______ 0.53 

_________ 1.95| 
_______________________________________ _276I

_________086! _ 
_________0.361 0.30 

_________________ ____________ 0.26; * 
_ 1.28_________179__________ 1.4 8
_4.W 

1.16 
0.91 
0.52 
1.57 

14,28

___________ Massa de tomate  
Maionese!  

Sal refinadoj  

Outros (Sal e condimentos)  
Alimentos preparados_____________________I

Outros alimentos_____________ _____________ I
Alimentação fora do domicilio  

Almoço e jantar 
Café.Jeite. café/leite e chocolate 

Sanduíches e salgados!
Refrigerantes, cervejas e outra?!

_________________ Agregadas e outras

Açúcar refinado 
_______________ Açúcar cnstal, 

__Outros (Açúcares e denvados)i 
Legumes e verduras I

Tomate

_________________________ _ 
_ Alface;________ 0.25!

____________ Outros (Legumes e verduras);_______ _L30|  
_______________________________ Frutas  4.75  
___________________________ Banana 0.86 

__Laranjal_________0,71 __  
___________________________________Maç*_______  0.60 _ 

Outras frutas 2^58__
Cames. vísceras e pescados_____________ |________ 1.3.06_____________ _____________________________________
__________________Came dej>oi de pnm_eira[________5.44_________ 3,64_________4,80_________ 4.75________ 5,26 
_________________ Came de boi de segunda^________ 2,62 _________ 4.17 

Carne de sumo 0,51
3.07

_ 3.93^ 
0.61 ~ 

345
_A7JÍ 

0,56
6.23Í 
4.68r

0.36 
11.62 
6.45 
1.36 
0.41

~ 3.39

7.37I

Despesa em alimentação________________ ________100.00
Alimentação no domicilio____ ______________
Cereais, leguminosas e oleaginosas

______ Arroz 
Feijão

utros (Cereais, leguminosas e oleaginosas)_________ 0.39
2?46
0,85 
0,28

_O,31| 
1,03]_____

0,83;

Zo.Mi____
-O-ALl____
■?■»!_____

°-9’____
0-43:______
2.P’1___
2-4S_______
0.63 

__

Leite pasteurizado! 
Leite em pó integral j 

__________ Queijo tjpo prato I 
Outros (Leites e denvados)

__________ Frango!
Ovo de gahnha^ 

Outros (Aves e ovos);

243

I2 43

°-62_
JJ6^ 
0.04 f 
l03; °-39!
1.99 

'p44
0.19
0.17?

1.18 
0.94 **
>.48;

_8.61 _ 
5.26 _ 

173 
J.83;_ 

123,_ 
0.86 
0,22 
0.14 z4^;
1.54! 
2.88; * 

_l57!_
0.71 i 
0.09*

0.78

_ 9-22

_2-46
_0-60
_0.22 

0.24

_I4? 
_745 
_ H82

_A67
_________ 5.2?

13.41 14.27
614 7,0*3

1.81

_ l48
3.131 ~ 3.23

0.87 ______1.08

3.78
9.72 

*6.06 
>d4 ‘

1.52

1.31
0.72
0.28______0.23
0.31
2.98, 3.50

059
0.31

_207Z 
2.33 
0.54 ’ 

*0.27!

0.30 
l_123i_
4.41;
0.86 
076

I060

12.32 
_5.M 

2.67 
0,40 
3,391* 

VI. 8 7 
_8?8 
_2.34 

-l28! 
_L49 
_J-32 
_0.07’________ 0.14_________ 0,07
_0,10* 
_6.98_________ 7.2ll_________ 6.35
_2>5 ~

_J33 
_10L 
uo 

_2i47. 
_p.15* 

0.04 
10.05* 
_o-24;
2.82 

-P48 
_0.20 

_9-X 
0.96 

 
4.67 j  

12.44* 15.95
_____ 1A.57Í___ __4-66 * 

* ___ 0.23?________ 0.22___
__  2.20]________ I.84’  ______ 2.35 _ 

4.59*1 
Z22*___

233
_2?22________ 2.97_________3.18
0.83 ________1.60*_________ 1.65

0.96
O-45_________ __________-
0.10_____ 0.13________ ° 08. 
0.08 
0,02
0.25

4.80
3.77
071
0.11

10.78*

4.84 

_121;
072

________0.87 0.79I____
 _L86* 3.28^
_ 4 68j_ 4.77 J

25.00 29.43______
_______ ItOÕl______ 15.67______ 

0.44*___ ____ 0.49____
4,09* 3.95 

n| _ 6.07___
2,93’*3,25

_ 0,36
1.86_________ 1.67

°t° ------- ____ ___
0.24 0.20! 0,20 0.17,

Ò.13J___ 2 °-13 _ ' *
0,98* 0.90
1.06'  1.46* 1.23

_3.69*_____  7.84; ___ 5.14

19.03 18.54, 23.77
5.791 ~*6.47Í* 9.18

0.69 _ 0.55! 0,57
___4.06*  3.62j  4.74

J_______  5.80' 5.47' 5.85 _____ 6.531______
2,52~ ' 2,70* 2,43 342~ 2,93

0.29J________ 0.66

¥.57*' 3.257 3.77

0.94________ 0.78; 0.77
___ ________ 0.12!_________0.13 j______ 0.05
11.20!______ 11.09*________10.47!________ ío.40

~ | 3,69

* 1.06
0.57

 578
7.14

 3.75
1.43
1.97
1.24
0.53

0.11 .
_Ó.01

0.50

_°-31:
0.19' .______

_õ.wi____ pj«L2_
0.94 __174l_ 
2.23! 1.29!

**5.60;________ 3.59!____

25 35;____ J2SI__
_Í2.89_______ '.444;.

0.48 0.36
_3.82’ *

z... 3.68;
2 86__________1.70

_0.20^ 

_1-27
4.27 
1.03* 

0.73 
0.67

_1-84 
13.95 

_A73 
3.34
0.51?

2.97

_9:89 
0.51

_4-19?
0.64* 

JMM?

________ 5.16*_______ 5.65________5.26,_________ 5.34*
____ 1.17 ~1.11_________ 1.26*

_________0.49_______ 0.66*________ 0.56;

_________ 3.75
10.551_______ 9 63
7.37^~ 6.31 '

1.89*2____ 294-
1,29; 1.38

_____ l43 .
V40________1.16

0.12

0 08 _ _ 0j5r___ 9-11
. 7 86

076r 
____ 0.69 _ 

4.Õ2]_____ 38?E
9.08^ 7 931. 

5.671 5.04
J>3| 1.39* 

_____________ 1.67;________1.51
I. 22j________ 174*’*_*______ 1.17 ’
0.99*_______ ^O.8O2_______0.80

0.15l_________ 0.22________0.57
O.O9; 0.16 

__________________ _____________8.28*_______ 6.95 
_______ * 1.82* 175________ 1.49_____ 1.18 

3.341_____ *___ 2,89
J77*   1.88 

2.59^ 0.99 
079! 0.75 

____________________________0.08; ______ Ò1Í 
o.10 0.101 0.10*________0.11
071 _ _________ 0.01 p________0.01r________ 0.00 *

"* ~ 0.371_________0.411__

J. 65[2__ J.-48'_
0.351________0301
O 0 2
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Tipos de despesa

93,62

Assistência a saúde

83,81

0,00

15,93

 Remédios 
PI a no/Seg u ro saúde

_____  90,59 _____ 0,00
93,33 C~-'

94,94
91.86 _8.14

2.26

despesa monetana 
total %

84,09 
91,32 
 57,08

11,21
99,83 

100,00 
99,97 
99.91
98,80 

100,00 
100,05
95.95 
98,13 
91,51

" 88,85 
99,27

‘ 90,46 
90,29 
91.07

 88,24
91,64

Despesa total 
Alimentação 
Habitação

0,28
8,63 
1,09 
0,00 
4,8J[

1,20 
1,36 
2.58: 
0,00 
0.00 
0.00 
o.oo"

6.28
3,52

Despesa não- 1 
monetária (%) _____

__ 1.79_____
3,79 

__ 3.3ÒT.____  
6,25 
0.031_

__o.qó[____
_'o,ooj____

 0,00'
0,20*  

___ O.OOj  
___ 0,00I   

2.29 
0,431  
0,85______
1.14 

_J?,18_

 
1,08

22 9,61'
4,65

______5.86
1.77

~6.00 
3,88
6,37

— 7,62
8,27
6,53
4,68
4,60
8,46

------- "2,98"

Aluguel 
Serviços e taxas____________ .
Energia elétrica_________ 93,76

__ 9,64_
4,02
3,20 
4.07
3,38
1,72] 
3,47!
2.671 
9,411 
4.65

__ 5.86
1.771

__ 6.001
3.88Í
6,27]
7,62 

___8.27 
6,53

ZZ68’ 
__ 4,60’

7,90 
2,97*

Fumo
Serviços~pêssoãis ____95.29
 Cabeleireiro 
Manicura e pedicuro

Consertos de artigos pessoais 
Outras

Despesas diversas  _ 
__________Jogos e apostas
____  Comunicação

Cerimónias e festas 
Serviços profissionais 

Imóveis de uso ocasional
Outras 

Outras despesas correntes

_ O.OOl___________ 8.14
,,_j____________2.89?____________
0.00 1.12 1.12

1,70 
1.77

,,,__________ —______________ 8.89
86.51'1 3.13, 10,12

8.54 
3,40

Total (%)

92,56] 
86,67' ’ 
93.46'
93.611
95,55

Despesa "[ Despesa não- 
| monetária (%) t monetária (%) 

14,12 
_4,89 

 39,62'  
82,54 

 0,14
0,00 
0,00 
0,00

 0,95
0,00
0,00 
1,76

 1,53?
27.64' 
J0.011 

0,73 
8,45

_8.29 
8.02 

10,20 
7,55 

11,96 
5,04 
3.74^ 
0.001 
1.14

0,00 
o.oó’
Õôõ

___________Roupa de homem_______ S 
Roupa demulher__________ 92.97
Roupa de criança 

Calçados e apetrechos 
 Joias e bijutenas 

Tecidos e armarinhos

Consulta médica 
Tratamento ambulatonal 

Serviços de cirurgia 
________ Hospitalização___________. ,________________.__

Exames diversos__________ 87.50__________ 87,50
 Matenal de tratamento 

Outras

82.99 
81,51 
91,01_ 
83.36 
82,15
84.99

__________ 90.87! __ 80,67
_________ 92,07 _________ _84,52_
_________ 93,911________ 81,94_

89,21 i 84 89_
_______ 92.141 88,40

88,941 88.94
93,621________92.48____________ . 

_________92,79] 91.89 0,90 
------ -> 90.20 0,28

98,23

______
89.64
91,71
96,60
95,29
96.10
98.28
96.43
97.33
90,39

94,14
98,58 

" 94,00
96.12 
93,63 
92,61 
91,48 

' 93,47 
”95.32 
' 95.40

91.54 
"97.02

Rural 

Despesa 
monetária (%) 

5,65'  
 3.53 

3.24
_____ 0.14'

__4,42l  
_6.24l______
_1,911_____

2,66' 
11,03'
2.17!

 
0,48  
5,651______

11.83 
-8.5'2;

7,34|

_Z.10j______
__8,14]______

6.08 
7,571

_2J2J____
5.19______

10,07
_7.63______
11,06 
6,32 
7,031 ~
9,441______
6.42______
7.36;______

_8.47J______
7.67|
7,28______
7,51______

10.451
7,67 
6,731
9,791______
1.90]
4.80,_____

___________ _. . ___________ 9.41
6.67 6,67 ] 0.00
—)___________ 5,69

__________ 16,19 16.19T 
12,501 12,50

Total (%)

^7.44
13,32
6.54
6.39!
4,45
6,24

--------------1,911
2,66

_______ 1123?_______

0,48?-
7.96 ______

12,26
________ 9.37 ______ _
________ 8.48
_______ 8.44,

8,201________
9.52
7,03
9,13

______ Zr?!______
________ 6,09________

10779!________
________7,86________
_______11.06'_______
_______ 6,38_______
________ 7,21________
________ 9.481
________6,97________
________7,40_______

8,47
___7,99l

________ 7,80
________ 7.511

10,45
________ 7,88________

6,73
9,79________
1,90
4,80
9.41 i

0.00
Ó.63I______

__________ 000?
Í.7Ó_________ 0.0(1______
1,77? 0,00?
2.22J__________ 6,671
-------  0,48 

“4.52Í----------
-Õ.2ÓÍ 

0,64'  
0.26?____

9i«>

W5| 
1.48 
0,76 
0,68'2 
0.72

_0,23
0.00___
0,06 
0,18' 
0.04?
0,54]___
0?00j___
O.OQl___
0.311 
0,52]___
0.00J___
0.00___
0,271 
o,oo'_ 
0.Ò0!
0,00___
o.oo:
o.oó;

98,881 98,88
98.3ÓI__________ 98,30,_____________
98.23 98,23’- 0.00
91,11__________ 75.19

'- __________80.3 i
8543
93,08____________-i—,____________
86.51 ___________ 8.78,________ 4.71
86,49___________ 9.61_____________3,64
97.59 ___________ 0.69___________ 1,72T_. ?74' '-.-1----------------3.52'

84.49| 12.83'_______ 3.21

88.92 ' _____ 1'95.29? 
'94.14?
98,581 

 ~96.~12'| 0.00
93.02: _ 0.611
"---+ o.oo'

—0.00: —

 zzn 
____ 0.00 _ 

0.51 
3,ToI 

-------0,26'

Educação 
 Cursos regulares 

Curso superior 
Outros cursos 

Livros didáticos e revistas técnicas 
Artigos escolares 

Outras 
Recreação e cultura 

Brinquedos e jogos 
______ Celular e acessórios

Periódicos, livros e revistas 
 Diversões e esportes 

 Outras

Tabela 5 - Despesa monetária e não-monetária média mensal familiar,   por situação do domicílio e distribuição da despesa monetária e não-monetária,
segundo os tipos de despesa - Brasil - 2002  

94.96 
96.03 

100,00 
98.80 
98,92

_ 99,64 
90,83 
98,91 
99,75
94.84
90,21

____ 98,80 
_____98,18 
____ 97.22 
___ 100,01

100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00
100.00
Í00.00 

'100.00 
100.0'0 
100.00
98,00 

100.oò 
100.00 
100,00

96.14 
89.45 
96,28 
90,58
89,87
99,31

0,05. 98.93
d.53:_________ 87.16
0.29,  98.33
0,00' ~ 99.93
O.OOl _______ jtOO.OO
0.00 100,35

— Õ.OÓ~]_______100,00
—ó.OO 100,00
— 0,10  99.29

oooi 100.23
0.00 99,75
0,00 _ 99.88
d.OO 100.00
0^00 99,49
0.56? ' 96.48

-----0.01"- 99.73

Gás doméstico 
Água e esgoto 

______________ __ Outros 
________________ Manutenção do lar 
_______________ Artigos de limpeza 

Mobiliários e artigos do lar 
______________  Eletrodomésticos

__ Consertos artigos do lar 
Vestuário________________________

Transporte_________________________
_ _ ________ Urbano _ 
_________ Gasolina - veículo próprio _
____________ Álcool - veiculo próprio________________

Manutenção - veículo próprio__________?9'52
1íC __ ^4 iImm O fT 4

— Viagens
__ Outras 

Higiene^ Cuidados Pessoais
Perfume

   Produtos para cabelo

3,64

------ —li,52

91,55
91,28
87,17

91,29
87,73

Telefone Celular__________97.25

97,83 '______  97,83_
99.58 '99,58"
92,061 90.29 
87,831 86.30
90,63
91,52

“91,56"
91,80

' 90.48

Aquisição de veículos__________ 93,04]__________ 84,41
"92,64 "

_______ 91.46 
92,01 

_____ 92,29?___________________________82.93 9.36
92.49I 91,29

__ Sabonete__________ 89,55_87,73 
itrumentos e produtos de uso pessoal__________ 92,12 __________ 89,55

93,28__________ 93.28:
 90.21 90,21

___________98,101__________ 98, W 
Consulta e tratamento dentáno _____95.20__________ 95,20

__________ 90.59 ___________22 '2. 
93,33 

_____________________ f' "
83,81

94,94
91,86
97,09

___________ 0.00
94 31“) 94.31____________0.00;____________5.69

--0,00|__________ 1”
0.00___________ __________________________________
O.OO1 5,06 5,06 0.00;

I _______ 95,741___________ 1.35

] 86.49 9?61

"95.47- Õ.96

1.47 
Ó.OOl 

000 7 
_______  0.00]_ 

94.00I o.oo

93,02 
________32.61  

91,48| 
93,35 _____ 'O.OO'
95,32 * "'

94.89 
88,58 

------------ 96,76

Urbana

Despesa | Despesa não-

78,44?"Í4J2 

81.79 
53.84 
11,07 
95,41 " 

,_.a________ __________ 93,76
Telefone fixo 98,05^ 98,05

--------- -----i " z 
88.72 __________ 87,77
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Tipos de despesa

3.13

0,73

0.04

Educação

0.15Livros didáticos

Fumo_________
Serviços pessoais

0.28__________
2.06'_______ 1.64j 1.31
7,971________7,72___ 8,20
1,37________1,56 1,82
1 ■33 1.491 1,32

_______ 20.90
;_______ 32,46

0,07 0,071 0.03
0.161

_Ó.3Í_
0.04 "

_ 3.5Õ1_
1.01
1,05

0.18
0.28

0.35
2,20

14.51
26.95
12.00
7,54
2,04

0.52
0,51
1,95

0,37
14,17

0,30
0.07
0.17

Despesa total 
Alimentação _ 
Habitação

Fonte: IBGE. Diretória de Pesquisas. Coordenação de índices de Preços. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003.
(1) Inclusive sem rendimento. _

Mais de 1
200 a 1 600

2,79
0,14
0,09

_____  0,52
0.50 1,12
* ‘ I___0,55

<37 
19,00

Até 400 
(D

Mais de 600 
a 1 000 

100,00

Mais de 1 
000 a 1 200

lOO.OOj 1001Õ0
_______ 232} "‘"

35,881 34,33
17.61 _____ _  16.72, 15.71
_9.ipl_______  8,84

______2,95
1,90l 2,20

0.38
1.73

Mais de 3 
000 a 4 000

Mais de
6 000r

0.22
o.ío

___0,65
0,09
0,09

___ 0,33
0,02 0.04
5.19___<89

±72 
1.78

0,43 
±19 
0.12 
0,23 
<81 
0,41 
0J8 
0,04

0,22 
3,21 
<79 
1,06 

0,471 0.32
1,02

____ 0,22 
_0,23 ' 

0,05 ~ 
1,98 
0,51 ~ 
0,47 ' 
0,39 
0,14' 
0,26

____ 0,20 
____ 1,70' 
____ 078’ 
____0,251 

_0,221 
0.88

_ 0.Ó7' 
_0,751 

__0,79* 

0,55
0.1< 

_____<03

1.77T________1,40l 1,10
0,68 0,521 0.36

0,15 
0.08 
±65 
5,91
J.82____ .
2.42___ 2.09

0,80 0,95
0,66 
0,64 
±35
3.13
0.47 
1,56 
1.95 
0.30
4,71
1,33
1,27

2,58
±20
0,28 _______ 077J___ 0.25
0,05

Mais de 4 
000 a 6 000 

1ÕÕ.00 
11,78 9,04
26,76 
11,46 

________7,63 
________1,84 

1.86

0,48
1,42
0.14
0,32
0,95
0,51
0,22
0,03
0.Í9)___ <18

_JJ5
0,22
0,15
0,57

±62 
2,01 
0,9S| 0,92
0,19

22,79 
10,08 
5,67 
1,21 
1,22 
0.90
0,32 

_0,29 
_____ 173
3,781 3,99

<39 
±?6

0.12
0,06
0,56
5.62
1.33

2,55 
2,78 
2.37 
2,45 
1,43 

1,27________ 1.22 0,98
0,55 
2,73 
0,84 

_2.04 
_278 

0,31 
5,61 
1.41 
1,47 
0.94 
1,44 
0,25 
0.10 

13,87
3,51 
2,68 
0.45

_±44l 
4,20' 

_2.?7 
0,62 
2,17' 
0,73 
0,24 
0.17' 
1,03 

_5.18 
12.62 
_±01 

0.49 
0.37 
0.06 
0.10

0,39 
±54, 
1,621 1.08
0,33 
4,Ò3 
1,07’ 

±12

0,06
±7,26

_______ 0.14 _ 
_______ O,2ST~ 
________ 0,31

2.23
_ 0.32 _ 

________ 074 i 
________ <351_ 

_________1.20
0,13

________ 0.53_ 
________ 0,89

0.59L 
________ 0.17 _ 
________ 0.03 _

0.11
________2,10’ 
_____ 0,25;

075' 
_______ "0,43’

2,26; 2,35 _}  

_____ P.34;_________<30!_____ 
______ 0,38________ 0.291 

0,51 __  
0,30:_______0,40 ___
2,Í2Í _______0.24!  
0.46I 0.38Í 
4,54*________ 5,27

__ 0,86 
2,14 2

_2.38 
__ 0,33[ 

5,89
__ 153 

1541" 
0,90

__ 156 _ 
0,26 
0,09

11,79 
3,77|~ 
1,841 
0,24

—±19 1 
3,34

__ <89j 
0,51 
2,421 
0.95 ~ 
0,27 
0.18 
102T 
4,93| 
2,751 
0.79| 
0.30I

Z<30* 
_0.04| 

0,10 
0,071 0,03
0,231 
0,32l

__ 204
178 ~ 
0.41 
0.33T

_0.34 
0,16

__ 0.30 
0,25 " 
1,65 ~

__ 0.29j_
0.23 
0,24

—0.77 : 
_0,13 
_ 0.981} 
__ 0,81 _  

0,58 
0,10' 
Ó,03l ' °-13 

146 
--—0.22"

0,39  
.____ 0,23 r

Serviços profissionais 0,12
-----  —.■..--glr -frãif 

 _ll_JLPulrasj|Zr_0,2?l
es________f 2.55

0,56 
0.481 

. -------- 0.24* 

ZZTP.47L, 
,6,67

0.26________ 2 36
2,92}________3.06

_p.?L_
2.49 _ 
2.38

~Õ,3b|
__5.80__

1,38 
1,S0| 
1,07 

_±50_ 
0.23| 
0.11,

1°.?2_
_3,78__

1,80__
_0,25__
_2>99__

2,92 
0,90| 
0,28 

_2,35
0.86__
0.24 
0.18| 
1,061

_±?5_ 
2.97 
0.621 
0,35 
0.3ÓF

_o,oi_ 
0.10 _

-0.07 _ 
_0.20 _ 
0,25r 

0,06_
Í.32I 
0.251 
0,181

_0?2_ 
0,15

_0,34 _ 
_o.lí_

1,35 
0?27l 
0.17 
o.ief 
0,67 í~
O. 071“
Ó,95Í_

_0-78l_
_0.58J_

P. 1QÍ 
0,02

..P.OBlZ 
—1-.®7— 

0.27 
0.36T_ 
0,36

29,17 ’ 

±±52: 
_7.B± 
_2,39L 

___2,24 2,04
2,51_________0,56 * ‘ “

0,90
Q21
0.91

_3,07
_0.63
_1.86
_1.?4
_233
_±?7

1,30 
139

~ 0.751
_1.22;

0,24 
0,07

17,09
_2.54:

3,41
_2,48 

177
_6.85
_1.12,
_°.?2[
JI.78:

0.671
0.171________ 0J1
0.12________ 0.12.

_0,82j 0,79 
_5.40]_________5.5Í

2,161_________ f.95
1.56 2101__________________   ,
0,65 0,56 0.64 0.68
0 32.’ _____ 0.31

__ 0,06 
Ó.09 0.Ó9

36,77 i" 
17.71
8.90, 
3.02 r 
141
0,20 _ 
2,721 
1.41 
0.15 
3.27, 
1.211 
2.62| 
2,69| 
0.37 
5,70] 
1,36, 
143 
104| 
1,52 
0.23 
0.11 
8,59 
3.86

__ 122 
0.17

_0.53 
1881 
0.88 
0,24 
2,37| 
0.86 
0,241 
0,21

__ 1,06 
4,661" 
3,20 
0,26 
0,27

_ <2?— 
0,02 
0.04. 
0,03] 
0,22 
0,25 
0.08; 
1,041 
0.13Í 
0.06 
0.17 
0.14 
0.36 
0,17!

_1.06_ 
0.20 _ 
0l14_ 
0.11| 

0.56!
_o.o<_ 

 1.04 

2,5! 
0,07 

_°.02_
0Ò7| 
1.701

ZÕ.32T 
_Ó,38^ 

0,26!
_<?0^ 
OJlT 
0,40F 
3.74’

_______________0,08
J8.98I_______ 18,05

1.94 ________ 1,47~| 0,87
4.02’________3,99’___ 3.40

~0.18 0.33

0,15
0.25 
0,05
4.38
1.18 
1,80

________ 0.75| 0,72
0.17 '

_0,23________ 0.18 0.12
0,29________ <25j____0.19

_2A7________2.55I 2,16
0.28________ 0.261 0.22

_0,27_______ 0,24! 0.19
O.42 ' 
1371

_0.Í2j2 
_0.46_ 
_0.96_

0.59 _ 
0.21 
0.021
’0.13

-J2-64 
0.23 

" 0.141
____ ________ 0.49 _
0,481 ____ 1,02_____________
0,291________0,38_______ <34
0,401 ___Ó,38
9,72'10.77

ANEXO A
Tabela fi - Distribuição da despesa monetária e não-monetária média mensal familiar, 

por classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, 
em percentagem segundo os tipos de despesa - Brasil - 2002

Distribuição da despesa monetária e não-monetária média mensal familiar (%) 
Classes de rendimento monetário e nâo-monetáno mensal familiar

Mais de 1 ' Mais de 2 
600 a 2 000 i 000 a 3 000 

100,001 ido,oõ| íõoloó
_______ 18.79J_______ 16,24

3133I  29
  14J01 13 ’

  7,97} 7 81
________ 2,481

2,18

_____________________ ÀluguelJ  
_________________ Serviços e taxas ____  
__________________ Energia_elétrica .  
__________________Telefone fixõlj  
________________ Telefone Celular,  
___________________Gás doméstico};  
___________________ Agua e esgoto  
_________________________ Outros-;_____  
_____________ Manutenção do laril ___  

_________  Artigos de limpezaj______  
________ Mobiliários e artigos do lar -; 
_________  Eletrodomésticos I;  
__________ Consertos artigos do larj 
Vestuário_______________________ i____

Mais de 400 
a 600

Tõó.oõj iõo.õõl
_32.68j_____ 29.76}_______ 25.44

37,151 ----- --------
17,271

_ 8.93 ' 
3,02 
0,91 ~ 
0.16 
3,18

__ 1.46}} 
0,20

_±1<_ 
—±251.

2,55 
2,62, 

_0.351 
—<2?T 

1.28| 
1,351 
1.041 
133| 

—0.20} 
o.~09; 
8.15! 
3.941 
0.841 
0.05' 

_0.50}_ 
1.661 
0.87, 

_<31 _ 
2.40 
0,91 r 
0,25 
0.21 

__ 103I 
4.Ó8 
3.09 
0,28! ' 

0,12| 
0,21 
0,021 
0,011 
o.õiT 
0.14 
0.13T 
0.06 
0.80; 
0.08 j 
0.Õ5I 
0.071 

_J0,131 
0,381 
0.091 
0.81: 

_0.20J 
-0 091 

0.08! 
____ 0.40 
____<03 j 
____ 114:

___-----  ,________ ________________ , <64 i  

_______________________Cabeleireiro _P.45— 
__ --------------------- Manicura e pedicuro } _ 0.05 

Consertos de artigos pessoais!; 0.01 
_______________ __________ jOutras,} 

Despesas diversas |l 
___________________Jogos e apostas ! 
_____________________ Comunicação 

Cerimónias e festas

 Imóveis de uso ocasional

Outras despesas correntes_________

_±11 
0,89! 
0,74! 
3.30 
0.75 
2,07 
2,20 
0.34 

-S.4!}, 
_±<?

1,54 
0.77 
1.44 
075 
0.09“ 

14,49'
2,88 ' 
3,03' 
0,42' 
1.67|" 
4.76' 

_±°ÈL 
0,681 
2,311 
0.82! 
0,27 i 
0.15!
1.07| 
5.571 
2,521 
1,391 
0,61 

_<32
0,03 
0.Í2?
0,05 
0.19 ' 
0,27 '

_J.69 
0.58 
0,86 

’ 0,59 
0.14 
0,271 
0,25' 
2.02 
0.29 
0,28 
0,31 ' 
105 ' 

_0,08'
0.66 
0.87 
0,54 

_0,18 
__... _______ ______ <031 
_<09 ________0.08 _______ <12

2.261________2,35 _ _______ 2.26
0,341 0.301 0.43

076 
0.56 
0.29 
076 
0.47 
7,99

_________________ Roupa de homem; 
__________________Roupa de mulher_ 
_________________ Roupa de cnança  
____________Calçados e apetrechos^ 
__________________ Jóias e bijuterias | 
______________Tecidos e armarinhos,!

T ransporte____________________
_________________________ Urbano7! 
__________Gasolina - veiculo propno ; 
____________ Álcool_- veiculo próprio _ 
______ Manutenção - veiculo próprio! 

Aquisição de veículos} 
Viagens: 

_______________________ Outras
Higiene e Cuidados Pessoais 

_________________________ Perfume;^ 
______________Produtos para cabelo 

Sabonete1 
rumentos e produtos de uso pessoal.

Assistência a saúde____________'|
Remédios.

Plano/Seguro saúde_ 
Consulta e tratamento dentáncr 

__________________ Consulta médica 
___________Tratamento ambulatorial i; 
_______________ Serviços de cirurgia! 
____________________ Hospitalização} 
_______________ Exames diversos} 
_____________ Material de tratamento ;

Outras

Cursos regulares!
Curso superior 

_Outros cursos_ 
e revistas técnicas!}
Artigos escolares 1 

___________ Outras^
Recreação e cultura  } 

_____________ Brinquedos e jogos;! 
_____________ Celular e acessórios 

________ Periódicos, livros e revistas 
______________ Diversões e esportes 1r 
___________________________ Outras!}

1
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Tipos de despesa Total

Farinhas, féculas e massas

Tubérculos e raizes

Legumes e verduras

Aves e ovos

Leites e derivados

8.29Panificados

Óleos e gorduras

Bebidas e infusões
_Café moído

.2!

Pão francês 
Biscoito

Batata inglesa
Cenoura

Outros

4.88
2'.21

1.05!

196***

 Macarrão 
Farinha de trigo | 

Farinha de mandioca 
Outras

0.54
0,47
0.20

OJ32 
0.21

Azeite de oliva_____ 0,18______ Ó.05
Outros C.

__ 6.44 
______ Café moído______ __________  

Refrigerantes;_2.33_______1.34
Cervejas e chopes 

Outras bebidas alcoólicas 
Outras

2.15 
0.42

Outros 2.28  1.58
3.23 ____™
4.34 4.16

_______________ *7 7“—
Outros panificados 1,83___

__ FrangoJ
Ovo de galinha

Outros

Até 400 
(D

Mais de 
4 000

0.47
2.58
0.85
0.29
0.12
1.31
0.94

Mais de 
2000 

a
Mais de 

400 a 600 

-------IQQ.Õo! 100 00

113
3.59 
3.19* 
0.09"

6.65
1.85 
1.01

Tomate
_Cebola 

Alface_____ ___________ .
Outros______ T06______ 1.00
Frutas 

Banana
Laranja 

Maçã 
__________Outras frutas

Cames, vísceras e pescados_ 
________ Carne de boi de primeira

_____________Carne de boi de segunda
_________ Carne de suino______  .

Carnes e peixes industrializados______ 2.94
~~ Pescados frescos 

Outros 

_ 7 87 
4.64 
2.65 
0.58

______4.34
___1.34 

0.84
_____ >.80
______ £.36

0.55 
0.20

4.49 5.74
0,80 1.27

_Ó.09~ 
’ 9.62~ 

_*S1_ 
0.70 

_1.82_ 
2.59 
8.27]

-4.50' 
JL76! 
-AÕ1L 
_1.97 

1,62'
.0.131 
_0.23.

6.92 
1.107 
2.79' 
1,36* 

_0*.4Õ?
1.27 

_0.551 
_1.7_1

Ó.32 
_074* 
“0.10 

1,06* 
□>.43: 

3.0*1!

Mais de
1 600 

a
2 000 3 000 4 000

100,00' 100.00 100.00; 100,00
77,471 : 73.18[ 67.49* 62.95
6.69* 5.48*  4,83*  3,12

*“TJJÔ

0.67 0.46
*_-.--1 0.32

21627 _ 3.00
2,06* 1.92
0.44:_  0,39

5,45
__1,90* 

_ -L74 
__ 0.54 
__ 0,38

0,89
0,45

_ ____1,90 
0,41

__ 0.13
0.22*
1.14

---------- 1.09 
2.89 

13,52 
--------- 3,85

_ 0,31
1.53 

____1.53

2^5

Despesas com alimentação
Alimentação no domicilio_________ _____
Cereais, leguminosas e oleaginosas 

 Arroz
 Feijão
 Outros

Lanches 
vejas, chopes e outras bebidas alcoólicas .. .---------- - QUtras

0.84 
0.72, 
1.32
1,397

Enlatados e conservas_______________ ________ .
________________ Sal e condimentos______1.79 

Massa de tomate 
Maionese 

Sal refinado 
Outros  

Alimentos preparados  
Outros__________________   

Alimentação fora do domicilio ____
Almoço e jantar 

Café, leite, café/leite e chocolate

Leite de vaca______ <
Leite em pó ______ 1,06

__ Queijos 158

3,38 
2.33 
5,80 
146 j 
0.06

9.07| 7.72

*2,31 1,48
2,25______ Z21
0,52
0,36
0,32

2,44 
0,86 
0.41 
0,21
0,97 

16.41 
_ 2.43 
Z“7

0.71 
2,96

0,41 
*156

___ , ._ 
1,64______ 1,49x
1,23 *
1.17 
1.38 
1.46 
0,68 

*0,20 
0,57 
4.91
0,91 
2,06 
2,94 
2,53! 
0.60 
0.43 i*
034;
1,17;

*2.57 2,93

20,45 
0.32

_J,28 
J5.66 
_3.53* 
_3.83* 
_0,88 

3.06
1.54

_2.82 
__6.84 

5.39*
_136 

0,09 
9.01

_4,66
1.27

_L11 
_197 
_È7?. 
_4.96 
_2.34 

1.49
_2,98 

2.57 
0,07

_0.34 
__6.12 
_161 
_2,28 

0,87* 
0,28

100 00 * 
75,951 88.19:

14,98. *13.03* 10.89
__8.8O1_____ 7,81*______ 6,44,
__ 5.52 ____  4.48i 3.74Í 

0,66*___ 0,75 *
7 85-----------
2,04*  ----- i.õoj*  
2.64 2.02

____ 1.78 
1.24 * 

 0.51
0,18 ~ 

______0.56 
5.50, 

____ 129' 
2.511

2,49~ 
_____ 074 i

0.451 
 0.222 

____  
____L ____ -_

0.84 0.87
0,36 
0,32 
1.04 

15.82 
2.99 

 4,17 
0,73 

 2.87 
 2.ÕÕ 

3,05 
7.21* 

 5.75 
I 1.36

___  
___ l77 

4,03 
1.79 

______ 0,76 
______ _ _______1.68 
í______ 7.981______8,33
____ 2*2____ 454 

2.86_2,66
----------5,96 

4.11

Mais de 
1 000 

a 
 J 200

86,48* 83.45' * .. ..
_10.89 9.40 ____ 7,90

Mais de 
3 000 

a 
 _j 4 000 

100.00 1"

0.26
"7 i
0.81

^1.1.81
2.99
0.20

____1.31

2.15
10.64
3,93 

jToe 
0.59

4.06; 3.31
- 2*37

0,69
0.25
9,21
3.33

 0.60
2,147 2.67

_____2.61
7.41

_3,Õ8
,~*3

_y.6o
_1.65

0.81
0,45
0.39 

_7-Ã9
0.65

2J.*76 
_0,85

1-49
0,90
1,53

0,45
_____1,8?_____

0.381 0.36’ ____  0,37
______0.221 C ~**~T "*‘r

0.17 C. * *
1.1^1 1.26

2Í41
--------- 16.55 
-----------5.42| ____ ___________,...

0,331 0.45 0.36  
----------- 1771---------2.04 ---------- 2,25;“   
----------188 --------- 2.15-------- *2.36* 2:52r* 

-----~:,n*------- 3.28:77 "3.59: ”7*340“
2,66* 3,38 3,771 3,4*1'
' 1.57 " 1,69

Açúcares e derivados__________
Açúcar refinado

___________________ 
Outros

ANEXO A
---------------- Tabela 7- Distribuição da despesa monetária e não-monetária média mensal familiar, 
com alimentação, em percentagem, por classes de rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, 

segundo os tipos de despesa - Brasil - 2002 
  ------------------" " Distribuição da despesa monetária e náo-monetária média mensal familiar (%) 

Classes de rendimento monetário e nâo-monetáno mensal familiar 
Mais de 

6OO

1 000 
r 100.00

Óleo de soja

Outros

177

 2.46, 3,08

141*I*~
ponte IBGE Diretória de Pesquisas, Coordenação de índices de Preços. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 
|(1) Inclusive sem rendimento.

i 3,17
i| 0.73 _
i Õ.46
i| "0.39 ~
I 1,60

13.93 ~
l ______ 3.79
í 2.91!
i 0,83
:--------2.:*i I___ _
r 1.30 2.45
4 '* 2,16

______ 5,42 
_____ 4,19.

1,10 
0,13

------C7
4,15______ 3^7

1.58

77777i.22***
____ 3.027 
______ 0,82!

0.49 
0.36 
1,35

15,19
4.35
3.u! 
11*8

___2.86_
1211 

______ 2,451 
______ 6.35;
___ ___ 5|12E

1.14 
0.09

-------"*8.83"*
______ 4.34l_
______ 101
______ 1.142*
____ 2.357 

8,431
______ 5,031
______ 2.037

1.37;
3?0Õ

---------2.58 ~
0,09 
0.337

______ 6:071—6.607
___ 1,52_____1

______ 2.21
______ 1 i

i----------- *0.28 0.33
109 1,02 1,05'
‘ Õ.55 0.531

2.02_______ 1

0.22 0.31^
______ 0,18 *0.13

___<■« ______ 1.15!
*Í.53r_____ I.447
2,42 *2.49 *

*~“ 20,51 ~*~ 21.741 _
------*7.65 ------- *7.69 8.59

------ ---------- * o.--
“2,54

3.40

169*

J.587 
2.037 
z..
0.54*7_ 
0,40~ 0.38*
0.35! 0,40*

107
3,21 
076*
0 50
0,41

“154*
14.48_ 

3,85 
73.49 * 
_1.05 

3.01 
1*11 *
J97’ 

5.75 
3,38* 

1.22;

-3771 
4.86 
1.03

72.42 *
Z.8'81
_5,06*

2,21
_i54;
“2.69

2.24 
Ò.ISÍ 

_0.31

1,31 124
__7^.53*I—^+* 

1,04______1.38;

0.33 
100

0.67; Õ.50
0.447“ 0.43

*0,42----------- 0.46
**173; ** 2.7
11.81 -------
*3.861
1,85*

7Õ75L______
3.Õ4 2.85
0,84* -*-
1,471

JLÕ2*

--------- 2.16
121

_____0.46
______ 0.21

’’ * ~ 4,49* 5.74
______ 0.80 127

Açúcar cristal______ 1.38______ 2.98

Mais de 
1 200 I 

a 
1 600 

100.00* 100 00* 
79.49* _ 78,26
„ .  . „ .. _ 4.83*

I 5,787  4,72,  3,98; 3.42- * 2.52I _
3 09 2 58 2 07 1.62 7 1 86 0.95

0.7*T| 0.52*______0.61 •______0.64_____ _0.44|_____ 0,451
- 4,381_____ 4.16I______3.65'______ 3.45;______2.941____ 

______ 1,351_____ 126L______*1.11*______ 0.99 
______ 1,08’ ____ 0.837___ O'96_____ 059 

0.56 *____ 0,41 j_____  0,29l _____0.221
1.1'4I ___ jjqL 1.40t* *123f

0,221 *0,211
Ó.5Õ1---------*0,45^

4.541

' 2.12

2.57
2,07

0,32 0,381 0,32
ii — *"

*1,30

=»______122
as 0.441

1.16 079
0.59-------------
1,1 S I

---------- 0.33-----------0.24 
-----------0.23---------- Õ.1Í

Ó.14 0.26
1.09 0,96

----------- 1.78 * 
2,70 

-----------------------------24,05
10.05 

_______ ijare, iene, carezieue e ______ Õ.43. 
Sanduíches e salgados______ 2.44|______ ...

igerantes e outras bebidas não alcoólicas _____ 2.31 •______ 110

3.34' 2,81 2,45
1.68Í ~~* 1,35 139

0.59

*1.13
___ , ________1.03* . 

*0.69; Ó.577 0.45; “ 0,42
" **■*' 0,20* *  0.18

_______ 0.387  0.34 
3,75! 4.09,  3,78
0.63.______ ~"
 0.83 0,80
 2.29Í —
 2.22 2.06
0,S0| — * * ’**___

 0.33; 0,31 0.24
0.38* 0.33* Õ.28

*1.00 l.ÕÕ 1.02
3.501 3,26: 3,54
0.75- —
0,52’
0.43'
1,81.

14.22
74.69*

2.73, 
_0.871 
_2.98_ 
_P-9Í-

2.03;
_4,861
373________

_L041______ 0.85*
------ 0.19

*9,33* 
3.82' 
0,85

2.5! * 
7.96|

*4.Q31____
1.89r 173
2.04 ------
1.77 
1271 
oíil 
0.281
6.831 
0,9*2 ** 
2621
*1.621
£.41
1261
P'69l 
182
0.36“ 0.23
0.29* 0,25
0.1Õ* ”0.06
1.Õ71* 1.00
2.73: 2,56

“229* *2.68
26,82 32.51Í 37,05  
1*1.18*: “1311Õ: 19.63
j ",___ _______ °-5’
72.96;______4.Í4;_____ 3.03

473'.
-t.-roí ____

*2,21 186

2.58 2,07 
0.64*1
3.65

----- ----------1.261____
1.08' 0.83.

1,1*7] 1.1*4, 110;
. .____i.48*

0.59I 0.67I 
*0.22: 0.23“

Ò.58* 0.59* t
___ 4.40Í______4.64: 4,54*1 

0,79'__ 0.95! 0.70
158: 1.37;* 1,191
2,03? * 2.33 ' 2,66* 
2,51* 2.361_____  2.20:
Ó.54I 0.52 . 0.49*------- -------  

0,35 
“0.98* 

*3,58 
*“0.70? 
“0.591 
70.461 
-1821 
J4.371 
_4.24] 

3 301* 
1,011 

_2,85*L 
_0.89; 

2.07! 

4.05 
1,10!

-P.oe" 
9.211

L4.5?“ 
0.81 
1.39! 
2.411 

_9.44 
_4-89 

2,12 
2.42* 
2.63* 
2,30 
0.10* 
0.23* 
6.78

_Z61*
1.491
Õ.371
1071

0,511
—2.041

0,37;
0,30*1

*0.137

Hl 
3.65! 

22.53T 
11,10 10, iu l,37| oísêj --------0.68

2,89 3.171 2.71
3.39*----------4.73------------5,94
3.95---------- 4.48; 3.38
Í.88* 7 —


