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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objeto a análise do Acórdão de número 1763813, proferido em sede da 

Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0005067-86.2002.4.03.6100/SP pelo Órgão 

Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou inconstitucional o limite à 

dedução dos gastos com educação da base de cálculo do Imposto de Renda. Para isso serão 

analisados, à luz do direito constitucional e do direito tributário, os argumentos trazidos pelo 

Relator do acórdão sobre o conceito do direito constitucional à educação, o conceito 

constitucional de Renda, e o princípio constitucional tributário da capacidade contributiva. 

Serão analisados também os argumentos da divergência, dentre os quais se destaca a 

impossibilidade de atuação do Judiciário como Legislador positivo. Por fim, após análise 

conjunta dos argumentos citados, chegar-se-á a uma conclusão quanto à decisão final do 

colegiado. 

 
Palavras-chave: Educação. Renda. Imposto de Renda. Capacidade contributiva. Direito 

Constitucional. Direito Tributário.   
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ABSTRACT 

 

This work has, as its object, the analysis of the Court Judgement number 1763813, issued in 

the case Arguição de Inconstitucionalidade Cível number 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, by 

the Plenary of the Tribunal Regional Federal da 3ª Região, that ruled unconstitutional the 

limitation on the deductibility of the expenses with education from the basis for the 

calculation of the Income Tax. In order to do that, we will analyze, in the light of the 

constitutional law and the tax law, the arguments brought forth by the Rapporteur of the 

ruling about the concept of the constitutional right to education, the constitutional concept of 

Income, and the constitutional and tax principle of the fiscal capacity. We will analyze, as 

well, the arguments brought forth by the divergence, among which is highlighted that of the 

impossibility of the Judiciary power to act as a positive Legislator. Finally, after a joint 

analysis of those arguments, we will come to a conclusion about the ruling of the Court. 

 
Keywords: Education. Income. Income Tax. Fiscal capacity. Constitutional Law. Tax Law  
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ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CTN – Código Tributário Nacional 

Ideb – Índice de desenvolvimento da educação básica 
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1. Introdução 

 

Um dos direitos fundamentais mais caros ao desenvolvimento humano é o direito 

à educação. 

A Constituição reconhece a essencialidade deste direito, garantindo a ele o pleno 

acesso. No entanto, nem todas as normas infraconstitucionais parecem respeitar a Carta 

Magna neste sentido. 

É o caso do art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250/95, que limita a dedução dos gastos com 

educação da base de cálculo do imposto de renda ao montante de 2.958,23 (dois mil, 

novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos).1 

A dúvida acerca da constitucionalidade desse dispositivo foi suscitada pela Sexta 

Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sendo a Arguição de Inconstitucionalidade 

Cível nº 0005067-86.2002.4.03.6100/SP levada ao Órgão Especial desta Corte. 

Na ocasião do julgamento, o Relator Mairan Maia votou pela 

inconstitucionalidade do referido dispositivo. O acompanharam os desembargadores 

Johonsom Di Salvo, Sérgio Nascimento, Regina Costa, Lúcia Ursaia, Márcio Moraes, Diva 

Malerbi, Marli Ferreira, Ramza Tartuce, Peixoto Júnior e Newton de Lucca. Acompanharam a 

divergência os desembargadores Alda Basto, André Nekatschalow, Paulo Fontes, Baptista 

Pereira, Roberto Haddad, Salette Nascimento e Cecília Marcondes. Prevaleceu a tese da 

relatoria. 

Em face então da fundamentalidade do direito à educação, e sendo esta uma 

questão complexa, onde de um lado temos o interesse social em ver aquele direito garantido, 

e, de outro, o interesse fiscal do Estado, este presente estudo tem por objetivo analisar os 

argumentos trazidos no Acórdão supracitado. 

Para tanto, serão analisados os votos do Relator Mairan Maia e do Desembargador 

divergente Baptista Pereira, na medida em que os principais argumentos estão neles contidos. 

Usaremos, na análise, além dos votos dos Desembargadores acima citados, doutrina dos 

campos do direito constitucional e do direito tributário. 

																																																								
1 Valor considerado para o ano-calendário de 2011 (O Acórdão é de 2012). 
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No primeiro capítulo serão estudados os argumentos trazidos pelo Relator acerca 

do direito constitucional à educação. Analisaremos suas classificações doutrinárias, bem 

como sua eficácia e efetividade, à luz do Direito Constitucional. 

Em seguida, nos debruçaremos sobre o conceito constitucional de renda, bem 

como sobre o princípio constitucional tributário da capacidade contributiva, e como o Relator 

utilizou estes conceitos para construir seu voto. Neste capítulo utilizaremos doutrina 

constitucional e tributária. 

Passaremos então aos argumentos da dissidência, dos quais o principal versa 

sobre a impossibilidade de o Judiciário atuar como Legislador positivo. 

Por fim, cabe ressaltar, embora a (in)constitucionalidade do limite à dedução dos 

gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda seja um assunto de grande 

relevância para a sociedade, a pesquisa acerca do mesmo é escassa, o que gera um especial 

interesse pela temática.  
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2. DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO 

 

2.1 Do direito à educação na constituição de 1988 

 

O direito à educação é amplamente garantido pela Constituição brasileira de 1988, 

conforme anotou o Desembargador Mairan Maia, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

relator do Acórdão 1763813, proferido em sede de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 

Nº 0005067-86.2002.4.03.6100: 

Posto como elemento imprescindível ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao 
exercício da cidadania e à livre determinação do indivíduo, o direito à educação 
guarda estreita relação com os primados basilares da República Federativa e do 
Estado Democrático de Direito, sobretudo com o princípio da dignidade da pessoa 
humana, funcionando como verdadeiro pressuposto para a concreção dos demais 
direitos fundamentais.2 

“A Constituição do Brasil proclama abertamente como direito social o direito à 

educação, no art. 6º.” (TAVARES, 2008) No art. 7º, IV, ela reforça esse entendimento, ao 

dispor que é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais o salário mínimo, fixado em lei e 

nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e as de sua 

família, dentre elas a educação. 

No art. 23, V, a Constituição diz ser de competência comum da União, dos 

Estados e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação. Ao colocar essa competência comum a todos os entes da 

federação, o constituinte mostra, também aqui, o caráter primário do direito à educação na 

ordem constitucional brasileira. 

Também o art. 205 versa sobre o direito à educação, ao colocar que:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.3 

O art. 208, I e VII, §1º, em conformidade com o art. 26 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, coloca o acesso gratuito ao ensino básico obrigatório (ensino 

fundamental e médio45) como um direito público subjetivo. 

																																																								
2 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 19. 
3 BRASIL, Constituição Federal, 1988. 
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Por fim, além de colocar o acesso ao ensino fundamental e médio como 

obrigatório, a Constituição diz que o acesso ao ensino superior também deve ser garantido de 

acordo com a capacidade de cada um.6 

O Relator do acórdão analisado também entende ser a educação um direito 

público subjetivo: 

O especial destaque emprestado à educação na Carta Política, distinguindo-a 
sobremaneira dos demais direitos sociais de extração constitucional, advém 
principalmente dos últimos dispositivos mencionados – arts. 205 e 208 da CF -, os 
quais, mais do que ressaltar a relevância da educação no desenvolvimento do 
indivíduo e da sociedade, prescrevem o dever jurídico do Estado de prestá-la, 
alçando-a à categoria de direito público subjetivo dos cidadãos7. 

Além da prestação estatal da educação, é permitida, cabe destacar, a exploração 

do ensino pela iniciativa privada, conforme o art. 209 da Carta Magna. Bem assinalou isso o 

Relator do Acórdão analisado em seu voto, ao dizer que: 

Todavia, conquanto seja a educação direito de todos e dever do Estado, diante da 
impossibilidade de garantir a todos a efetiva prestação do ensino gratuito em 
estabelecimento oficiais (sic), permitiu-se a sua exploração pela iniciativa privada, 
mediante o atendimento dos requisitos previstos no art. 209 da Carta Magna8 

Interessante perceber que o Desembargador já anota, aqui, a “impossibilidade de 

garantir a todos a efetiva prestação do ensino gratuito em estabelecimento oficiais (sic)” 

(BRASIL, p. 18), assunto que será abordado no decorrer deste capítulo. 

 

2.2 Das classificações do direito à educação 

 

																																																																																																																																																																													
4 “Consagra, ainda, em seu art. 208, a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino fundamental e médio em 
estabelecimentos oficiais, característica tradicional do sistema educacional pátrio e que deriva, também, de 
princípio aclamado como direito fundamental do homem, nos termos do art. 26 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, subscrita pelo Brasil.” BRASIL, Acórdão, p. 18 
5 A Lei nº 9.394, de 30 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) define o que é o 
ensino básico obrigatório, abrangendo pré-escola, ensino fundamental e ensino médio: “Art. 4º O dever do 
Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:  
a) pré-escola;  
b) ensino fundamental; 
c) ensino médio;” 
BRASIL, Lei 9.394/96 
6  BRASIL, Constituição Federal, art. 208, V. 
7 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, pp. 19 e 20. 
8 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 18. 
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No acórdão em análise, o Relator menciona quatro classificações do direito à 

educação : direito fundamental9, direito de segunda geração10, direito social11 e direito 

subjetivo público. Este último conceito será analisado no item 2.3, pois entendemos que é o 

mais importante para o desenvolvimento do presente trabalho. 

Ingo Wolfgang Sarlet definiu o conceito de direitos fundamentais, em contraste 

com os conceitos de direitos humanos e direitos do homem. Estes últimos seriam os direitos 

naturais inerentes a cada ser humano (perspectiva jus naturalista), enquanto os outros dois 

seriam direitos positivados, diferenciando-se pelo plano de positivação. (SARLET, 2012) 

Enquanto os direitos humanos são aqueles positivados em um nível internacional, 

os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos no “direito constitucional positivo de 

determinado Estado”. (SARLET, 2012, p. 29)  

Também Marcos Sampaio reconhece que direitos fundamentais, para serem 

classificados como tais, precisam gozar de proteção constitucional. (SAMPAIO, 2013) 

Desta forma, admitindo que direitos fundamentais são aqueles que uma 

constituição reconhece como tais, e de acordo com aquilo que foi demonstrado no item 

anterior, parece-nos inconteste que o direito à educação é exemplo de direito fundamental. 

Para tratar do conceito de direito de segunda geração, primeiro devemos 

reconhecer o que são as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. O último termo é 

mais aceito pela doutrina, pois a terminologia “gerações” implicaria uma evolução e 

substituição dos direitos fundamentais de uma geração pelos da geração seguinte, quando o 

que há na verdade é uma complementação, “expansão, cumulação e fortalecimento”. 

(SARLET, 2012) 

Embora haja, na doutrina, quem defenda a existência de até seis gerações de 

direitos fundamentais (SARLET, 2012), o mais comum é que sejam reconhecidas três ou 

																																																								
9 “O direito à educação, por ser direito fundamental – assim entendido como aquele ínsito a todos os indivíduos 
em razão da própria natureza de pessoa humana que ostentam (...)”TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade 
Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão 
Especial, p. 22. 
10 “A esse respeito, cumpre ressaltar inserir-se o direito à educação, típico direito de viés social conforme 
consigna expressamente o art. 6º do texto constitucional, juntamente com os direitos econômicos e culturais, na 
categoria dos direitos fundamentais de segunda geração (...)”TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 
0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 
20. 
11 Citação acima. 
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quatro, sendo a existência mesmo desta já alvo de dúvidas, que não estão no escopo do 

presente trabalho. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são direitos de defesa do 

indivíduo perante o Estado, tendo um caráter negativo – vez que implicam em um non facere 

estatal -, e originaram-se do pensamento “liberal-burguês do século XVIII”. (SARLET, 2012, 

p. 46) 

Podemos enquadrar como direitos de primeira dimensão o direito à vida, à 

liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, à liberdade de expressão, de manifestação, 

ao devido processo legal, ao habeas corpus, dentre outros. 

Os direitos de segunda dimensão, por sua vez, são direitos de cunho positivo12, 

que implicam uma prestação estatal ao indivíduo. “Não se cuida mais, portanto, de liberdade 

do e (sic) perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado”. (SARLET, 2012, p. 

47). 

Podem ser considerados direitos de segunda dimensão o direito à saúde, à 

assistência social, ao trabalho, à educação, dentre outros.  

Já os direitos de terceira dimensão são direitos coletivos, sendo este o principal 

ponto de divergência entre estes e os direitos das dimensões anteriores: a sua titularidade.  

Enquanto os direitos de primeira e de segunda dimensão são direitos direcionados 

ao indivíduo – mesmo os direitos sociais o são – os direitos de terceira dimensão são direitos 

da coletividade, tendo por exemplos mais ilustres o direito à paz, à autodeterminação dos 

povos, ao meio-ambiente, ao desenvolvimento, dentre outros. (SARLET, 2012). 

Portanto, percebe-se que o direito à educação é também um direito de segunda 

geração (lembrando que os termos “geração” e “dimensão” podem ser considerados 

sinônimos, sendo apenas preferível usar o último pelo sentido de evolução e substituição que 

o primeiro pode ensejar). 

																																																								
12 Embora sejam os direitos de segunda dimensão eminentemente direitos de caráter positivo, também possuem 
uma faceta negativa, que implica em uma não-ação estatal, conforme veremos mais pra frente e também 
conforme colocou o Relator do acórdão em análise: “Todavia, embora seja possível divisá-los em categorias 
distintas, esta partilha de origens históricas não redunda em conflito entre as categorias de direitos. Ao invés de 
se excluírem, os direitos pertencentes a gerações distintas interpenetram-se e complementam-se reciprocamente. 
Um dos resultados dessa mútua colaboração é perceptível nas situações em que o atendimento de direitos sociais 
invoca ação negativa, ou seja, um non facere, uma inação estatal, característica imanente aos direitos 
fundamentais de primeira geração.” TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-
86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 20. 
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Por fim, para conceituar os direitos sociais, Marcos Sampaio utilizou-se da lição 

de Liborio L. Hierro: 

(...) referidos direitos – os fundamentais sociais – são as pretensões a prestações que 
asseguram as capacidades para o indivíduo desenvolver-se ou a satisfação das 
necessidades básicas que permitam, se supridas, oferecer aos sujeitos o 
desenvolvimento como agentes morais num contexto que implica, por sua vez, uma 
desigualdade na distribuição dos recursos para compensar as desvantagens de 
caráter natural ou social. Este é o escopo, por excelência, dos direitos sociais.13 

Se tomarmos este conceito de direitos sociais como referência, podemos também 

encaixar o direito à educação nesta categoria, vez que esta é uma necessidade básica do 

indivíduo e uma prestação que capacita o indivíduo a se desenvolver dentro de uma 

sociedade. Além disso, o art. 206 da Constituição Federal coloca expressamente a educação 

como um direito social. 

Portanto, conforme os conceitos analisados neste item e o conceito de direito 

subjetivo público que veremos adiante, o Relator do acórdão analisado, ao colocar o direito à 

educação em diversas categorias – complementares entre si -, o fez de forma correta. 

 

2.3 Do conceito de direito subjetivo público e sua distinção do conceito de 

norma programática 

 

Para Luís Roberto Barroso, as normas programáticas são “disposições indicadoras 

de fins sociais a serem alcançados. Estas normas têm por objeto estabelecer determinados 

princípios ou fixar programas de ação para o Poder Público”. (BARROSO, 2000, p. 116) 

São, portanto, normas dirigidas aos poderes estatais, tanto ao legislativo – que 

deve legislar de acordo com elas – quanto ao executivo e ao judiciário – que devem atuar de 

acordo com elas também. (BARROSO, 2000) 

Ainda segundo Barroso, podemos perceber quatro efeitos imediatos causados 

pelas normas programáticas: revogam os atos anteriores a elas contrários; ensejam a 

inconstitucionalidade de qualquer ato posterior a elas que lhes sejam contrários; garantem aos 

administrados a possibilidade de, judicialmente, pleitear o não cumprimento de regras ou a 

																																																								
13  HIERRO, Liborio L. ¿Qué derechos tenemos?Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, 2000, p. 
23 apud SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos sociais. 2013. São Paulo: Editora Saraiva. 
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não sujeição a atos que forem a elas contrários; garantem aos administrados o direito a 

decisões judiciais que interpretem o ordenamento de acordo com elas. (BARROSO, 2000) 

O conceito de direito público subjetivo passa pelo conceito de direito subjetivo, 

que é a possibilidade de exigir, o poder de ação em face de outra pessoa que tem o dever de 

cumprir. Quando essa outra pessoa que tem o dever de cumprir é o estado, estamos diante de 

um direito público subjetivo. (BARROSO, 2000) 

Na lição de San Tiago Dantas direito subjetivo possui três características: tem 

sempre um dever jurídico correspondente; ele pode ser violado, ou seja, a outra parte pode 

descumprir seu dever; seu titular pode ter a iniciativa da coerção (DANTAS, 1979). 

Direito subjetivo pode também ser entendido como “uma situação jurídica na qual 

a um sujeito é devida uma prestação. Prestação essa entendida como uma conduta humana, 

seja qual for sua modalidade, de dar, fazer ou não fazer (se abster; se sujeitar).” (MEIRELES, 

2013) 

Notamos então que há, entre normas programáticas e direitos subjetivos públicos, 

semelhanças e diferenças. 

Ambos ensejam um direito de pleitear ações negativas do Estado. No entanto, as 

normas programáticas não geram, como as definidoras de direitos subjetivos, o direito a uma 

prestação positiva imediata e individual do Estado. 

Portanto, ao colocar a educação como um direito subjetivo público, percebemos, 

após análise destes conceitos, que o constituinte quis que a educação fosse um dever do 

Estado em relação ao cidadão, que tem o condão de exigi-la daquele, para que seja prestada 

seja através de condutas positivas (facere), ou através de condutas negativas (non facere). 

Assim entendeu o Relator do Acórdão analisado, ao dizer que 

Um dos resultados dessa mútua colaboração é perceptível nas situações em que o 
atendimento de direitos sociais invoca ação negativa, ou seja, um non facere, uma 
inação estatal, característica imanente aos direitos fundamentais de primeira 
geração. (...) “Contudo, visto em relação com as imunidades e com base nos 
dispositivos constitucionais atinentes, o direito à educação possui, também, um 
caráter negativo-defensivo. Assim, a proteção e concretização do direito social à 
educação poderá se dar também por meio de um non facere estatal. A garantia de 
não ação por parte do Estado, especialmente no que concerne à impossibilidade de 
instituição de tributos, confere maior efetividade ao direito à educação”. (As 
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imunidades Tributárias e o Direito Fundamental à Educação, Revista Tributária e de 
Finanças Públicas, v. 19, n. 96, RT, 2011, pp.101/132)14  

Resta portanto bastante claro que o constituinte quis colocar a educação como um 

direito subjetivo público, de tal maneira a gerar um dever do Estado em relação ao cidadão 

titular daquele direito, que tem a possibilidade de exigi-lo quando este não for prestado. 

Cabe aqui também fazer menção à doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, que prefere 

não falar em normas programáticas, mas em “normas constitucionais de cunho programático” 

(SARLET, 2012, p. 292), que seriam normas de diferentes naturezas e de diferentes cargas 

eficaciais, mas que teriam em comum a característica de “reclamarem, para que possam vir a 

gerar a plenitude de seus efeitos, uma interposição do legislador.” (SARLET, 2012, p. 292). 

Desta forma, conforme pontua o autor, podemos admitir que os direitos sociais 

tenham uma dimensão programática, especialmente na esfera dos efeitos jurídico-objetivos 

(passíveis também de subjetivação). Esta dimensão não elimina sua condição de direitos 

subjetivos, e não precisamos, para aquela admissão, classificá-los como normas 

programáticas. (SARLET, 2000) 

O autor coloca como exemplo o art. 196 da CF15, que coloca a saúde como um 

“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas (...)” 

(BRASIL, Constituição Federal, 1988). Ao dizer que a saúde é dever do Estado, como norma 

que prevê a realização de políticas públicas, o art. 196 assume natureza programática, ao 

mesmo tempo que possui sua dimensão de direito subjetivo – quando diz que a saúde é direito 

de todos -. (SARLET, 2012) 

Portanto, no exemplo supracitado, a dimensão programática convive com a de 

direito público, “não sendo nunca demais lembrar que a eficácia é das normas, que, distintas 

entre si, impõe deveres e/ou atribuem direitos, igualmente diferenciados quando ao seu 

objeto, destinatários etc.” (SARLET, 2012, p. 295) 

O Relator do acórdão analisado parece levar em conta também os ensinamentos 

de Ingo Wolfgang Sarlet, ao colocar que: 

Não se pode negar a vocação programática dos preceitos constitucionais que regulam 
a educação, porquanto enunciam diretrizes e objetivos a serem perseguidos e 

																																																								
14 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, pp. 20 e 21. 
15 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 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.” BRASIL, Constituição Federal, 1988. 
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cumpridos pelos poderes constituídos. Entretanto, ao consagrar em seu art. 208, § 1º, 
o direito fundamental à educação com a qualificação de “direito subjetivo público”, a 
Constituição confere plena eficácia e imediata aplicabilidade à norma, razão porque 
prescindível ulterior integração normativa para a concretização desse direito, exigível 
de plano. Essa exegese, aliás, encontra amparo na própria Carta Cidadã ao dispor em 
seu art. 5º, § 1º, que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata.”16 

Podemos concluir, então, que mesmo que seja admitido que o direito à educação 

possua uma natureza programática, esta não exclui sua natureza de direito subjetivo público, 

de eficácia – conceito que veremos adiante – imediata e plena, e exigível do Estado pelo 

administrado através de condutas positivas ou negativas. 

 

2.4 Dos conceitos de efetividade e eficácia 

 

Para analisarmos a efetividade do direito à educação na realidade brasileira, 

devemos primeiro nos debruçar sobre o conceito de efetividade de uma norma jurídica. 

Cabe aqui fazermos uma relevante distinção: efetividade e eficácia são conceitos 

distintos. Eficácia é “a concretização do comando normativo, sua força operativa no mundo 

dos fatos.” (BARROSO, 2000). Isto é, eficácia é o poder que uma norma tem de produzir 

efeitos. Desta forma, 

José Afonso da Silva, para concluir que todas as normas constitucionais a possuem e 
são aplicáveis nos limites objetivos de seu teor normativo. Lastreando-se na lição de 
Ruy Barbosa, assentou que não há, em uma Constituição, cláusula a que se deva 
atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força 
imperativa de regras, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus órgãos17 

Já efetividade se relaciona com a real aplicação de uma norma. É dizer, uma 

norma é efetiva quando ela, de fato, produz os efeitos pretendidos. Desta forma, Luís Roberto 

Barroso, citando Hans Kelsen, coloca a noção de efetividade de uma norma como “o fato real 

de ela ser efetivamente aplicada e observada, da circunstância de uma conduta humana 

conforme à norma se verificar na ordem dos fatos”. (BARROSO, 2000; KELSEN, 1979). 

Na lição de José Carlos Vasconcellos dos Reis, há também uma distinção entre 

esses dois conceitos: a eficácia refere-se à produção dos efeitos jurídicos pretendidos pela 
																																																								
16 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 20. 
17  BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: Limites e 
possibilidades da Constituição Brasileira.4 ed. 2000, Rio de Janeiro: Renovar. p. 84; DA SILVA, José Afonso. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. 1982. p. 3, 68 e 253; BARBOSA, Ruy. Comentários à 
Constituição Federal brasileira, vol. 2. 1933. p. 489. 
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norma, ao passo que a efetividade, que sucede a eficácia, cuida da realização dos efeitos da 

norma no mudo fático. (REIS, 2003) 

Os dois conceitos, embora distintos, são interligados, de maneira que a efetividade 

de uma norma depende de sua eficácia. Mais especificamente, pra uma norma ser efetiva, é 

necessário que o efeito por ela desejado seja realizável, de modo que, caso este seja 

impossível de se alcançar, não há como a norma ter efetividade. (BARROSO, 2000) 

Deste modo, podemos concluir que, se toda norma constitucional é revestida de 

eficácia jurídica tendo aplicabilidade imediata, a Constituição deve se ater aos limites 

razoáveis daquilo que é possível de ser cumprido no mundo real, sob pena de perder sua 

efetividade e tornar-se letra morta. (BARROSO, 2000) 

 

2.5 Da efetividade e da eficácia do direito à educação no Brasil 

 

Conforme dito no item 2.3, toda norma constitucional é revestida de eficácia, que 

é a capacidade de produzir efeitos no mundo dos fatos. Deste modo, resta claro que o direito à 

educação, enquanto norma constitucional que é, se encontra revestido de plena eficácia.  

E, sendo também direito subjetivo público, podemos concluir ainda que o direito 

constitucional à educação enseja ações positivas (facere) e negativas (non facere) do Estado, 

que é o titular do dever prestacional que àquele corresponde. 

Embora a análise da eficácia do direito à educação seja relativamente simples, 

uma análise de sua efetividade – sua realização no mundo fático – será um pouco mais 

complicada, pois requer uma análise de dados sobre a educação brasileira, e.g., número de 

pessoas em idade escolar que frequentam a escola, dados sobre a infraestrutura dos 

estabelecimentos de ensino, dentre outros18. 

Em seu voto no acórdão analisado, o Relator do decisum não apontou nenhum 

dado concreto, mas afirmou que: 

Todavia, conquanto seja a educação direito de todos e dever do Estado, diante da 
impossibilidade de garantir a todos a efetiva prestação do ensino gratuito em 

																																																								
18 Uma análise sobre a efetividade da prestação educacional no Brasil poderia ser muito mais completa e 
abrangente do que esta que realizamos. No entanto, entendemos que aprofundar esta pesquisa fugiria ao objetivo 
deste trabalho. 
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estabelecimento oficiais (sic), permitiu-se a sua exploração pela iniciativa privada, 
mediante o atendimento dos requisitos previstos no art. 209 da Carta Magna(...)19 
(Grifado) 

 

A medida atende aos interesses da própria política educacional estatal, porquanto 
desonera o ensino público e propicia à Administração melhor alocação de recursos, 
sempre escassos e insuficientes para atender às necessidades educacionais da 
população brasileira. (...)20 (Grifado) 

 

Na medida em que o Estado não arca com seu compromisso de disponibilizar ensino 
público gratuito a toda população, mediante a implementação de condições materiais 
e de prestações positivas que assegurem a fruição desse direito – como construção 
de escolas, contratação de professores, distribuição de material didático etc (...)21 

 

Ao fazer incidir a exação sobre os valores despendidos para assegurar a 
concretização do direito à educação, o Estado – que, repita-se, não cumpre seu 
mister constitucional de garantir a todos, de forma plena e satisfatória, acesso 
ao ensino público gratuito de qualidade (...)22 (Grifado) 

Resta portanto bastante claro que o julgador da decisão em análise entende que o 

direito à educação não é prestado pelo Estado da forma que o constituinte quis que fosse. 

Esta também é a conclusão de Roque Antonio Carrazza, que assevera em sua obra 

que “a toda evidência, o Estado não reúne condições para, sozinho, assegurar o direito de 

todos à educação. Daí não poder prescindir do concurso de entidades não governamentais, 

que, vindo em seu auxílio, lhe supram as notórias deficiências do setor.” (CARRAZZA, 2013, 

p. 887) 

Analisando dados do INEP, órgão vinculado ao MEC sobre a educação brasileira, 

e da OECD, notamos que, de fato, o Estado não consegue cumprir de forma efetiva seu dever 

de fornecer educação a todos seus cidadãos. 

De acordo com o resumo técnico23 do Censo Escolar realizado pelo INEP em 

201224, estavam matriculados, à época, nos 192.676 (cento e noventa e dois mil seiscentos e 

																																																								
19 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 18. 
20 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 19. 
21 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 21. 
22  TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 23. 
23 Disponível para download em 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao
_basica_2012.pdf. 
24  Como o acórdão analisado é de 2012, entendemos que o ideal seria obtermos os dados educacionais do 
mesmo ano. 
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setenta e seis) estabelecimentos de ensino básico do país, 50.545.050 (cinquenta milhões, 

quinhentos e quarenta e cinco mil e cinquenta) alunos, sendo que, destes, 16,5% (dezesseis e 

meio por cento) estavam em escolas da rede privada de ensino (tabela 1). 

Outro dado a ser analisado é a infraestrutura. De acordo com o mesmo censo, e.g., 

apenas 48,6% (quarenta e oito vírgula seis por cento) das escolas da rede pública de ensino 

fundamental contam com laboratório de informática; 42,2% (quarenta e dois vírgula dois por 

cento) contam com biblioteca ou sala de leitura; 30,2% (trinta vírgula dois por cento) contam 

com quadras de esportes. Os números da rede pública de ensino médio são melhores (tabelas 

2 e 3).  

Em todos os casos, no entanto, são números inferiores aos da iniciativa privada, 

que, mesmo sendo precária também, ainda é mais eficiente que o Estado, que se mostra 

incapaz de fornecer meios materiais para a garantia do direito à educação (tabelas 4 e 5). 

Cabe ressaltar também que, ao se fazer uma análise regional, a situação se mostra 

ainda mais complexa, pois evidencia a desigualdade material entre as diferentes regiões do 

Brasil, sendo a região com menos condições a região Norte (tabelas 2, 3, 4 e 5). 

De acordo com o PISA 2012, programa da OECD para avaliar a educação nas 

diferentes nações (foram 65 nações avaliadas naquele ano), o Brasil ficou mal colocado em 

todas as áreas avaliadas: em matemática (ranqueado entre a 57ª e a 60ª posição), em leitura 

(ranqueado entre a 54ª e a 56ª posição) e em ciência (ranqueado entre a 57ª e a 60ª posição)25. 

Analisando em conjunto esses dados quantitativos e qualitativos podemos chegar 

às seguintes conclusões: apesar de a grande maioria das pessoas em idade escolar estar 

matriculada em alguma instituição de ensino, um número não desprezível (8.322.219, ou 

16,5% do total) está sendo atendida pela iniciativa privada; embora a grande maioria das 

crianças, adolescentes e jovens estejam matriculadas em alguma instituição de ensino estatal, 

metade destas instituições não contam nem com uma biblioteca ou com uma sala de leitura; a 

infraestrutura das escolas é ainda pior em regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste; a 

qualidade do ensino brasileiro está bem abaixo da média mundial. 

Desta forma, resta claro que, em consonância com aquilo que afirmou o Relator 

do acórdão em comento, o Estado brasileiro não dá conta de cumprir efetivamente seu dever 

de prestar ensino básico à totalidade da população brasileira. 
																																																								
25 De acordo com o relatório da OECD sobre os resultados do Brasil no PISA 2102, disponível em 
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2013/country_note_brazil_pisa_2012.pdf. 
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2.6 Das condutas negativas garantidoras do direito à educação e da 

inconstitucionalidade do art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250/95 

 

Como vimos no item acima, o Estado não consegue cumprir de maneira efetiva 

seu dever constitucional de oferecer ensino básico (pré-escola, ensino fundamental e ensino 

médio) através de sua rede pública de ensino (prestação positiva). 

Também vimos que a educação, enquanto direito subjetivo público que é, deve ser 

prestada pelo Estado, através de condutas positivas (facere) ou negativas (non facere). 

Podemos considerar também que o direito constitucional à educação possui uma 

dimensão programática, o que lhe garante alguns efeitos eficaciais imediatos, conforme vimos 

no item 2.3, que cabe relembrarmos aqui: o direito constitucional à educação vincula a 

atividade legislativa posterior, bem como revoga os atos anteriores que lhe forem contrários, 

além de garantir aos administrados que o Estado (representado por qualquer dos três poderes) 

interprete o ordenamento jurídico levando em consideração este direito. 

Ainda, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos fundamentais a prestações 

(aqueles que obrigam o Estado a condutas positivas), mesmo os que exigem uma atuação do 

legislador para sua concretização, geram sempre, no mínimo, um “direito subjetivo negativo, 

já que sempre possibilita(m) ao indivíduo que exija do Estado que este se abstenha de atuar de 

forma contrária ao conteúdo da norma que consagra o direito fundamental.” (SARLET, 2012, 

p. 298) 

Deste modo, mesmo que o direito à educação seja prestado ordinariamente através 

de condutas positivas, deve o Estado garanti-lo também através de condutas negativas, 

especialmente quando aquelas se mostrarem ineficientes. 

Uma destas condutas que o Estado pode adotar, e já adota, conforme observou o 

Relator do acórdão comentado, é dotar de imunidade tributária as instituições de ensino sem 

fins lucrativos: 

Exemplifica essa hipótese a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da 
Constituição, proibindo os entes políticos de instituírem impostos sobre “(...) 
instituições de educação (...), sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. Ao 
vedar a incidência de impostos sobre estabelecimentos de ensino despidos de 
finalidade lucrativa, impõe a Carta Política óbice insuperável à atuação estatal com o 
nítido propósito de fomentar e incentivar a educação, direito fundamental de cunho 
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social que incumbe a ele próprio, Estado, concretizar. Assim, ao deixar de agir, e 
não mediante ação positiva, o Poder Público, deixando de onerar as instituições de 
ensino enquadradas no dispositivo citado, garante melhores condições de promoção 
de direito integrante da segunda geração de direitos fundamentais.26 

Assim, nos parece incontestável que o próprio constituinte reconheceu, ao 

conceder a referida imunidade tributária, que o direito à educação também deve ser garantido 

através de abstenções estatais. 

Outra forma de o Estado garantir o direito à educação através de condutas de 

abstenção é aquela que é centro do acórdão analisado: possibilitando ao contribuinte deduzir, 

da base de cálculo do seu imposto de renda, os gastos com a educação própria e a de seus 

dependentes. 

De acordo com o Relator da decisão em comento, é possível traçarmos um 

paralelo entre as duas condutas acima descritas: ambas tratam de uma limitação ao poder 

estatal de tributar, que está em consonância com aquilo que vimos sobre a eficácia do direito à 

educação27. 

Ainda segundo o relator, podemos traçar um paralelo entre a possibilidade de 

deduzir da base de cálculo do imposto de renda os gastos com educação e a possibilidade de 

deduzir os gastos com saúde, outro direito fundamental cuja prestação é dever do Estado28. 

																																																								
26TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, pp. 20 e 21. 
27“A analogia do raciocínio exposto com a questão constitucional posta a deslinde na presente arguição é 
inevitável. Com efeito, os preceitos constitucionais que descrevem a educação como “direito de todos e dever do 
Estado” (art. 205), atribuindo-lhe o status jurídico de “direito público subjetivo” (art. 208, § 1º), consubstanciam 
inequívoca limitação ao exercício da competência tributária impositiva conferida aos entes federativos. Na 
medida em que o Estado não arca com seu compromisso de disponibilizar ensino público gratuito a toda 
população, mediante a implementação de condições materiais e de prestações positivas que assegurem a efetiva 
fruição desse direito – como construção de escolas, contratação de professores, distribuição de material didático 
etc – deve, ao menos, fomentar e facilitar o acesso à educação, abstendo-se de agredir, por meio da tributação, a 
esfera jurídico-patrimonial dos cidadãos na parte empenhada para efetivar e concretizar esse direito. (...) A não 
incidência de tributação sobre as verbas despendidas com educação pelos contribuintes possui, portanto, aptidão 
de produzir os mesmos efeitos da imunidade inscrita no art. 150, VI, “c”, da Constituição, atuando como 
incentivo à promoção de um direito fundamental e auxiliando o Estado em tarefa que ele, notoriamente, não 
consegue desempenhar de forma satisfatória por si só.” BRASIL. Acórdão, p. 21. 
28 “A conformidade do raciocínio exposto com a ordem jurídica vigente é irrefutável, encontrando paralelo no 
próprio estatuto que abriga o dispositivo vergastado. A disciplina atribuída aos gastos com saúde – também 
consagrada como direito social fundamental e cuja prestação gratuita consubstancia dever do Estado – pelo art. 
8º, II, “a”, da Lei nº 9.250/95, permitindo-se a dedução integral dos “pagamentos efetuados, no ano-calendário, a 
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como 
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e 
dentárias”, tem de ser empregada no tocante às despesas com instrução, autorizando-se, sem quaisquer limites, o 
abatimento de todas as quantias despendidas na realização e concretização do direito à educação (...).”TRF3 – 
Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de 
Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 29. 
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Ademais, conforme ensina Pedro Augustin Adamy, as garantias de direito 

tributário não devem ser vistas como meras defesas frente ao poder do Fisco, mas também 

como meio de promover os direitos fundamentais, mesmo os sociais. Segundo o autor, “nas 

imunidades presentes no texto constitucional encontra-se uma poderosa ferramenta de 

proteção, promoção e concretização dos direitos fundamentais.” (ADAMY, 2011, p. 102) 

Ainda segundo Adamy, a 

estrutura dos direitos sociais traz concomitantemente obrigações de inércia 
legislativa e administrativa para o Estado. (...) Estas atividades, portanto, não devem 
ser limitadas pelo Estado, mantendo a educação e a formação individual o mais livre 
de restrições possível, e, da mesma forma, não podendo ser limitadas por meio de 
ações estatais, principalmente em virtude de restrições impostas pela via tributária.29 

No entanto, a dedução da base de cálculo do imposto de renda dos gastos relativos 

à educação é limitada, de acordo com o art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250/9530, ao valor de R$ 

2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos)31, e é nesta 

limitação que está a controvérsia constitucional do acórdão analisado: 

Neste particular reside a controvérsia constitucional sujeita a exame do incidente 
suscitado, pois, muito embora permita a dedução das despesas com educação, a 
legislação infraconstitucional, despida de justificativa lógica, econômica ou jurídica, 
arbitra um determinado valor limite para essa finalidade, sem considerar a 
essencialidade da atividade educacional, tampouco seu efetivo custo quando 
transferido esse ônus ao particular.32 

Ao limitar a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda dos 

gastos com educação, o Estado adota uma conduta positiva que fere o direito constitucional 

aqui analisado, que, como vimos, por possuir uma face negativa-defensiva, reclama que o 

Estado se abstenha de condutas dessa natureza. 

Ademais, cabe dizer aqui que os tributos têm a finalidade de financiar o Estado 

para que este cumpra suas funções33. No entanto, a necessidade que o Estado tem de arrecadar 

tributos para se manter não justifica a ofensa aos direitos dos contribuintes. (CARRAZZA, 

2013; CARRAZZA, 2005) 

																																																								
29 ADAMY, Pedro Augustin. As imunidades tributárias e o direito fundamental à educação. In Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, v. 19, n. 96, 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 121. 
30 BRASIL, Lei 9.250/95. 
31 Este valor é atualizado ano a ano, e, para o ano-calendário de 2011 (o acórdão é de 2012), o valor foi de R$ 
2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). O valor original, de quando a Lei 
foi sancionada, era de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). 
32TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 19. 
33 Aqui consideramos os tributos fiscais, espécie à qual pertence o imposto de renda na classificação dos tributos 
quanto à sua função – podendo ser fiscais, extrafiscais ou parafiscais. (AMARO, 2014) 
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Portanto, se os tributos têm como objetivo fornecer ao Estado condições materiais 

para cumprir suas funções – dentre as quais garantir o direito constitucional à educação – 

temos aqui outro motivo pelo qual não devem ser tributados os gastos que o contribuinte 

realiza para assegurar um direito seu (ou de seus dependentes) que deve ser garantido pelo 

Estado: este gasto já está cumprindo, justamente, a função de um tributo. 

O Relator do Acórdão aqui comentado entende o mesmo, ao dizer que 

Com efeito, visa a tributação arrecadar recursos a fim de custear as atividades e 
serviços estatais direcionados a promover a consecução dos objetivos impostos pela 
Carta Magna, exemplificados em seu art. 3º (...) bem como a concretização dos 
direitos fundamentais por ela albergados.34 

 

O exercício de direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República 
não pode ser, em hipótese alguma, obstado ou dificultado em função do exercício as 
competências tributárias inerentes aos entes políticos, também disciplinadas 
constitucionalmente, razão pela qual inviável admitir que as quantias empenhadas na 
concretização de direitos dessa espécie sejam atingidas pela tributação.35 

Outrossim, tributar os gastos com educação gera o efeito contrário àquele que 

deve gerar um tributo: cria obstáculos à concretização de um direito fundamental, ao invés de 

fomentá-lo36. 

Ainda, segundo o Relator do aresto analisado, a possibilidade de dedução integral 

dos gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda gera benefícios ao poder 

público e àqueles que dependem de seus estabelecimentos oficiais de ensino, pois, ao 

possibilitar e incentivar a que mais pessoas tenham acesso à rede privada de ensino, tal 

medida desonera a rede pública, permitindo à Administração uma melhor alocação de seus 

escassos recursos para garantir educação de qualidade a todos.37 

																																																								
34 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 22. 
35 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 27. 
36 Entendimento encontrado no voto do Relator do Acórdão analisado: “Entretanto, a imposição de limites ao 
abatimento das quantias gastas pelos indivíduos na efetivação do direito à educação, resultando na incidência de 
tributos sobre essas despesas, acaba por produzir efeito inverso, obstaculizando o exercício desses direitos.” 
TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 22. 
37 “Em contrapartida, buscando sempre a promoção e a plena efetivação do direito à educação – sobretudo em 
prol daqueles que dependem de estabelecimentos públicos oficiais – a legislação possibilita aos que utilizam a 
rede de ensino privado a dedução das despesas realizadas com a instrução própria e de seus familiares em 
estabelecimentos particulares por meio da técnica de abatimento dos gastos com educação da base de cálculo do 
imposto de renda de pessoa física. A medida atende aos interesses da própria política educacional estatal, 
porquanto desonera o ensino público e propicia à Administração melhor alocação de recursos, sempre escassos e 
insuficientes para atender às necessidades educacionais da população brasileira.” TRF3 – Arguição de 
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Ademais, cabe falarmos de outro efeito nefasto que a limitação à dedução dos 

gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda gera, e que o Relator do 

Acórdão estudado explica em seu voto: 

a limitação fixada (...) restringe ainda mais o acesso da população de menor poder 
aquisitivo ao ensino particular. Isso porque o irrisório limite estabelecido, 
absolutamente incompatível com os valores cobrados por qualquer estabelecimento 
privado de educação, redunda na impossibilidade fática de as classes menos 
favorecidas, mediante a escolha de instituições particulares cujas mensalidades não 
ultrapassam a quantia limítrofe imposta, ficarem a salvo da incidência de tributos 
sobre o montante empenhado na consecução desse propósito.38 

Portanto, a possibilidade de deduzir integralmente os gastos com educação da 

base de cálculo do imposto de renda não seria concessão de favores fiscais, mas sim um efeito 

negativo (no sentido de impor um non facere estatal) do direito constitucional à educação, 

gerado tanto pela sua natureza de direito subjetivo público quanto pela sua dimensão de 

norma programática. (MACHADO, 2009)39 

Vale mencionar também o princípio da máxima efetividade da constituição, que o 

Relator do Acórdão comentado coloca citando Canotilho: 

Seguindo o escólio de J. J. Gomes Canotilho, oportuno destacar, nesse aspecto, a 
influência do intitulado Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, vetor 
hermenêutico e guia do Estado na busca pela execução dos objetivos precípuos 
estatuídos pela Lei Maior, sobretudo quando relacionados com a tutela de direitos 
fundamentais. Explica o autor, sobre o postulado, que “a uma norma constitucional 
deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em 
relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja 
ligada a tese da actualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo 
invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a 
interpretação que reconheça maior eficácia dos direitos fundamentais)”. (Direito 
Constitucional, 6ª ed., Livraria Almedina, Coimbra, Portugal, 1993, p. 227)40 

De acordo com este princípio, uma decisão acerca da constitucionalidade do 

limite à dedução dos gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda deve ser 

tomada de maneira a garantir a máxima efetividade do direito constitucional à educação. Ou 

seja, tal limite deve ser considerado inconstitucional. 

																																																																																																																																																																													
Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 
28/03/2012, Órgão Especial, p. 19. 
38 BRASIL. Acórdão, p.29. 
39 Também no noto do Relator do Acórdão analisado: “Constata-se, por conseguinte, não configurar a política de 
deduções das despesas com educação da base imponível do imposto sobre a renda favor fiscal ou qualquer outro 
tipo de beneplácito concedido pelo Estado aos contribuintes. Trata-se, na verdade, de efetiva medida 
concretizadora de objetivo primordial traçado pela Carta Cidadã, a qual erigiu a educação como um dos valores 
fundamentais e basilares da República Federativa do Brasil.” (BRASIL. Acórdão, p. 22). 
40 BRASIL. Acórdão, pp. 22 e 23. 
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Façamos ainda uma breve referência ao doutrinador Hugo de Brito Machado, que 

entende, respaldado pelo art. 20541 da Constituição Federal, que a conta da educação deve ser 

partilhada com a sociedade: 

Por outro lado, ao estabelecer que a educação “será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade”, a Constituição afastou a idéia (sic) de individualização 
do ônus com a educação, que há de ser sempre da sociedade, e desta forma afastou 
claramente a idéia (sic) de que os gastos com a educação devem ser suportados 
individualmente. (...) Negar o direito de o contribuinte partilhar com a sociedade o 
ônus de seus gastos com educação, além de ser uma flagrante afronta aos 
dispositivos constitucionais que a colocam como um direito fundamental, viola 
também a Constituição porque implica a cobrança do imposto de renda sobre algo 
que não é renda42, mas despesa.43 

 

A conta da educação, porém, há de ser compartilhada com toda a sociedade e a 
melhor forma de fazê-lo, além da oferta de escola pública gratuita que a final é paga 
pelos contribuintes em geral, é, sem dúvida, admitir-se a dedução integral, sem 
limites, dos gastos com a educação. (...) Assim, pelo menos para os que na 
interpretação da Constituição prestigiam o princípio da máxima efetividade de suas 
normas, é clara a inconstitucionalidade do dispositivo da legislação tributária que 
impõe limite para dedução dos gastos com educação.44 

Portanto, conforme asseverou o Relator da decisão analisada45, e em consonância 

com aquilo que vimos até aqui, o direito à educação, na qualidade de direito fundamental, 

vincula as atividades do poder legislativo e do poder executivo, que não podem restringi-lo, 

apenas ampliá-lo. 

Desta forma, sob o prisma do direito fundamental à educação, resta-nos claro que 

o Relator do Acórdão comentado acertou ao julgar inconstitucional o art. 8º, II, b, da Lei nº 

9.250/95, vez que trata-se de um caso em que os efeitos negativos-defensivos do direito 

referido obrigam o Estado a uma não-ação, pois a limitação imposta por este dispositivo cria 

um obstáculo ao acesso do contribuinte àquele direito, ao passo que a possibilidade de 

dedução integral dos gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda incentiva e 

torna mais amplo o acesso à educação para a população.  

																																																								
41 “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade (...)” BRASIL, Constituição. 
42 O conceito de renda será tratado no capítulo seguinte. 
43 MACHADO, Hugo de Brito. Gastos com educação e imposto de renda. In Revista Dialética de Direito 
Tributário, n. 165. 2009. São Paulo: Editora Dialética, p. 87. 
44 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1º a 95. v.1. 2003, São 
Paulo: Editora Atlas, pp. 256 e 257. 
45 “O direito à educação, por ser direito fundamental (...) de eminente essencialidade, porquanto imprescindível 
para o desenvolvimento e fruição dos demais direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna, não se sujeita 
aos arbítrios do Legislador, tampouco aos critérios de conveniência e oportunidade do Executivo, os quais 
podem apenas ampliar o seu alcance, jamais reduzi-lo ou suprimi-lo.” BRASIL. Acórdão, p. 22. 
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3. Do conceito constitucional de Renda e do princípio da capacidade 

contributiva 

 

3.1 Do conceito constitucional de Renda enquanto limitador do Legislador 

infraconstitucional 

 

A Constituição Federal, em seu art. 153, III, dá competência à União para instituir 

imposto sobre “renda e proventos de qualquer natureza”.46 

Façamos aqui um esclarecimento: de acordo com a lição de Luís Cezar Souza de 

Queiroz, podemos tratar renda em seu sentido amplo, ou simplesmente Renda, como “renda e 

proventos de qualquer natureza”. (QUEIROZ, 2003) Portanto, como a diferenciação entre 

estas duas espécies de Renda não é relevante para o escopo do presente trabalho47, passaremos 

a tratar como Renda a renda em seu sentido maior (renda e proventos de qualquer natureza). 

Embora a Constituição não dê um conceito explícito para os termos “renda” e 

“proventos de qualquer natureza” (QUEIROZ, 2003), é certo que ela traz princípios e 

“conteúdos semânticos mínimos (noções genéricas) quer de renda, quer de proventos de 

qualquer natureza” (CARRAZZA, 2005, p. 34) que o Legislador deve observar em obediência 

à supremacia constitucional no ordenamento jurídico. (MACHADO, 2009; CARRAZZA, 

2005; QUEIROZ, 2003) 

Desta forma, temos um conceito constitucional implícito de Renda limitando a 

atuação do Legislador, que não pode fazer incidir o imposto de renda sobre aquilo que ele 

achar por bem definir como tal. (CARRAZZA, 2005) 

																																																								
46 “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
III - renda e proventos de qualquer natureza;” BRASIL. Constituição. 
§ 2º O imposto previsto no inciso III: 
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei; 
47 Este trabalho tem como objeto o estudo de um Acórdão. Se, portanto, o Relator do Acórdão estudado ignora a 
diferença entre as duas espécies de Renda, conforme o seguinte trecho de seu voto: “Buscando esclarecer a 
questão de forma objetiva e a fim de evitar digressões impertinentes, considerar-se-á o termo “proventos de 
qualquer natureza” espécie da qual a palavra “renda” constitui o gênero, possibilitando-se, assim, concentrar a 
argumentação nos aspectos mais relevantes da discussão.” BRASIL. Acórdão, p. 23. e explica que, ao longo de 
seu voto, quando utilizar o termo “renda” referir-se-á a renda no sentido amplo, englobando renda (no sentido 
estrito, aquele contido no inciso I do art. 43 do CTN) e proventos de qualquer natureza, entendemos que não 
cabe a nós, aqui, fazermos a diferenciação entre as duas espécies mencionadas de Renda. 
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Este foi o posicionamento adotado pelo Relator do Acórdão aqui estudado, 

conforme os seguintes trechos de seu voto: 

Embora estabeleça em seu art. 153, III, competir à União “instituir impostos sobre: 
(...) III – renda e proventos de qualquer natureza”, a Carta Magna não traz em seu 
bojo, de forma expressa, a definição de renda.48 

 

Doutrinadores de relevo defendem, ainda, a existência de conceito constitucional, 
ainda que implícito, de renda, extraível da própria Constituição mediante análise 
sistêmica de suas normas e princípios, ratificando a definição proposta acima.49 

 

Nesta linha, José Artur Lima Gonçalves, ressaltando que o “texto constitucional 
serviu-se da técnica de referir-se o critério material da regra-matriz de incidência 
tributária para o fim de proceder à repartição de competência tributária impositiva”, 
assevera não estar à disposição do legislador ordinário a delimitação do conceito de 
renda. Prossegue o autor salientando a impossibilidade de se admitir raciocínio 
contrário, sob pena de se “conferir ao legislador infraconstitucional competência 
para bulir com o âmbito das próprias competências tributárias impositivas 
constitucionalmente estabelecidas, o que é – para quem aceita o pressuposto básico 
do escalonamento hierárquico da ordem jurídica – impossível. A própria 
Constituição fornecerá, portanto, ainda que de forma implícita, haurível de sua 
compreensão sistemática, o conteúdo do conceito de renda por ela – Constituição – 
pressuposto” (Imposto sobre a Renda, pressupostos constitucionais,1ª ed., 2ª 
tiragem, Malheiros, São Paulo, 1997, pp. 170/171).50 

Cabe mencionar aqui, também, a doutrina defendida por Hugo Brito Machado e 

por Carlos Araújo Leonetti, segundo a qual, ao dizer que o imposto deve incidir sobre renda 

ou proventos de qualquer natureza, a Constituição Federal delimita o campo de atuação do 

Legislador, obrigando-o a escolher o conceito de renda e proventos de qualquer natureza 

dentre aqueles fornecidos pelas ciências econômicas e financeiras, (LEONETTI, 2003), ou 

pela ciência do direito. (MACHADO, 2009) 

 

3.2 Do conceito constitucional de Renda enquanto acréscimo patrimonial 

 

Vimos no item anterior que o conceito de Renda é balizado pelas normas 

constitucionais. No entanto, embora forneça alguns limites, a Carta Magna não dá um 

conceito fixo de renda. Para um estudo sobre esse conceito, portanto, devemos recorrer 

																																																								
48 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 23. 
49 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 24. 
50 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 24. 
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também à legislação infraconstitucional, mormente ao Código Tributário Nacional, que, com 

o advento da Carta de 1988, ganhou eficácia de Lei Complementar (AMARO, 2014) ou, 

ainda, é uma “ lei complementar rationa materiae”. (COÊLHO, 2015) 

Em seu art. 43, I e II, o CTN dispõe que: 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 
ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 
não compreendidos no inciso anterior. 

Desta forma, conforme Hugo de Brito Machado, o “Código Tributário Nacional 

(...) Adotou, portanto, o conceito de renda acréscimo. Sem acréscimo patrimonial não há, 

segundo o Código, nem renda nem proventos.” (MACHADO, 2009, p. 84) 

De acordo, ainda, com Roque Antonio Carrazza, “renda e proventos de qualquer 

natureza são acréscimos patrimoniais experimentados pelo contribuinte ao longo de um 

determinado período de tempo.” (CARRAZZA, 2005, p.36) 

Também na mesma linha segue Luís Cesar de Souza Queiroz, ao escrever que: 

Renda e proventos de qualquer natureza (ou renda em sentido amplo ou 

simplesmente Renda) é conceito que está contido em normas constitucionais 

relativas ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e que designa 

o acréscimo de valor patrimonial, representativo da obtenção de produto ou de 

simples aumento no valor do patrimônio, apurado, em certo período de tempo, a 

partir da combinação de todos os fatos que contribuem para o acréscimo do valor 

de patrimônio (fatos acréscimos) com certos fatores que, estando relacionados ao 

atendimento das necessidades vitais básicas ou à preservação da existência, com 

dignidade, tanto da própria pessoa quanto de sua família, contribuem para o 

decréscimo de valor do patrimônio.51 

Desta forma, assevera que a “identificação de acréscimo de valor patrimonial 

(expressão nuclear do conceito constitucional renda e proventos de qualquer natueza) 

envolve obrigatoriamente a consideração de fatos-acréscimos e de fatos-decréscimos (...).” 

(QUEIROZ, 2003, p. 264) 

																																																								
51 QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a Renda. Requisitos para uma tributação constitucional. 1ª ed. 
2003, Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 239. 
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É importante notarmos que este último autor nos mostra que o conceito de Renda 

enquanto acréscimo patrimonial “está contido em normas constitucionais”. (QUEIROZ, 2003, 

p. 39) 

Os princípios constitucionais que ele identifica como norteadores do conceito 

constitucional de Renda são: “o da Igualdade, o da Universalidade, o da Capacidade 

Contributiva Objetiva, o da Capacidade Contributiva Subjetiva (pessoalidade), o do Mínimo 

Existencial e o da Vedação da Utilização de Tributo com efeito de Confisco.” (QUEIROZ, 

2003, pp. 231 e 232) 

O princípio da igualdade está presente no conceito de Renda como acréscimo 

patrimonial na medida em que considera todas as situações jurídicas avaliadas em moeda, 

tanto as positivas quanto as negativas, como integradoras do patrimônio, que é, portanto, 

único. Desta forma, são incluídos no conceito de Renda “todos os fatos (positivos e 

negativos) que contribuam para a identificação de acréscimos patrimoniais.” (QUEIROZ, 

2003, p. 232) 

O princípio da universalidade, aqui, assemelha-se ao da igualdade, pois também 

reclama que o conceito de Renda seja construído através dos fatos positivos e negativos que 

influenciem o acréscimo patrimonial. (QUEIROZ, 2003) 

Deve ser lembrado também tanto o aspecto da universalidade – na medida em que 

devem ser considerados “todos os fatos inerentes a uma pessoa que impliquem o aumento ou 

a diminuição do valor de seu patrimônio” (QUEIROZ, 2003, p. 233) – quanto o aspecto da 

unidade, na medida em que patrimônio é o “conjunto de direitos subjetivos e deveres 

jurídicos economicamente apreciáveis, isto é, avaliáveis em moeda, que uma pessoa é titular” 

(QUEIROZ, 2003, p. 233), de modo que não se pode falar em uma pessoa como titular de 

diferentes patrimônios, nem em “grupos de diferentes fatos que impliquem o aumento ou a 

diminuição de valor de ‘diferentes patrimônios’”. (QUEIROZ, 2003, p. 233) 

O princípio da capacidade objetiva e a diferenciação entre capacidade objetiva e 

capacidade subjetiva será estudado no próximo item. 

O conceito de Renda enquanto acréscimo patrimonial obedece também ao 

princípio do mínimo existencial, que diz que a cada pessoa deve ser garantido “um mínimo de 

riqueza que lhe permita atender as necessidades vitais básicas ou preservar a existência, 

tanto as próprias quanto as de sua família, com dignidade” (QUEIROZ, 2003, p. 234), uma 
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vez que os gastos relacionados às necessidades vitais básicas, de acordo com o conceito 

apresentado, são contados como decréscimo patrimonial, estando, portanto, livres de 

tributação, por não se enquadrarem como Renda. 

Por fim, o princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco 

também é respeitado pelo conceito de Renda aqui exposto, na medida em que referido 

princípio proíbe a instituição de “tributo que, por si só ou em conjunto, ofenda o direito de 

propriedade em sentido amplo (isto é, qualquer direito subjetivo patrimonial avaliável em 

moeda)”. 

Ainda sobre o princípio da vedação da utilização de tributo com efeito de 

confisco, e já relacionando-o com a dedução de despesas que são decréscimos patrimoniais da 

base de cálculo do imposto de renda, Hugo de Brito Machado entende que, tributando-se o 

patrimônio, o que ocorre quando as deduções permitidas pela legislação são inferiores às 

despesas efetivamente realizadas, aquele princípio é ofendido: 

Considerando-se que as deduções e os abatimentos, admitidos pela legislação, 
situam-se abaixo das despesas realmente efetuadas, tem-se que o imposto termina 
por incidir sobre significativa parcela de renda consumida. Assim, e tendo esse 
imposto alíquotas elevadas, é indiscutível que ele atinge o patrimônio, em sua 
essência, consubstanciando, assim, um verdadeiro confisco.52 

Conforme mencionamos no item anterior, para Carlos Araújo Leonetti e para 

Hugo de Brito Machado, o Legislador deve adotar um conceito de Renda consonante com 

aqueles fornecidos pelas ciências econômicas e financeiras, podendo escolher, dentre os 

vários existentes, o que achar mais conveniente (MACHADO, 2009), ou com aqueles 

fornecidos pela ciência jurídica (LEONETTI, 2003). 

Desta maneira, como já demonstramos que o conceito de Renda enquanto 

acréscimo patrimonial encontra respaldo na ciência jurídica, válido mostrar que também tem 

aceitação na área econômica: conforme Leonetti mostrou em sua obra, conjugando os 

conceitos de Renda de Robert M. Haig e Henry C. Simons obtemos o conceito de Haig-

Simons, que é o seguinte: “renda é o valor monetário do aumento líquido do poder de 

consumo de um indivíduo durante um determinado período. É igual ao montante 

efetivamente consumido durante o período somado aos acréscimos patrimoniais líquidos”. 

(LEONETTI, 2003, p. 22) 

																																																								
52 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na constituição de 1988. 1989, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 66. 
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Desta forma, embora o conceito de Haig-Simons seja um pouco mais abrangente 

que o conceito de Renda enquanto acréscimo patrimonial, este está contido naquele, que 

considera os acréscimos patrimoniais líquidos (fatores positivos somados aos fatores 

negativos). 

Este conceito de Renda enquanto acréscimo patrimonial foi também utilizado pelo 

Relator do Acórdão estudado: 

Exegese do dispositivo constitucional referido em conjunto com o CTN revela, 
assim, consistir a renda no acréscimo patrimonial experimentado pela pessoa, física 
ou jurídica, e que se agrega a seu patrimônio em certo lapso, representado pelo 
recebimento em pecúnia como retribuição de serviços de qualquer natureza.53 

 

(...) Conquanto não haja convergência acerca de todos os elementos básicos que 
integrariam o conceito pressuposto de renda, todos o atrelam, inafastavelmente, à 
ideia de incremento patrimonial.54 

 

Não possui o legislador infraconstitucional, em decorrência, ampla e irrestrita 
margem de liberdade para definir o conceito de renda para fins de tributação, 
somente podendo fazer incidir o gravame sobre os acréscimos patrimoniais 
experimentados pelos contribuintes (...).55 

 

Logo, diante da inviabilidade de se dissociar a definição de renda da ideia de 
acréscimo patrimonial experimentado em determinado período, conclui-se que a 
tributação sobre a renda deve respeitar a conceituação pressuposta inserta no 
Diploma Fundamental, pois, caso contrário, não estaria configurada a hipótese 
constitucionalmente prevista da referida exação.56 

 

Resta-nos bastante claro, então, que o conceito de Renda enquanto acréscimo 

patrimonial adotado pelo Relator do aresto analisado encontra-se dentro dos limites 

constitucionais, bem como possui respaldo doutrinário. 

Desta maneira, como este conceito considera, em atenção aos princípios 

constitucionais da igualdade, da universalidade, da capacidade contributiva, do mínimo 

existencial e da vedação da utilização de tributo com efeito de confisco que os gastos 

“relacionados ao atendimento das necessidades vitais básicas ou à preservação da existência, 

																																																								
53 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 24. 
54 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 24. 
55 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, pp. 24 e 25. 
56 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 25. 
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com dignidade, tanto da própria pessoa quanto de sua família, contribuem para o decréscimo 

de valor do patrimônio”, (QUEIROZ, 2003, p. 239) conclui-se que, em atenção à 

fundamentalidade do direito à educação vista no capítulo 2, os gastos com educação devem 

ser considerados gastos relacionados ao atendimento de necessidades vitais básicas e à 

preservação da existência digna, não podendo, portanto, integrar a base de cálculo do imposto 

de renda, pois são verdadeiro decréscimo patrimonial, estando fora, desta forma, do conceito 

de Renda aqui adotado57. 

Logo, diante da inviabilidade de se dissociar a definição de renda da ideia de 
acréscimo patrimonial experimentado em determinado período, conclui-se que a 
tributação sobre a renda deve respeitar a conceituação pressuposta inserta no 
Diploma Fundamental, pois, caso contrário, não estaria configurada a hipótese 
constitucionalmente prevista da referida exação.58 

 

Desta forma entendeu o Relator do Acórdão estudado, conforme nos mostra o 

trecho acima onde ele diz que o tributo sobre a Renda deve respeitar o conceito constitucional 

desta. 

 

3.3 Do princípio da capacidade contributiva e da diferenciação entre 

capacidade contributiva objetiva e subjetiva 

 

Outro conceito importante utilizado pelo Relator do Acórdão analisado em seu 

voto59 e que passamos a analisar aqui é o do princípio da capacidade contributiva. 

Conforme vimos no item anterior, o princípio da capacidade contributiva é um 

dos princípios constitucionais balizando a atividade legislativa que versa sobre o imposto de 

renda. 

Com efeito, dispõe o Art. 145, § 1º da Carta Magna: 

																																																								
57 Nesta linha, também Fernando Aurélio Zilveti: “somente sujeitar-se-á ao imposto de renda, aquela renda 
resultante da subtração do mínimo existencial de cada contribuinte, renda essa realizada.” ZILVETTI, Fernando 
Aurelio. O Princípio da Realização da Renda. In Direito Tributário, Homenagem a Alcides Jorge Costa. v. 1. 
2003, São Paulo: Quartier Latin, p.305. 
58 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 25. 
59 “Demais disso, não se pode olvidar a repercussão do princípio da capacidade contributiva – fundamental 
postulado informador da tributação por meio de impostos – sobre o tema.” TRF3 – Arguição de 
Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 
28/03/2012, Órgão Especial, p. 25. 
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Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos: 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte.60 

Para Ricardo Lobo Torres, o princípio da capacidade contributiva é o mais 

importante dos princípios que regem o direito tributário, pois fornece parâmetros para 

comparações entre diferentes sujeitos e confere legitimação à atividade tributária na medida 

em que permite que cada um seja tributado de acordo com sua riqueza, de modo que os ricos 

pagarão mais tributos que os pobres. (TORRES, 2003) 

De acordo com Roque Antonio Carrazza, o princípio da capacidade contributiva 

“determina a equitativa repartição dos encargos tributários entre os contribuintes”, 

(CARRAZZA, 2013, p. 96) além de ser “instrumento hábil à adequada fixação da base de 

cálculo, seja in abstracto, seja in concreto, dos tributos.” (CARRAZZA, 2013, p. 96) Ainda, 

diz o autor, “o princípio da capacidade contributiva, intimamente ligado ao princípio da 

igualdade, é um dos mecanismos mais eficazes para que se alcance, em matéria de impostos, a 

tão almejada Justiça Fiscal.” (CARRAZZA, 2013, p. 96) 

Para melhor entendermos o conceito de capacidade contributiva, é necessário 

fazermos a distinção entre duas faces da capacidade contributiva: a capacidade contributiva 

absoluta e capacidade contributiva subjetiva. 

Para Regina Helena Costa, a capacidade contributiva absoluta (ou objetiva) está 

relacionada à “manifestação de riqueza; refere-se o termo, nessa acepção, à atividade de 

eleição, pelo legislador, de eventos que demonstrem aptidão para concorrer às despesas 

públicas.” (COSTA, 2003, p. 27) 

Já a capacidade contributiva subjetiva (ou relativa) faz referência ao indivíduo, à 

capacidade contributiva concreta de cada contribuinte, tornando-se presente, então, a 

capacidade contributiva in concreto. (COSTA, 2003) 

Para Cortês Dominguez e Martín Delgado, citados por Regina Helena Costa, a 

capacidade contributiva absoluta é a “aptidão abstrata para concorrer aos gastos públicos”. 

(COSTA, 2003, p. 27) Em seu turno, “a capacidade contributiva relativa, que pressupõe a 

																																																								
60 BRASIL. Constituição Federal. 
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primeira, “se dirige a delimitar o grau de capacidade”, consistindo na aptidão específica de 

dado contribuinte diante de um fato jurídico tributário”. (COSTA, 2003, p. 27) 

Sacha Calmon Navarro Coêlho diz que a “capacidade relativa ou subjetiva refere-

se à concreta e real aptidão de determinada pessoa (considerados seus cargos obrigatórios 

pessoais e inafastáveis) para o pagamento de certo imposto.” (COÊLHO, 2015, p. 69) Diz 

ainda que “Do ponto de vista subjetivo, a capacidade econômica somente se inicia após a 

dedução das despesas necessárias para a manutenção de uma existência digna para o 

contribuinte e sua família”. (COÊLHO, 2015, p. 70) E que esta “É subjetiva, quando leva em 

conta a pessoa (capacidade econômica real).” (COÊLHO, 1997, p. 90) Para ele, ainda, “o 

constituinte elegeu como princípio a capacidade econômica real do contribuinte.” (COÊLHO, 

1997, p. 90) 

Para Carrazza, ambas as faces da capacidade contributiva devem ser respeitadas 

pelo Legislador (CARRAZZA, 2013), sob pena de ofender o princípio constitucional da 

capacidade contributiva. 

O Relator do Acórdão analisado segue na mesma linha destes conceitos, como 

podemos ver nos seguintes trechos de seu voto, onde ele cita Regina Helena Costa: 

Impende ressaltar, primeiramente, a distinção feita pela doutrina entre capacidade 
contributiva objetiva e subjetiva. Consoante discorre Regina Helena Costa em sua 
oba dedicada ao princípio, enquanto aquele traduziria mera “manifestação de 
riqueza”, orientando a “atividade de eleição, pelo legislador, de eventos que 
demonstrem aptidão para concorrer às despesas públicas”, esta última referir-se-ia 
“um sujeito individualmente considerado”, ou seja, “expressa aquela aptidão de 
contribuir na medida das possibilidades econômicas de determinada pessoa. Nesse 
plano, presente a capacidade contributiva in concreto, aquele potencial sujeito 
passivo torna-se efetivo, apto, pois, a absorver o impacto tributário”. (Princípio da 
Capacidade Contributiva, 1ª ed., Malheiros, São Paulo, 1993, p. 26)61 

 

Embora não haja consenso acerca do significado do termo, pode-se conceituar a 
capacidade contributiva, com enfoque em seu viés subjetivo – pertinente para o 
deslinde da questão constitucional apresentada -, como a aptidão concreta de cada 
indivíduo de suportar a tributação.62 

 

De qualquer maneira, a capacidade contributiva subjetiva é de maior relevância 

para o tema do presente trabalho, na medida em que, enquanto a capacidade contributiva 

absoluta impede o Legislador de tributar fatos que não sejam manifestação de riqueza 

																																																								
61 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, pp. 25 e 26. 
62 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 26. 



	 36	

(CARRAZZA, 2013), é aquela que faz referência ao indivíduo e sua capacidade in concreto 

de arcar com tributos, levando em conta não apenas seus rendimentos, mas também suas 

despesas (COÊLHO, 2015), tendo relação direta com o conceito de Renda enquanto 

acréscimo patrimonial que vimos no item anterior. 

 

3.4 Da capacidade contributiva in concreto como limitadora da renda 

tributável 

 

Como vimos no item anterior, o princípio da capacidade contributiva possui duas 

faces que devem ser respeitadas pelo Legislador infraconstitucional, sob pena de incorrer em 

ofensa à Carta Magna, sendo a mais relevante para o presente trabalho a capacidade 

contributiva subjetiva, ou capacidade contributiva in concreto, na medida que leva em conta a 

situação concreta de cada contribuinte individualmente considerado. (COSTA, 2003) 

Desta maneira, o princípio da capacidade contributiva trabalha em conjunto com o 

princípio da igualdade, que diz que a lei tributária deve discriminar, na medida de suas 

desigualdades, os contribuintes que se encontrem em situações jurídicas distintas. 

(CARRAZZA, 2013) 

Em observância ao princípio da capacidade contributiva, portanto, o imposto de 

renda não pode incidir sobre rendimentos brutos,  

o que ocorre quando a lei não permite abatimentos de despesas necessárias do 
contribuinte. Ao contrário, a lei deve – em atenção ao princípio da capacidade 
contributiva – garantir que a renda tributável seja obtida subtraindo-se, da renda 
global, os gastos necessários do contribuinte, máxime os representados por seus 
encargos familiares.6364 

Observemos o exemplo que nos traz Roque Antonio Carrazza, e que o Relator do 

aresto estudado também utiliza em seu voto65: 

Admitamos que duas pessoas têm exatamente os mesmos rendimentos brutos. A 
primeira, porém, é solteira, não tem dependentes e goza de boa saúde. Já, (sic) a 
outra, casada, tem filhos em idade escolar e, ainda por cima, despende grandes 
quantias com o tratamento da saúde do cônjuge. Se a lei não permitir que esta última 

																																																								
63 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29 ed. 2013. São Paulo: Malheiros 
Editores, pp. 140 e 141. 
64 Parte dessa transcrição também se encontra no voto do Relator do Acórdão estudado, na página 28. 
65 Também esta transcrição foi feita pelo Relator, e está na página 28 de seu voto. 
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deduza do imposto de renda a pagar todos estes gastos, o imposto passará a ser 
sobre rendimentos, ferindo, assim, o princípio da capacidade contributiva.66 

Exemplo semelhante nos traz Luís Cesar de Souza Queiroz: 

é notório que há manifesta desigualdade econômica quanto à circunstância de uma 
pessoa receber de salário o valor de 3000 reais (fato-acréscimo ou rendimento) e 
realizar 3000 reais de gastos necessários para sua subsistência (fatos-decréscimos 
necessariamente dedutíveis) com a circunstância de outra pessoa receber de salário o 
valor de 3000 reais (fato-acréscimo ou rendimento) e realizar 1000 reais de gastos 
necessários para sua subsistência (fatos-decréscimos necessariamente dedutíveis)”67 

Carrazza também ensina que “é preciso que a legislação autorize, às pessoas que 

auferem rendimentos, certas deduções, que lhes garantam a subsistência e a de seus 

dependentes (deduções com estudos, alimentação, vestuário etc.).” (CARRAZZA, 2013, p. 

139) 

Ainda, segundo Regina Helena Costa, “a capacidade contributiva só pode se 

reputar existente quando se aferir alguma riqueza acima do “mínimo vital”. Este deve ser, 

pois, intocável.” (COSTA, 2003, pp. 67 e 68) 

Desta forma, resta claro que o princípio da capacidade contributiva, em sua 

dimensão concreta, é uma das bases do conceito de Renda enquanto acréscimo patrimonial 

que vimos no item 3.2, porquanto obriga o Legislador a considerar os gastos com 

necessidades básicas de um indivíduo como fato-decréscimo para o cálculo de seu acréscimo 

patrimonial. 

Portanto, pode-se concluir que a limitação da dedução dos gastos com educação 

(que se enquadra na categoria de necessidade básica enquanto direito fundamental) da base de 

cálculo do imposto de renda atenta diretamente contra o princípio da capacidade contributiva, 

na medida em que ignora a situação concreta de cada contribuinte – além de ofender o 

princípio da igualdade, que trabalha em conjunto com aquele, ao tratar de maneira igual 

pessoas em situações distintas. 

Nesta linha ensina Sacha Calmon Navarro Coêlho, ao dizer que “a eliminação de 

grande parte das deduções trabalha contra o princípio da capacidade contributiva na faixa dos 

																																																								
66	CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29 ed. 2013. São Paulo: Malheiros 
Editores, p. 140. 
67 QUEIROZ, Luís Cesar Souza de. Imposto sobre a Renda. Requisitos para uma tributação constitucional. 1ª ed. 
2003, Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 307. 
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iguais em rendimentos mas desiguais nas despesas não supérfluas.”68 (COÊLHO, 1990, p. 

206) 

Desta forma, assim colocou o Relator do Acórdão estudado: 

Sob este enfoque específico, a limitação ou proibição à dedução das despesas com 
instrução da base de cálculo do imposto de renda mostra-se igualmente incompatível 
com o sistema normativo, fazendo o tributo recair sobre o contribuinte sem que seja 
considerada sua situação concreta e particular, pois o abatimento será, 
evidentemente, ficto, não correspondendo ao verdadeiro valor gasto com educação.69 

 

Temos então que o princípio da capacidade contributiva opera como limitador da 

renda tributável, na medida em que impede que sejam assim consideradas as despesas com 

necessidades vitais básicas dos contribuintes, sob pena de ofender o referido princípio em sua 

dimensão concreta, ou seja, aquela que considera cada contribuinte na medida real em que ele 

pode arcar com tributos.  

																																																								
68 Também fez esta transcrição o Relator do Acórdão aqui analisado, na página 28 deste. 
69 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 27. 
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4. Da (não) atuação do judiciário como legislador positivo e dos demais 

argumentos trazidos pela divergência 

 

No Acórdão estudado, em que pese a decisão ter sido pela inconstitucionalidade 

do dispositivo que limita a possibilidade de dedução dos gastos com educação da base de 

cálculo do imposto de renda, não houve unanimidade. 

Neste capítulo nos dedicaremos aos argumentos trazidos pela divergência. Em seu 

voto, o Desembargador Baptista Pereira alega que: 

O Judiciário, quando declara a inconstitucionalidade de fragmento de norma, 
inaugurando no sistema normativo, atua de forma anômala, como legislador 
positivo, usurpando, assim, competência de outro poder.70 

Portanto, entendeu a divergência que, ao declarar inconstitucional o limite que é 

centro da questão constitucional discutida, estaria o Judiciário atuando como legislador 

positivo, criando norma nova, função que não lhe cabe. 

Baptista Pereira, em seu voto, diz que a supressão de uma expressão do texto 

normativo sem a qual se impõe ao Estado “estender um non facere a situação não 

contemplada pelo legislador (abster-se de tributar parte de uma despesa não prevista), 

corresponde à criação de uma regra positiva de conduta.”71 

Ocorre que, como vimos no capítulo 2, por ser um direito subjetivo público, o 

direito à educação possui uma carga eficacial que obriga o Estado a adotar condutas negativas 

(non facere) que garantam sua prestação. 

Portanto, se a supressão do limite à dedução dos gastos com educação da base de 

cálculo do imposto de renda imporá ao Estado uma conduta negativa (non facere) que 

possibilitará ao contribuinte um acesso mais amplo ao seu direito constitucional à educação, 

temos que a declaração de inconstitucionalidade de que trata o Acórdão estudado é uma 

consequência lógica do direito fundamental à educação. 

De fato, a exclusão do dispositivo que limita a dedução referida não é criação de 

norma nova, mas a retirada de uma norma de conduta positiva (inconstitucional, como vimos 

até aqui) que permite ao Fisco tributar como Renda o que na verdade não o é. 
																																																								
70 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 7. 
71 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 7. 
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O Desembargador dissidente traz um julgado da Suprema Corte pra reforçar seu 

argumento72. No entanto, a decisão apresentada trata de outro assunto. Em que pese o 

Supremo ter decidido ali pela impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador 

positivo, a questão era outra: estava sendo requerida uma isenção tributária, verdadeira 

dispensa de um tributo devido e que só pode ser concedida por lei, (JUNIOR, 1998) ao passo 

que, no Acórdão aqui analisado, não é requerida a concessão de favores fiscais, mas sim o 

reconhecimento de um efeito negativo (no sentido de impor um non facere estatal) do direito 

constitucional à educação. 

Cumpre ressaltar que a dedução aqui tratada é consequência também da 

observância do princípio da capacidade contributiva, que rege o direito tributário como um 

todo, subordinando o legislador e atribuindo “ao Judiciário, através dos métodos direto e 

indireto, o dever de controlar a sua efetivação, enquanto poder de controle da 

constitucionalidade das leis e da legalidade dos atos administrativos.” (COÊLHO, 1997, p. 

96) 

Na mesma linha segue Roque Antonio Carraza, que diz que 

O Poder Judiciário, de sua parte, ao aplicar contenciosamente a lei que criou in 
abstracto este tipo de imposto, não pode deixar de levar em conta tais desigualdades 
(isonomia negativa). Noutros termos, a aplicação do princípio da capacidade 
contributiva pode e deve ser controlada pelo juiz, em cada caso concreto.73 

Segundo estes doutrinadores, então, o princípio da capacidade objetiva orienta a 

atividade não apenas do poder Legislativo, mas também a do poder Judiciário, que deve 

observar, em sua atividade jurisdicional, o princípio da capacidade contributiva. 

Se o Judiciário deve observar e aplicar o princípio da capacidade contributiva, e 

este princípio, como vimos nos itens 3.3 e 3.4, nos mostra que os gastos com educação não 

podem ser tributados como renda, na medida em que são despesas, temos por consequência 

lógica que o Judiciário não apenas pode como deve suprimir do ordenamento jurídico a 

limitação à dedução dos gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda. 

Ademais, cumpre aqui fazermos uma menção ao conceito de ativismo judicial, 

trazido por Luís Roberto Barroso: 

																																																								
72 TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, 
Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 8. 
73 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29 ed. 2013. São Paulo: Malheiros 
Editores, p. 105. 
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a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa 
do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 
interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. Em muitas situações, 
sequer há confronto, mas mera ocupação de espaços vazios.74 

De acordo com Barroso, o STF possui diversos precedentes de postura ativista, 

como  

a imposição de condutas ou abstenções ao Poder Público, tanto em caso de inércia 
do legislador – como no precedente sobre greve no serviço público ou sobre criação 
de município) – como no de políticas públicas insuficientes, de que têm sido 
exemplo as decisões sobre direito à saúde. Todas essas hipóteses distanciam juízes e 
tribunais de sua aplicação do direito vigente e os aproximam de uma função que 
mais se assemelha à de criação do próprio direito.75 

Deste modo, mesmo que os argumentos da divergência se reputassem 

verdadeiros, Barroso nos mostra que o Judiciário vem exercendo com certa frequência o papel 

de legislador positivo, podendo impor condutas positivas (facere) ou negativas (non facere) 

ao Estado, mormente em situações de políticas públicas insuficientes ou em “situações de 

retração do Poder Legislativo, de certo descolamento entre a classe política e a sociedade 

civil, impedindo que determinadas demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.” 

(BARROSO, 2012, p. 372) 

O Desembargador divergente Baptista Pereira também apresenta o argumento de 

que o limite à dedução dos gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda é 

realização do princípio da igualdade, na medida em que todos os contribuintes que tiverem 

gastos com educação até o limite da dedução legal estão sendo tratados de maneira igual pela 

Constituição.76 

Este argumento, no entanto, parece-nos falho por dois motivos: primeiro, o 

próprio Desembargador dissidente admite que estão sendo tratados de maneira igual apenas os 

contribuintes que tiveram gastos com educação até o limite que a Lei permite deduzir da base 

de cálculo do imposto de renda, quando, na verdade, o princípio da igualdade deve ser 

observado em relação a todos os contribuintes; segundo, o princípio da igualdade diz que a lei 

tributária deve discriminar, na medida de suas desigualdades, os contribuintes que se 

																																																								
74 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6. ed. 2012, São Paulo: 
Editora Saraiva, p. 371. 
75 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6. ed. 2012, São Paulo: 
Editora Saraiva, pp. 371 e 372. 
76 “Em resumo, a dedução de despesas com educação está prevista em lei de forma limitada, com base no 
conjunto dos contribuintes e respeitado o princípio da igualdade (todos os que tiveram gastos com educação até 
o limite legal estão sendo tratados igualmente pela constituição)” TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade 
Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão 
Especial, p. 7. 
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encontrem em situações jurídicas distintas, (CARRAZZA, 2013) enquanto a limitação à 

dedução da base de cálculo do imposto de renda dos gastos com educação, como vimos no 

capítulo 3, trata de maneira semelhante contribuintes em situações jurídicas diversas. 

Um outro argumento que a divergência traz é o de que o Estado necessita dos 

tributos para se financiar e para realizar seus objetivos.77 Ocorre que, como vimos no item 

2.6, a necessidade que o Estado tem de arrecadar tributos para se manter não justifica a ofensa 

aos direitos dos contribuintes. (CARRAZZA, 2013; CARRAZZA, 2005) Deste modo, este 

argumento, ao que nos parece, não se sustenta. 

Baptista Pereira traz ainda outro argumento que também nos parece falho. 

Segundo ele, não se pode deduzir de maneira integral os gastos com educação da base de 

cálculo do imposto de renda sob o argumento de serem despesas com necessidades vitais pelo 

fato de que os gastos com moradia, higiene, alimentação, vestuário, lazer, dentre outros, 

também o são78. Admitir a dedução integral dos gastos com educação importaria em admitir, 

também, a dedução de todos estes outros itens. 

Este argumento parece-nos falho por alguns motivos. 

Primeiro, em que pese nem todos estes gastos serem dedutíveis, é inegável que os 

gastos com saúde, um direito social, o são.  

Segundo, da mesma maneira que uma análise acerca da possibilidade de dedução 

dos gastos que o Desembargador divergente cita ser objeto para outro estudo que não este, 

também deveriam essas possibilidades ser discutidas em outras querelas judiciais, vez que o 

Acórdão estudado trata exclusivamente da dedutibilidade dos gastos com educação. Ademais, 

não pode o Judiciário se eximir de conceder um direito devido ao contribuinte sob o 

argumento de que outros direitos, de natureza semelhante, não estão sendo concedidos. 

Por fim, Baptista Pereira diz que nem todas as mensalidades de escolas privadas 

são integralmente relacionadas à qualidade de ensino, e que não cabe ao Judiciário definir um 

																																																								
77 “De outro vértice, o Estado funda-se na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa e, para a consecução de seus objetivos fundamentais (construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, erradicação da pobreza e marginalização, redução das desigualdades sociais e promoção do bem de 
todos), necessita arrecadar recursos por meio da tributação.” TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 
0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 
8. 
78 “Se as despesas com educação não podem ser consideradas rendas (mas decréscimo patrimonial), as despesas 
com moradia, alimentação, lazer, vestuário, higiene e segurança, também não o poderiam (também representam 
decréscimo patrimonial) (...).”TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, 
Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 9. 
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valor de mensalidade a partir do qual estariam incluídos outros gastos que não com a 

educação.79 

Este argumento, no entanto, nos parece trabalhar a favor da retirada do limite à 

dedução dos gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda, e não de sua 

manutenção. É que, ao manter a limitação, o Judiciário está justamente aceitando um valor a 

partir do qual os gastos seriam com outras coisas que não a educação. 

Desta forma, nos parece que os argumentos trazidos pela divergência não se 

sustentam, sendo a decisão tomada pelo colegiado, de declarar inconstitucional o dispositivo 

legal que estabelece um limite à dedução dos gastos com educação da base de cálculo do 

imposto de renda, a mais acertada.  

																																																								
79 “Ainda que se argumente que o princípio da capacidade contributiva visa a proteger da tributação do imposto 
de renda as despesas com necessidades básicas, nas quais não se incluiriam, por exemplo, moradias suntuosas, 
não cabe ao Judiciário, dado que as mensalidades escolares estipuladas pela iniciativa privada, com base nos 
princípios da livre concorrência e da oferta e da demanda, não são uniformes ou necessária e exclusivamente 
vinculadas com a qualidade do ensino, aferir o valor a partir do qual outras necessidades, que não as básicas, no 
caso, educação, estariam nele incluídas.” TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-
86.2002.4.03.6100/SP, Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 10. 
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5. Conclusão 

 

Neste trabalho foram analisados os argumentos acerca da inconstitucionalidade do 

art. 8º, II, b, da Lei nº 9.250/95, que limita a dedução dos gastos com educação da base de 

cálculo do imposto de renda ao montante de 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito 

reais e vinte e três centavos),80 trazidos no Acórdão de número 1763813, proferido em sede da 

Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0005067-86.2002.4.03.6100/SP pelo Órgão 

Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

Os argumentos trazidos pelos Desembargadores que integram o colegiado que 

emitiu a decisão estudada foram analisados sob a luz do Direito Constitucional e do Direito 

Tributário, o que nos permitiu chegar a algumas conclusões. 

Primeiro, o direito à educação está presente na Constituição de 1988 enquanto 

direito fundamental, direito social, direito subjetivo público (com dimensão de norma 

programática), direito de segunda dimensão. 

Na qualidade de direito subjetivo público o direito à educação reclama que o 

Estado se abstenha de condutas que possam prejudicar sua realização, motivo pelo qual o 

Estado não pode, em atenção àquele, tributar os gastos que os contribuintes realizarem com a 

educação própria e a de seus dependentes. 

Em seguida foi visto que o conceito de Renda adotado pelo direito brasileiro, em 

obediência à Constituição Federal é o de acréscimo patrimonial. 

De acordo com este conceito, para definirmos o que é acréscimo patrimonial 

devemos levar em conta não apenas os fatos-acréscimos (rendimento bruto), mas também os 

fatos-decréscimos (despesas necessárias). 

Como vimos no capítulo que trata do direito à educação, o Constituinte quis 

colocar esta como uma necessidade básica do cidadão (art. 7º, IV, Constituição Federal). 

Desta forma, as despesas com educação, de acordo com o conceito de Renda enquanto 

acréscimo patrimonial, devem ser considerados como despesas necessárias, não podendo 

portanto ser consideras como Renda tributável. 

																																																								
80 Valor considerado para o ano-calendário de 2011 (O Acórdão é de 2012). 
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Parece-nos certo também que o princípio da capacidade contributiva, considerado 

in concreto, e comungado com o princípio da igualdade, exige que pessoas em situações 

jurídicas diversas sejam tratadas pelo direito tributário de maneira igualmente diversa, de 

maneira que impede que qualquer contribuinte seja tributado tendo por base suas despesas, 

permitindo a exação apenas sobre sua Renda. 

Os argumentos trazidos pela divergência em favor da manutenção de um limite à 

dedução dos gastos com educação da base de cálculo do imposto de renda, por sua vez, não 

nos pareceram sustentáveis. 

Pudemos observar que, em que pese a declaração de inconstitucionalidade da 

dedução referida não se tratar de uma interferência legislativa positiva do Judiciário, o 

Supremo Tribunal Federal admite essa possibilidade, mormente em casos e políticas públicas 

ineficientes para assegurar os direitos sociais dos cidadãos. 

Ademais, tanto o Relator quanto a divergência sustentaram seus votos, dentre 

outros, no princípio da igualdade. O uso deste princípio pela relatoria, no entanto, nos pareceu 

mais consistente. 

Também a justificativa de não conceder a dedução integral dos gastos com 

educação da base de cálculo do imposto de renda pelo fato de outros gastos, com necessidades 

aparentemente básicas, não serem dedutíveis, nos parece falha, em vista da impossibilidade de 

o Judiciário negar ao contribuinte um direito pelo fato de outros, em tese semelhantes, não 

serem ainda atendidos. 

O último argumento analisado, de que ao Judiciário não cabe decidir qual o valor 

limite para que gastos com mensalidades escolares sejam efetivamente considerados gastos 

educacionais, embora trazido pela divergência, nos parece trabalhar a favor da tese do 

Relator, uma vez que, ao aceitar o limite à dedução dos gastos com educação da base de 

cálculo do imposto de renda, é precisamente aquilo que o Judiciário está fazendo. 

Desta forma, nas palavras do Relator, “conjugando-se esses fatores acima 

examinados (...) a inconstitucionalidade da norma que impõe limites à dedução evidencia-se 

de forma irretorquível.”81 (BRASIL, p. 27) E também nós, após analisados em conjunto os 

																																																								
81 Também nesse sentido os seguintes trechos do voto do Relator: “Conjugando-se esses fatores acima 
examinados – a natureza de direito público subjetivo do acesso ao ensino público e gratuito, o dever do Estado 
de disponibilizar estabelecimentos com essas características, a existência de conceito constitucional de renda, 
fundado na ideia de acréscimo patrimonial, e a observância obrigatória do princípio da capacidade contributiva 
pelo legislador infraconstitucional – a inconstitucionalidade da norma que impõe limites à dedução evidencia-se 



	 46	

argumentos trazidos tanto pela relatoria quanto pela divergência, entendemos que a decisão 

do colegiado, que acompanhou a primeira, foi correta. 

  

																																																																																																																																																																													
de forma irretorquível.” TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, 
Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 27. 
“Desta feita, o art. 8º, II, “b”, da Lei nº 9.250/95, ao restringir, de modo drástico e despido de qualquer critério 
informador, a dedução das despesas com educação por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto sobre 
renda de pessoa física atua em direção oposta à apontada pelo Constituinte Originário, menoscabando um dos 
objetivos primordiais inscritos na Constituição da República, incidindo, por conseguinte, em insuperável vício de 
inconstitucionalidade.” TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, 
Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 29. 
“Ante o exposto, voto por julgar procedente a arguição de inconstitucionalidade para declarar a 
inconstitucionalidade da expressão “até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)” 
contida no art. 8º, II, “b”, da Lei nº 9.250/95, devendo os autos retornarem à Turma para o prosseguimento do 
julgamento da apelação.” TRF3 – Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, 
Relator: MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 28/03/2012, Órgão Especial, p. 29. 
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ANEXO - TABELAS 

 

Tabela 1 – Matrículas na educação básica, dados da rede pública e privada 

 
 

Tabela 2 – Infraestrutura da rede pública de ensino fundamental 
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Tabela 3 – Infraestrutura da rede pública de ensino médio 

 

 
 

Tabela 4 – Infraestrutura da rede privada de ensino fundamental 
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Tabela 5 – Infraestrutura da rede privada de ensino médio 
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