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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
A presente pesquisa tem como tema: “A possibilidade de aplicação da teoria do ciclo de vida
ao imposto sobre a renda do contribuinte brasileiro”, a fim de investigar se a teoria do ciclo de vida
pode ser aplicada ao imposto sobre a renda dos brasileiros, de modo que se obtenha equidade na
arrecadação sem ferir o princípio da capacidade contributiva do contribuinte.
Este trabalho tem como modelo de pesquisa exploratória com emprego metodológico
quantitativo, a fim de apresentar modelo de tributação sobre a renda do contribuinte brasileiro em
suas três fases do ciclo de vida (juventude, maturidade e velhice), podendo resultar em novas alíquotas
do IRPF adequadas à teoria do ciclo de vida, de modo que a arrecadação seja capaz de manter o
tamanho de governo, bem como seja equânime sem violar a capacidade do contribuinte.
Além disso, analisar a possibilidade da teoria do ciclo de vida ser aplicada no Brasil,
considerando as peculiaridades domésticas, tais como: restrições ao crédito, taxa de juro, inflação,
educação e renda da população ante a literatura da teoria da renda permanente.
Por fim, a pesquisa se alinha aos recentes temas tratados pelo Governo Federal na análise de
um novo modelo de tributação sobre a renda sem isenções, de modo que os contribuintes sejam
tributados em sua renda proporcionalmente ao ciclo de vida em que se encontram, visto que cada
ciclo de vida denota características singulares de consumo, renda e poupança.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
Quesito geral:
> avaliar a possibilidade de aplicação da teoria do ciclo de vida à tributação sobre a renda do
contribuinte brasileiro.
fonte: literatura sobre tributação ótima, teoria da renda permanente, ciclo de vida, imposto de
renda no Brasil, capacidade contributiva, estando disponível na rede mundial de
computadores, em sites como: jstor, econlite, econboost, entre outros.
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Quesitos específicos:
Quesito 1.
> Identificar os ciclos de vida do contribuinte brasileiro.
fonte: literatura sobre modelagem matemática e externalidades sobre a renda do contribuinte
brasileiro, em sites como: jstor, econlite, econboost, entre outros

Quesito 2.
> Analisar a mudança de parâmetros na tributação sobre a renda, adequando a tributação a
faixa do ciclo de vida em que o contribuinte estiver.
fonte: literatura sobre imposto de renda e progressividade tributária em sites como: jstor,
econlite, econboost, entre outros.

Quesito 3.
> Capacidade contributiva e equidade do contribuinte com a adoção do ciclo de vida na
tributação sobre a renda do contribuinte.
fonte: literatura sobre a capacidade contributiva e equidade na tributação sobre a renda, em
sites como: jstor, econlite, econboost, entre outros.

Quesito 4.
> Constitucionalidade da adoção do ciclo de vida como parâmetro a tributação sobre a renda.
fonte: literatura sobre matéria de direito constitucional tributário e tributação sobre a renda,
em sites como: jstor, econlite, econboost, entre outros.
Quesito 5.
> testar a significância da teoria do ciclo de vida à tributação sobre a renda do contribuinte
brasileiro no período (a definir)
fonte: modelar uma tributação sobre a renda, cujas variáveis estão disponíveis no sítio
eletrônico do Banco Central, Ipeadata, Receita Federal, Tesouro Fazenda, Pnad, IBGE.
Quesito 6.
>testar se o modelo confere equidade e atende ao princípio da capacidade contributiva.
fonte: realizar teste econométrico ou modelos de simulação de cenários do modelo tributário
e mensurar os impactos sobre a renda do contribuinte brasileiro em softwares como: Eviews,
Stata, R-Studio ou Gretl.
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3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
➢ Relevância Prática: apresentação de modelo tributário sobre a renda amparado na teoria do
ciclo de vida de modo que se obtenha uma tributação equânime aos contribuintes, atendendo
sua capacidade contributiva, conferindo, portanto, uma nova visão para possível
implementação de política tributária.
➢ Caráter Inovador: aplicação da teoria do ciclo de vida à tributação sobre a renda do
contribuinte, analisando as características singulares do contribuinte brasileiro, bem como às
condições domésticas para adoção da teoria do ciclo de vida, além de uma perspectiva jurídica
quanto a observância do princípio da capacidade contributiva.
➢ Potencial Impacto: a presente pesquisa apresenta modelo de tributação nacional sobre a
renda, em que se propõe adoção da teoria do ciclo de vida para conferir novo método de
progressividade na tributação sobre a renda dos contribuintes brasileiros, visto que cada etapa
de vida o contribuinte ostenta características e necessidades distintas de consumo, alterando
a alocação de sua renda disponível e impactando a poupança.
A pesquisa é contemporânea com as reformas estruturantes pretendidas pelo Governo
Federal, estando em estudo, inclusive, propostas para modificação da tributação sobre a renda
com possível fim das isenções, e por esta razão a presente pesquisa visa contribuir com o país
ao estudar a possibilidade de uma proposta de política fiscal sobre a tributação sobre a renda
do contribuinte brasileiro.

4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
Ocorre pelo contato jurídico com a área do direito tributário, mantendo contato com
contribuintes que sentem a incidência da tributação sobre a renda e em como interfere em sua
alocação de recursos, poupança e consumo, o que difere em cada momento da vida.
Além disso, o pesquisador é mestre em economia e mercados pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, linha funcionamento de mercados, em que defendeu dissertação que pesquisou como
altos níveis de tributação indireta podem impactar a liberdade econômica dos países com reflexos
sobre o desenvolvimento da atividade econômica, bem como na performance econômica dos países.
Esclarece que na dissertação do mestrado em economia houve estudo empírico em
conformidade com os métodos utilizados pela literatura mundial, mensurando-se como altos níveis
de tributação indireta afetam negativamente a liberdade econômica dos países, vez que a alta
tributação indireta pode conter regressividade tributária distorcendo os preços, afetando o bem-estar,
além de penalizam as classes mais pobres que comprometem grande parcela de sua renda no consumo
de bens essenciais.
Portanto, nesta pesquisa pretende-se analisar a adoção da teoria do ciclo de vida à tributação
sobre a renda do contribuinte brasileiro, mediante análise jurídico-econômica sobre a possibilidade
de sua implementação, bem como os efeitos decorrentes de sua implementação.
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