
MEMORANDO 

TABELA PROGRESSIVA MENSAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2015 
 
 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação no Diário Oficial de 11.03.2015 da Medida 

Provisória nº 670, que previu o reajuste escalonado da tabela progressiva 

mensal do Imposto de Renda, das deduções e dos limites de isenção, para o 

ano-calendário de 2015. 

O reajuste da tabela progressiva do Imposto sobre a Renda, nos percentuais de 

4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) a 6,5% (seis inteiros e cinco 

décimos por cento), terá vigência a partir do mês-calendário de abril de 2015; 

para os meses de janeiro a março de 2015, foi expressamente prevista a 

aplicação da tabela referente ao ano-calendário de 2014. 

Ainda, com o fim de adequar a legislação que trata da tributação de 

rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física à decisão do 

Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário nº 

614.406/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que reconheceu a 

necessidade de observância das alíquotas individualizadas do Imposto de 

Renda previstas para os exercícios envolvidos e, portanto, a 

inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei nº 7.713/1988, a Medida Provisória 

nº 670 revogou este dispositivo, cuja redação era a seguinte: 

“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto 

incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, 

diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu 

recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, 

sem indenização.  (Vide Lei nº 8.134, de 1990)      (Vide Lei nº 8.383, de 

1991)      (Vide Lei nº 8.848, de 1994)       (Vide Lei nº 9.250, de 

1995)   (Revogado pela Medida Provisória nº 670, de 2015)”. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 
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