
REGRAS PARA O CONCURSO DA SÉRIE “PASSADO E PRESENTE 

NOS 100 ANOS DE IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL” 

 

1. Em 30 de maio de 2022, o auditor-fiscal aposentado da Receita Federal 

Cristóvão Barcelos da Nóbrega publicará no seu canal no YouTube o 

primeiro episódio da série “Passado e presente nos 100 anos de Imposto 

de Renda no Brasil”. A partir daí, a cada 10 dias serão publicados mais 

episódios, até o 10º e último, em 30 de agosto de 2022. Todos os 

lançamentos serão às 9 horas. 

 

2. O realizador da série escreveu seu mais recente livro sobre a história do 

imposto de renda quando estava aposentado e cedeu os direitos autorais 

desta obra para a Receita Federal, mas fez uma solicitação: queria receber 

exemplares para distribuí-los em apresentações e outros eventos, para os 

interessados na trajetória do tributo federal de maior arrecadação. Dessa 

quota, deseja doar um exemplar da edição de luxo, autografado pelo autor 

e com dedicatória, em cada episódio. Não será por sorteio, para evitar que 

o livro caia nas mãos de pessoas não muito interessadas na história 

tributária.  

 

3. A participação é exclusiva de filiado do Sindifisco Nacional, não podendo 

concorrer membro da diretoria da Direção Nacional. A cada episódio, o 

interessado deve escrever um pequeno texto (de no mínimo 200 palavras) 

sobre o tema do episódio e o enviar para o e-mail da Diretoria de Estudos 

Técnicos do Sindifisco Nacional 

(estudostecnicos@sindifisconacional.org.br) no prazo de 48 horas da 

publicação do episódio no Canal do Youtube. 

 

4. Uma comissão formada pelos diretores de Estudos Técnicos do sindicato 

escolherá o texto cujo redator receberá o livro. 

 

5. O Sindifisco se responsabilizará pela divulgação dos episódios em seu site 

e redes sociais, de forma a atingir não somente os auditores-fiscais, mas 

também sindicatos, associações, instituições e o público em geral 

interessado em tributação, figurando como uma apoiadora dos vídeos. A 

Direção Nacional entende que só teria a ganhar com a disseminação da 

série, pois a instituição que valoriza sua história consolida sua identidade. 

Sem a preservação da memória não há projeção do futuro, pois como 

planejar novos caminhos sem saber de onde se parte? Não se pode 

pensar em cultura sem memória. Cumpre esclarecer que os episódios são 

técnicos e imparciais.  

 

6. Quem quiser conhecer os vídeos do realizador da série, pode acessar o 

link abaixo. 

https://www.youtube.com/channel/UCQ-b5DC1A5B6_pqSUvL8FgA 
 

https://www.youtube.com/channel/UCQ-b5DC1A5B6_pqSUvL8FgA


Quem quiser acessar o último (até agora) livro do realizador da série sobre 
a história do imposto de renda, selecione o link a seguir. 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional/memoria/imposto-de-renda/arquivos-e-
imagens/livro-historia-do-imposto-de-renda-no-brasil-v-24x17-livro-
completo-de-22-04-2014-1.pdf 

 

7. EPISÓDIOS  

• Episódio 1: Lançamento 30 de maio de 2022 às 9 horas - Declaração de 

IRPF, formas de elaboração, prazo e local de entrega 

• Episódio 2: Lançamento 10 de junho de 2022 às 9 horas - Rendimentos 

tributáveis, isentos e não tributáveis  

• Episódio 3: Lançamento 20 de junho de 2022 às 9 horas - Rendimentos 

sujeitos à tributação exclusiva/definitiva; Desconto padrão/simplificado 

• Episódio 4: Lançamento 30 de junho de 2022 às 9 horas - Contribuição 

previdenciária, dependentes e pensão alimentícia 

• Episódio 5: Lançamento 10 de julho de 2022 às 9 horas - Despesas 

médicas e de instrução  

• Episódio 6: Lançamento 20 de julho de 2022 às 9 horas - Empréstimos 

compulsórios no imposto de renda, Incentivos fiscais e CPF 

• Episódio 7: Lançamento 30 de julho de 2022 às 9 horas - Antecipação do 

imposto (imposto retido na fonte, carnê-leão, imposto complementar e 

imposto pago no exterior) 

• Episódio 8: Lançamento 10 de agosto de 2022 às 9 horas - Cálculo do 

IRPF e tabela progressiva 

• Episódio 9: Lançamento 20 de agosto de 2022 às 9 horas - Pagamento e 

arrecadação do imposto de renda e de outros tributos federais 

• Episódio 10: Lançamento 30 de agosto de 2022 às 9 horas - Tecnologia 

no imposto de renda 

 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022 

Cristóvão B. da Nóbrega 

Auditor-fiscal aposentado da Secretaria Especial da Receita Federa do Brasil 
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