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Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal:

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927,
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela
Advocacia-Geral da União.

Brasília,

i

de

/)YJ,p. ;'0

de 2013.

r

A Sua Excelência o Senhor
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PROCESSO Nº 00400.004195/2013-87
ORIGEM: STF - Ofício nO 4431, de 18 de abril de 2013.
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.927.
Despacho do Advogado-Geral da União
Adoto, para os fins e efeitos do art. 4Q, inciso V, da Lei Complementar nQ73,
de 10 de fevereiro de 1993, as anexas INFORMAÇÕES NQ ({) 3 /2013/SF/CGU/AGU,
elaboradas pelo Consultor da União Dr. OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA
FILHO.
Brasília,

l(? de 2013.

•

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO NQ 0429/2013

PROCESSO: 00400.004195/2013-87
ORIGEM: STF - Ofício nº 4431, de 18 de abril de 2013.
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4927

Senhor Advogado-Geral da União,

1.

Estou de acordo com as INFORMAÇÕES Nº 03/2013/CGU/AGU - SF.

2.

À consideração superior.

Brasflia,

1
.
\~\.~
2.

de

a,'

de 2013.

ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY
Consultor-Geral da União

INFORMAÇÃO N° 03/2013/SF/AGU
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.927
REQUERENTE: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil
INTERESSADOS: Excelentíssima Senhora Presidente da República
e Congresso Nacional
RELATORA: Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber

Excelentíssimo Senhor Consultor-Geral da União

I Relatório

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com
pedido de medida cautelar, contra o artigo 8°, li, "b", 7, 8 e 9, da Lei
nO 9.250/1995, na redação dada pela Lei nO 12.469/2011, que versa
sobre dedução do Imposto de Rendas das Pessoas Físicas - IRPF -,
nas despesas com instrução nos anos de 2012, 2013 e 2014.

Em apertada síntese, defende o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil a inconstitucionalidade da acoimada norma
sob a alegação de que a atual dedução dos gastos com a educação,
fornecida pelo setor privado, permitida pela lei vigente, dedução esta
considerada

pequena

ou

insuficiente

pelo

Requerente,

comprometeria à Constituição Federal, no que tange ao conceito de
renda do art. 153, 111; ao princípio da capacidade contributiva do art.
145, § 1°, ao princípio do não-confisco tributário do art. 150, IV, ao
direito à educação dos arts. 6°, caput, 23, V, 205, 208, 209 e 227,
que a Lei Maior admite não ser plenamente garantido pelo Poder
Público (art. 150, VI, c), à dignidade da pessoa humana (art. 1°,111), à
proteção da família de que cuida o art. 226, e ao princípio da
razoabilidade do art. 5°, L1V.

11 Solicitação das informações presidenciais e os subsídios

Através do Ofício nO 4431/2013, a Relatora do feito, a
Excelentíssima Senhora Ministra Rosa Weber, solicitou informações
sobre o alegado na peça exordial, no prazo de dez (10) dias, nos
termos da Lei nO 9.868/1999.

A título de subsídio, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
enviou o alentadíssimo Parecer PGFN/CASTF, de 26 de abril de
2013, fruto do profícuo trabalho do ilustre procurador da Fazenda
Nacional Dr. Augusto Cesar de Carvalho Leal, que demonstra, à

saciedade, a cabal constitucionalidade dos acoimados preceptivos
dos.

111 O Direito
De logo, insta ressaltar que a Constituição Federal não
assegura aos contribuintes do imposto sobre a renda o direito à
dedução das despesas com educação, educação esta fornecida por
entidades privadas.

Também, a Constituição da República não concede imunidade
tributária para as parcelas de rendas utilizadas nas despesas com o
custeio da educação.

A propósito, tendo em vista que, por expressa disposição
constitucional, as imunidades tributárias são limitações ao poder de
tributar, somente a Constituição da República, através de norma de
imunidade tributária expressa, pode limitar o Poder Legislativo,
somente a Lei Maior pode negar competência tributária ao ente que
a própria Carta Política concede o poder tributante.

Impende ponderar que a norma do artigo 205, da Constituição
brasileira, da mesma forma que as demais normas constitucionais
pertinentes, citadas pelo Requerente, que dispõe que a educação é
direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, não pode ser

interpretada irrealisticamente, de modo que não pode levar a
consequência de que todos os gastos com educação devem ser
tidos como integralmente dedutíveis ou imunes ao imposto de renda.

Em verdade, os constituintes da Carta Política brasileira não
asseguraram,

nem

sequer

imaginaram

garantir,

pela

própria

Constituição, aos contribuintes do imposto de renda, direito à
dedução de despesas efetuadas por eles com o custeio com a
educação fornecida pelo setor privado.

Esta matéria de dedução de imposto ou de redução de base de
cálculo de tributo compete ser disciplinada, como tem sido feito, por
lei ordinária, nos termos do preceptivo do artigo 150, § 6°, da Lei
Suprema, com a redação dada pela Emenda Constitucional nO
3/1993, o qual reza que qualquer subsídio ou isenção, redução de

base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal,
que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no
art. 155, § 2.°, XII, g; e das regras do artigo 97, incisos 11 e IV, do

Código Tributário Nacional, que dispõem que está dentro da reserva
legal a diminuição de tributo, a fixação da base de cálculo.

Cumprindo,

dentro das possibilidades

efetivas

ou

reais,

inclusive orçamentárias, as normas constitucionais programáticas,

que cuidam do direito à educação, o Estado brasileiro vem
cumprindo a Lei Suprema, promovendo a gratuidade do ensino
público, em todos os níveis, em estabelecimentos oficiais, tem
financiado estudantes carentes em cursos de nível superior, tem
reconhecido a imunidade de impostos para entidades de educação
sem fins lucrativos (CF, art. 150, VI, alínea "c", § 4°) e de
contribuições para seguridade social para entidades beneficentes de
assistência social (art. 195, § 7°), além de exigir a contribuição social
geral das empresas do salário educação para o auxílio do custeio da
educação fundamental (art. 212, § 5°), entre outras ações, inclusive,
de admissão de não incidência de contribuições previdenciárias em
relação ao reembolso creche e às verbas de bolsas de estudos
concernentes a plano educacional e a cursos de capacitação e de
qualificação profissional vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa (Lei 8.212, art. 22, § 2°; art. 28, § 9°, "t"), bem como lei
infraconstitucional tem admitido isenção do imposto de renda sobre
doação a título de bolsas de estudo e pesquisa (art. 26, da Lei nO
9.250/1995), e dedução padrão do imposto de renda sobre despesas
com educação.

A legislação vigente do imposto de renda prevê, em harmonia
com a Constituição Federal, alíquotas progressivas, dedução de
despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
sujeita ao limite anual individual de

R$ 3.091,35, para o ano

calendário de 2012 (Lei nO 9.250/1995, art. 8°, /I, "b", com redação

dada pela Lei nO 12.469/2011; art. 81 do Decreto n° 3.000/1999 
RIR).

Por outro lado, a camada da população economicamente mais
desfavorecida, tem a educação custeada com o ensino público.
Somente as pessoas de maior poder aquisitivo, a minoria do povo
brasileiro, é que custeiam a educação própria ou dos dependentes
em instituições privadas.

Portanto, há observância, por parte da legislação atacada, ao
princípio da isonomia, da capacidade contributiva, do devido
processo legal substancial ou material e da progressividade do
imposto de renda.

Aliás, considerada a norma atacada como inconstitucional, os
contribuintes com maior capacidade contributiva, ou seja, os que
pagam o ensino privado, sofreriam menor incidência do imposto de
renda, com ainda maior descuramento aos princípios da igualdade,
da capacidade contributiva, da progressividade do imposto de renda
e da razoabilidade.

Caso se acolha a pretensão do Requerente, que representaria,
na

realidade,

verdadeira

concessão,

sem

lei,

exigida

pela

Constituição, de integral dedução dos gastos dessa minoria da
população com a educação prestada pelo setor privado, haveria o
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desfalque de ingentes recursos, inclusive para a prestação de ampla
e adequada educação pública à maioria da população brasileira.

Portanto, não pode ser negado que, embora mais verbas ainda
devam ser carreadas para o custeio da educação da população
brasileira, a legislação vigente tem dado aceitável vivência, dentro do
atualmente possível segundo as possibilidades de receitas dos
orçamentos, ao direito à educação.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por
diversas vezes, já se manifestou quanto à impossibilidade, por força
do dogma da Separação dos Poderes, de o Poder Judiciário decidir
pela inconstitucionalidade de norma que estabelecesse limites à
dedução de despesas com educação, sob pena de atuar como
legislador positivo, cabendo citar, a título ilustrativo, os acórdãos no
AI 724.817 - AgR -, Relator Ministro Dias Toffoli e no RE 603.060 
AgR -, Relatora Ministra Cármen Lúcia.

Decisão

em

sentido contrário

representaria

inconcebível

intromissão do Poder Judiciário em questões relacionas com
escolhas de políticas públicas para o custeio da educação, matéria
da competência exclusiva do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

Como bem realça o subsídio enviado pela PGFN, não se pode
permitir que, a pretexto de concretizar o direito fundamental à
educação, seja justamente o ensino por meio de estabelecimentos
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públicos (dever do Estado) prejudicado, ante a diminuição das
receitas públicas que poderiam financiá-lo, em prol do fomento à
educação por meio de estabelecimentos privados.

Também, não pode ser acolhida a alegação de lesão ao
princípio da vedação de utilização de tributo com fins de confisco,
mesmo porque, além de o atual limite da dedução do IRPF não
contribuir para gerar uma sobrevivência humana indigna dos
contribuintes que pagam para instituições de educação privadas, a
nossa Corte Constitucional, interpretando este princípio, assentou,
por ocasião dos julgamentos da ADIMC nO 2.010 e da ADIMC nO
2.016, que, para efeito de se examinar se um tributo foi utilizado com
efeito de confisco ou não, a análise deve ser feita em função da
totalidade dos tributos de cada ente tributante, e não em função de
cada tributo isoladamente considerado.

Neste ponto, merece ser transcrito o alentado Parecer da
PGFN, da lavra do procurador da Fazenda Nacional Dr. Augusto
Leal, que corrobora o que já fora exposto acerca da total
constitucionalidade das normas do artigo 8°, 11, "b", 7, 8 e 9, da Lei nO
9.250/1995, na redação dada pela Lei nO 12.469/2011, in verbis:

111 - DA CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.
6.
Não merece prosperar o argumento desenvolvido na petição
inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade de que violam o direito à
educação os limites impostos à dedução das despesas com instrução do
IRPF pelo artigo 8°, li, 'b', 7, 8 e 9, da Lei 9.250/95.
7.
Na concretização do direito fundamental à educação, a
Constituição da República prioriza o ensino por meio de instituições
püblicas oficiais (artigo 206, IV). O ensino por meio de instituições
privadas, longe de representar uma obrigação para os cidadãos, é uma
faculdade dos indivíduos que detêm maior capacidade econômica e com
ele podem arcar.
8.
Nesse sentido, José Afonso da Silva revela o caráter meramente
suplementar do ensino privado 1 :
As normas têm, ainda, o significado jurídico de elevar a educação à categoria de
serviço público essencial que o Poder Público impende possibilitar a todos. Daí a
preferência constitucional pelo ensino público, pelo que a iniciativa privada,
nesse campo, embora livre, é, no entanto, meramente secundária e
condicionada (arts. 209 e 213).

9.
O direito fundamental à educação consubstancia direito
social do cidadão, o qual demanda uma prestação positiva do Estado em
favor do indivíduo. Dessa forma, ao se afastar o limite de dedução de
despesas de instrução não se está a promover o direito à educação, que
demanda uma atuação positiva do ente estatal, representada pelo
oferecimento de uma educação pública gratuita. Pelo contrário: o pedido
da ADI privilegia o ensino privado e subtrai do Estado receitas
inquestionavelmente importantes para a efetivação do verdadeiro direito à
educação, por meio de estabelecimentos públicos, a ser usufruído por
todos os cidadãos, sobretudo, pela parcela menos favorecida da
população.
10.
Um dado importante que deve ser observado na presente
discussão refere-se ao percentual de alunos matriculados nas escolas
públicas, que, de acordo com o Portal Brasil (www.brasil.gov.br). equivalia

1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21 ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 812-813.
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a 85,4% em 2010. Apenas 14,6% do total de alunos encontravam-se
matriculados no ensino privad0 2 .
11.
Tal informação realça que a dedução integral de despesas com
instrução privilegia apenas uma pequena parcela da sociedade, que
possui condições econômicas de arcar com os custos de escolas
particulares, e contraria a opção do poder constituinte de dar preferência
ao ensino público, pois retira recursos financeiros que poderiam ser
utilizados pelo Estado para implementar políticas públicas educacionais.
12.

Acerca do tema, Luís César Souza de Queiroz3 pondera:
Não há qualquer descaso quanto às despesas com educação. Talvez, depois da
saúde, a educação seja o bem mais precioso que uma pessoa possa adquirir.
Por esta razão, convém revelar que se cogitou, em um primeiro momento,
também se tratar de despesa necessária e ilimitadamente dedutível para fins de
IR. Porém, a seguinte reflexão pareceu mais adequada e decisiva: (a) se um dos
objetivos fundamentais da república Brasileira é o de "erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais"; (b) se a
prestação de educação às pessoas mais pobres é um dos principais meios para
alcançar esse objetivo; (c) se para o Poder Público fornecer educação aos mais
carentes, ele precisa arrecadar recursos, entre os quais destacam-se os relativos
ao IR, então, considerar que os gastos com educação privada são
necessariamente e ilimitadamente dedutíveis para fins de IR, implica uma menor
disponibilidade de recursos públicos para aplicação na educação dos mais
pobres, que, ao contrário do determinado pela Constituição da República,
acabaria aumentando as desigualdades econômicas e sociais

13.

Por isso mesmo, a Constituição estabelece a gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais, por ela priorizado, sem que
estabeleça, semelhantemente, qualquer direito constitucional do
contribuinte que opte pela educação privada a ter o seu ensino (ou o dos
seus dependentes) por meio de estabelecimentos pal1icuJares financiado
pelo Estado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, neste último
caso através da técnica da dedução de despesas com instrução do
imposto de renda das pessoas físicas.
14.
Inexistindo, no Brasil, qualquer direito constitucional do
cidadão que opte pelo ensino privado (para si ou para os seus
dependentes) a ter os custos deste financiados pelo Estado, total ou
parcialmente, diretamente ou indiretamente (neste caso, pela técnica da
dedução das correlatas despesas do IRPF), bem se vê que a
dedutibilidade das despesas de instrução do imposto em questão
Disponível em: <http://www.brasíl.gov.br/sobre/o-brasil/o-brasil-em-numeros-l/educacao>. Acesso
em: 26. Abr. 2013.
3 QUEIROZ, Luis Cesar Souza de. Imposto de Renda: requisitos para uma tributação
constitucional. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 275-276.
2

configura benefício fiscal conferido, por razões políticas e não por uma
imposição da Constituição, àqueles que deixam de utilizar o sistema
público de ensino para buscá-lo em instituições particulares da sua
opção.
15.
Não se pode olvidar que a competência tributária não é
excepcionada por qualquer determinação constitucional para que o ente
tributante conceda um específico benefício fiscal. A concessão de
benefício fiscal pelo Poder Legislativo de certo ente tributante é uma
decisão que se encontra na sua esfera de conveniência e oportunidade
políticas, não decorrendo de imposição da Constituição.
16.
Quando o Poder Constituinte desejou afastar a competência
tributária, vedando a tributação sobre determinada pessoa ou
manifestação de riqueza, o fez explicitamente, por meio das imunidades
tributárias, sendo que não se identifica na Constituição qualquer
imunidade tributária sobre as rendas dos contribuintes empregadas na
sua educação, ou na dos seus dependentes, por meio de
estabelecimentos privados.
17.
Dessa maneira, não estando a União impedida pela
Constituição de tributar as rendas dos contribuintes empregadas no
pagamento de despesas com a sua instrução, ou a dos seus
dependentes, em estabelecimentos particulares, nem por aquela obrigada
a permitir qualquer dedução do IRPF de despesas de instrução, fica claro
que esta discutida dedutibilidade é um benefício fiscal, que, como todo
benefício fiscal, poderia ou não ter sido concedido pelo legislador.
18.
Ora, se seria constitucional que o referido benefício fiscal da
dedutibilidade das despesas de instrução até mesmo não fosse
concedido, ainda mais evidente a constitucionalidade da sua concessão
com a fixação dos limites que o Poder Legislativo do ente tributante, à luz
de considerações econômicas e de conveniência e oportunidade políticas,
entender adequados, sem que se possa legitimamente falar em um direito
constitucional do contribuinte, reconhecível pelo Poder Judiciário, à
obtenção de limites maiores de dedução. A realização deste interesse
(possibilidade de dedução de despesas de instrução do IRPF em valores
maiores, com o aumento dos limites) deve ser buscada pelos cidadãos
interessados por intermédio do processo político, não do processo
judicial.
19.
A adequada interpretação teleológica do direito fundamental
à educação, previsto na Constituição brasileira, é a de que o Estado está
obrigado a instituir um sistema público igualitário de ensino que possibilite
a todos, sem distinção, o acesso à educação, e não que haja uma
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obrigação do Estado de custear, ainda que parcialmente, as despesas
dos indivíduos com a sua educação privada.
20.
Nesse sentido, é, sem dúvida, legítimo que a sociedade
exija do Estado (judicialmente, politicamente, por meio do processo
legislativo, e ou administrativamente) a prestação de um serviço
educacional público de qualidade, reclamando a sua otimização, seja no
que tange à sua oferta (aspecto quantitativo), seja em relação à eficiência
e à eficácia de todas as complexas variáveis envolvidas no processo de
ensino (aspecto qualitativo).
21.
Isso, no entanto, não significa dizer que a eventual
insatisfação de determinado cidadão com a oferta ou com a qualidade do
ensino por meio de instituições públicas possa ser considerado pelo
Poder Judiciário um fato jurigeno de um direito subjetivo de status
constitucional à dedutibilidade de despesas de instrução no IRPF acima
dos limites fixados pelo legislador do ente tributante (e, no caso dos autos
da ADI, ainda pior: sem qualquer limite, como ocorreria na hipótese da
procedência do seu pedido).
22.
Devem-se buscar a correção das possíveis deficiências na
concretização do direito à educação por intermédio da reivindicação pelos
cidadãos, aos Poderes Administrativo, Judiciário e Legislativo, de
melhorias na oferta e na qualidade do ensino público gratuito em
estabelecimentos oficiais, que foi prometido pela Constituição (art. 206,
IV) aos indivíduos, e não se pretender que tais supostas deficiências
justifiquem a criação (na medida em que não há previsão nesse sentido
nas normas constitucionais hoje vigentes), pelo Poder Judiciário, à revelia
do Poder Constituinte derivado, de um direito constitucional à dedução de
IRPF de despesas de instrução sem qualquer limite.
23.
Destaque-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por
diversas vezes, já se manifestou quanto à impossibilidade de o Poder
Judiciário decidir pela inconstitucionalidade de norma que estabelecesse
limites à dedução de despesas com educação, sob pena de atuar como
legislador positivo. São exemplos disso o AI 724.817 - AgR -, da relatoria
do Ministro Dias Toffoli e o RE 603.060 - AgR -, da relatoria da Ministra
Cármen Lúcia:
(... ) 2. Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo
para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas
da base de cálculo. Tais hipóteses são sempre dependentes de lei que as
preveja. 3. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a
fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia
com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo
regimental não provido. (grifos nossos - AI 728.817 AgRlSP, Primeira Turma,
ReI. Min. Dias Toffoli, j. 07/02/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITES IMPOSTOS À DEDUÇÃO COM
EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O PODER JUDICIÁRIO COMO
LEGISLADOR
POSITIVO.
PRECEDENTES.
JULGADO
RECORRIDO
FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL - LEI N. 9.250/1995.
OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. (grifas nossos - RE 603.060 AgRISP, Primeira Turma,
ReI. Min. Carmem Lúcia, j. 08/02/2011).

24.
Importante recordar que o direito fundamental à educação
determina ao Estado que preste aos cidadãos o serviço de ensino por
meio de instituições públicas, e não por meio de instituições privadas
(cujo acesso é meramente facultado aos indivíduos pelas normas
constitucionais, que, todavia, não impõem ao Estado que o garanta,
diferentemente do caso da educação pública).
25.
Com esse alerta em mente, não se pode, com a devida
verua, permitir que, a pretexto de concretizar o direito fundamental à
educação, seja justamente o ensino por meio de estabelecimentos
públicos (dever do Estado) prejudicado, ante a diminuição das receitas
públicas que poderiam financiá-lo, em prol do fomento à educação por
meio de estabelecimentos privados (faculdade do individuo, mas não
dever do Estado) com o uso de dinheiro público, no caso a receita
tributária que ingressaria nos cofres do Estado para financiar as suas
mais diversas políticas públicas, dentre elas a educação, e da qual se
abre mão ao se permitir a dedução ilimitada de IRPF de despesas de
instrução com estabelecimentos de educação privada.
26.
Consciente de que tributo é dinheiro público, titularizado
pela sociedade e a ela destinado através de aplicação nas mais diversas
políticas públicas, a questão que se apresenta, no contexto da ADI 4.927,
é se a sociedade está disposta a abrir mão de dinheiro público (receita
tributária), que pode ser empregado para 'financiar a educação pública, a
saúde pública e outras políticas públicas relevantíssimas, para financiar
(renunciando, com isso, a parcela desses serviços públicos ou de sua
qualidade) os custos dos indivíduos com a educação por meio de
estabelecimentos privados de ensino (cuja garantia de acesso não cabe
ao Estado), para além dos limites fixados pelo legislador.
27.
Em outras palavras, e tratando especificamente da política
pública de educação, correlata à concretização do direito fundamental à
educação, indaga-se: a sociedade está disposta a aplicar dinheiro público
que poderia ser utilizado na educação pública de todos os cidadãos
(sobretudo, daqueles mais pobres, que não têm condições de pagar
instituições particulares de ensino) para financiar indiretamente (pela via
da técnica da dedução de IRPF) a educação privada dos cidadãos com

capacidade econômica para custeá-Ia? Ainda que se trate de instituição
particular de ensino caríssima e que será, em caso de hipotética
procedência da AOI 4.927, custeada, em boa medida, com o que, de
outra forma, seria receita pública, já que o deferimento do pedido
deduzido pela OAB afastaria a existência de qualquer limite de valor para
as deduções de IRPF de despesas de instrução relacionadas aos
exercício de 2012, 2013 e 2014? Essa seria a melhor maneira de se
concretizar o direito à educação ou haveria outras formas mais eficientes
e eficazes de implementar uma política pública educacional?
28.
Como se vê, não se trata de uma discussão judicial, mas de
uma discussão de planejamento e execução de política pública, de
competência constitucional dos Poderes Executivo e Legislativo, a
decisão sobre se a maneira mais adequada do Estado concretizar o
direito fundamental à educação é a permissão de dedução do IRPF das
despesas com educação privada dos contribuintes e dos seus
dependentes, sem qualquer limite de valor, ou se aquele direito seria
melhor concretizado com outra(s) estratégia(s) de aplicação das receitas
públicas correspondentes ao valor que se deixaria de arrecadar com o
benefício fiscal da dedução ilimitada.
29.
Portanto, o que a AOI 4.927 suscita é um debate sobre a
melhor forma de se efetivar a política pública educacional, se com um
leve, um moderado ou um forte fomento estatal à educação privada; se
com uma leve, uma moderada ou uma forte destinação, para a educação
dos cidadãos em instituições privadas, de recursos públicos (receita
tributária), que poderiam ser canalizados para o financiamento da
educação pública (ou de outra política pública, o que revela que, na
verdade, a AOI provoca a necessidade de um debate sobre políticas
públicas ainda mais amplo e complexo do que o do âmbito educacional);
se com uma limitada ou ilimitada possibilidade de dedução do IRPF de
despesas com a educação privada dos contribuintes e dos seus
dependentes.
30.
Notório, assim, que, diferentemente do que foi alegado na
petição inicial da AOI, a ação em comento implica, sim, judicialização de
políticas públicas, encontrando óbice intransponível no princípio
constitucional da separação de poderes. Data maxima venia, não
compete ao Judiciário, mas, sim, ao Poder Legislativo e ao Poder
Executivo, determinar a melhor maneira de se efetivar as políticas
públicas concretizadoras de direitos sociais.
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31.
Como expõe, brilhantemente, a conhecida obra The Cost of
Rights 4 , os direitos, não só os sociais, mas, até mesmo, os individuais
(ou, mais precisamente, a sua concretização) têm custo e demandam a
aplicação de dinheiro público proveniente, em sua maior parte, das
receitas tributárias. Sendo os recursos públicos limitados, é uma questão
política, concernente aos Poderes Legislativo e Executivo, e não
jurisdicional, determinar as escolhas sobre em que alocar (ainda que
indiretamente, como no caso da dedução de IRPF de despesas com
educação privada) tais escassos recursos de forma a otimizar a
concretização de direito sociais, de acordo com a reserva do possível.
32.
Importante reconhecer que seria ideal que o Estado
dispusesse de dinheiro público suficiente para financiar uma educação
pública de excelência, subsidiar uma educação privada de alta qualidade
para todos os que optassem pelo ensino por meio de instituições
particulares, além de uma saúde pública de vanguarda, de moradia digna
para todos, replicando, ainda, esse mesmo alto padrão no que diz
respeito a todas as demais políticas públicas. Ocorre que as abstrações
jurídicas não podem fazer esquecer do fato de que o dinheiro público não
é ilimitado, pelo que a aplicação das escassas receitas públicas depende
de escolhas que, por enfrentarem o cruel limite do materialmente
possível, acabam sendo excludentes de outras alternativas que também
seriam desejáveis, mas que são preteridas por insuficiência de recursos
para custear todas as opções que, cumulativamente, contribuiriam para a
concretização dos direitos sociais.
33.
Eis o motivo pelo qual o princípio da reserva da possível
pode ser invocado para fundamentar a impossibilidade do Estado ser
obrigado a financiar, em boa medida, a educação privada dos
contribuintes e dos seus dependentes, por meio da dedução integral, sem
quaisquer limites (tal qual pedido na AOI), das correlatas despesas e, ao
mesmo tempo, a financiar todo um sistema de educação pública gratuito
e com a qualidade que a sociedade espera, além de uma diversidade de
outras políticas públicas essenciais, como a de saúde e de moradia,
sempre com a expectativa social de que haja um padrão de excelência.
34.
Corrobora o que foi acima afirmado o impacto econômico de
eventual medida que possibilitasse a dedução integral das despesas dos
contribuintes e dos seus dependentes com educação privada. Como
informado pela Receita Federal do Brasil na Nota RFB/Codac/Cobra/Oipef
109, de 23 de abril de 2013, o impacto financeiro de se possibilitar a
dedução de IRPF das despesas de instrução dos contribuintes e dos seus

HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: why liberty depends on taxes.
New York: W. W. Norton, 1999.
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dependentes sem qualquer limite é de cerca de R$ 50 bilhões (cinquenta
bilhões de reais) por exercício. Como a consequência de eventual
procedência do pedido da ADI é a ausência de limites para a dedução
das despesas de instrução do IRPF de três exercícios (2012, 2013 e
2014), o impacto financeiro, nos termos da Nota da Receita Federal do
Brasil, da declaração de inconstitucionalidade do artigo ao, li, 'b', 7, a e 9,
da Lei 9.250/95 é de, aproximadamente, R$ 150 bilhões (cento e
cinquenta bilhões de reais). Caso se leve em consideração o possivel
efeito multiplicador de eventual precedente no sentido da
inconstitucionalidade da fixação de limites para a dedução das despesas
de instrução e, portanto, o risco de ajuizamento - e procedência - de
ações individuais de repetição de indébito questionando os limites de
dedução aplicados nos exercicios anteriores, respeitado cada prazo
prescricional individual, o potencial impacto econômico é de R$ 250
bilhões (duzentos e cinquenta bilhões de reais) apenas para os últimos 5
exercícios (considerado o prazo prescricional de cinco anos).
35.
A Receita chegou, na aludida Nota, a tais valores a partir de
levantamento feito, tomando por parâmetro os exercicios de 2011 e 2012,
com base na quantidade de declarações com despesas de instrução, no
valor total declarado com despesas de instrução, na quantidade total de
declarações, no valor de despesas com instrução efetivamente deduzido.
chegando-se ao impacto financeiro que ocorreria, se não houvesse limite
de dedução, considerando-se a alíquota de 27,5%.
36.
Os informados valores de impacto econômico são bastante
divergentes do impacto econômico de R$ 4,37 bilhões indicado pela OAB
na sua petição inicial. Deve-se, no entanto, observar que é a Secretaria
da Receita Federal do Brasil o órgão público competente para processar
as declarações de imposto de renda, em razão do que possui
informações fidedignas acerca de todas as variáveis necessárias ao
cálculo do impacto econômico nesse caso, diferentemente do Conselho
Federal da OAB. Por isso, os valores de impacto econômico veiculados
pela Receita Federal do Brasil são justificadamente mais confiáveis do
que aquele valor apresentado pela OAB.
37.
Em outras palavras, na hipótese da ADI 4.927 ser julgada
procedente, apenas no que tange aos anos de 2012, 2013 e 2014, R$
150 bilhões (cento e cinquenta bilhões de reais), que poderiam ser
aplicados na educação por meio de instituições de ensino públicas (de
que dependem os indivíduos mais pobres, que, por falta de capacidade
econômica, não têm a alternativa de estudar em instituições privadas
pagas), na saúde pública, em moradia popular ou em outras políticas
públicas essenciais, serão empregados no financiamento indireto da
educação privada daqueles com capacidade econômica para pagá-Ia.
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38.
Considerando-se o risco de eventual precedente no sentido
da inconstitucionalidade da fixação de limites para a dedução de
despesas com instrução do IRPF ser replicado, em julgamentos de ações
individuais, no que tange a exercícios diversos dos discutidos na ADI, o
impacto é ainda maior: até R$ 250 bilhões (duzentos e cinquenta bilhões
de reais), referentes aos últimos cinco exercícios, que poderiam ser
aplicados na educação pública dos mais pobres (e dos mais ricos que
assim desejarem) e nas demais políticas püblicas relevantes, serão
utilizados no pagamento (ainda que parcial) da educação privada dos
cidadãos com aptidão econômica para custeá-Ia; e cerca de mais R$ 50
bilhões (cinquenta bilhões de reais) para cada exercício futuro, após o de
2014, em que aquele hipotético entendimento judicial for aplicado como
obstáculo a leis vindouras que pretendam impor novos limites à dedução
do IRPF de despesas com instrução.
39.
Destaca-se que o debatido impacto economlCO afetaria
negativamente não apenas as políticas públicas (inclusive a de educação)
planejadas e executadas pela União, mas, também, pelos Estados e
Municípios, já que, nos termos do artigo 159, I, 'a', 'b', 'c' e 'd' da
Constituição, 48% do produto da arrecadação do imposto de renda
devem ser destinados ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal, ao Fundo de Participação dos Municípios e a programas de
financiamento do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, divididos
na forma estabelecida naqueles dispositivos. Assim, uma drástica
diminuição na arrecadação do IRPF também prejudica gravemente
Estados e Municípios.
40.
Sem dúvida, é uma questão de decisão política (e não
jurisdicional), de competência dos Poderes Legislativo e Executivo (e não
do Poder Judiciário), definir se a melhor maneira de se efetivar a política
pública de educação é alocando esses R$ 50 bilhões (cinquenta bilhões
de reais) de dinheiro público, por exercício, na educação dos cidadãos
por meio de instituições públicas ou na educação dos indivíduos por meio
de estabelecimentos privados.
41.
Da mesma forma, o prinCipIO da reserva do possível
fundamenta a fixação de limites à dedução do IRPF de despesas com
instrução privada, na medida em que não é materialmente possível ao
Estado financiar indiretamente (por meio das deduções, que acarretam
redução de receita tributária), sem que haja limites para tanto, o ensino
dos indivíduos por meio de estabelecimentos particulares (cujo acesso o
Estado sequer tem o dever constitucional de garantir) e, ao mesmo
tempo, financiar diretamente uma educação pública de qualidade e
gratuita (dever do Estado).
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42.
Ora, se não é materialmente possível alocar os referidos R$
50 bilhões (cinquenta bilhões de reais), por exercício, na educação
privada dos cidadãos (por meio da possibilidade de deduções ilimitadas,
consequência do eventual procedência do pedido da AOI) e,
concomitantemente, garantir, sem esse dinheiro público, uma educação
pública de qualidade, além da excelência de outras políticas piJblicas
relevantes, o princípio da reserva do possível justifica que sejam fixados,
legitimamente, limites para a dedução de despesas com instrução privada
(até porque o Estado não tem o dever de garanti-Ia), em benefício da
priorização da utilização desses escassos recursos públicos no
financiamento da educação pública (dever do Estado) e de outras
políticas públicas indispensáveis.
43.
Enfatiza-se que nada impede a aplicação do principio da
reserva do possível em uma controvérsia tributária, na medida em que
está em jogo, por meio da definição de um limite de dedução de despesas
com educação privada dos contribuintes e dos seus dependentes, a
definição da melhor maneira de se efetivar uma política pública
(educação), dentro dos óbices intransponíveis do materialmente possível,
considerada a escassez dos recursos públicos e a decorrente
necessidade de realização de escolhas políticas excludentes acerca de
em que alocá-los. Dessa forma, o debate acerca da reserva do possível
precisa, sim, ser travado nos autos da AOI, diferentemente do que foi
alegado pela OAB na petição inicial.
44.
Nem poderia ser diferente. Ora, como se entender
pertinente a invocação do princípio da reserva do possível numa
discussão envolvendo o montante de dinheiro público (limites) destinado
ao financiamento direto da educação pública (dever do Estado e que
beneficia, preponderantemente, os cidadãos mais pobres), mas não
entendê-Ia cabível num debate em torno do montante de dinheiro público
(limites) destinado ao financiamento indireto (por meio das deduções de
despesas de instrução no IRPF) da educação privada dos cidadãos com
maior capacidade econômica que optam por ela (que não é dever do
Estado garantir, mas mera faculdade dos indivíduos que podem arcá-Ia)?
Essa pergunta é meramente retórica, porquanto a resposta parece ser
evidentemente a de que, com ainda maior razão, o princípio da reserva
do possível também é aplicável na hipótese do financiamento indireto, por
meio de deduções fiscais, da educação privada dos indivíduos, a qual o
Estado não tem o dever constitucional de garantir.
45.
Essa indagação provocativa torna clara a irrelevância, para
a controvérsia da AOI, do argumento utilizado na peça vestibular de que o
princípio da reserva do possível é limitado pela garantia constitucional do
mínimo existencial. É que o mínimo existencial, no que tange à educação,
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está garantido pela educação pública e gratuita fornecida pelo Estado.
Além disso, apesar de o Estado não estar constitucionalmente obrigado a
custear o acesso dos indivíduos à educação privada (mas, apenas, a
respeitá-lo, caso aqueles que possam arcá-Ia optem por ela), ainda se
permite, por mero benefício fiscal, a dedução das despesas de instrução
do IRPF nos limites previstos na questionada lei. A possibilidade de
dedução dentro desses limites também pode ser considerada uma
contribuição do Estado para a preservação do minimo existencial, no que
concerne à educação, ainda que apenas tenha o dever de financiar a
educação pública.
46.
Na verdade, a eventual procedência da AOI, com a abolição
dos limites para a dedução de despesas com instrução privada, não teria
a função de preservar o mínimo existencial, correlato à educação, dos
indivíduos, que é protegido pelo acesso à educação pública e gratuita e,
até mesmo, pela possibilidade de dedução de despesas de instrução nos
limites existentes. A real consequência da hipotética procedência da
citada ação declaratória seria ameaçar, em vez de garantir, o mínimo
existencial relacionado à educação dos alunos dos estabelecimentos
públicos, ante a diminuição das receitas públicas que poderiam ser nela
empregadas, em favorecimento de uma educação, para além do mínimo
existencial, dos alunos dos estabelecimentos privados pagos,
inacessíveis aos mais pobres.
47.
Sabendo-se que os recursos públicos são limitados e que abrir
mão de receita pública (tributo) em prol do financiamento indireto da
educação privada dos indivíduos com maior capacidade econômica tem
como contrapartida o prejuízo do financiamento direto da educação
pública dos cidadãos mais pobres (e de todos aqueles que optarem pelo
ensino por meio dos estabelecimentos oficiais), torna-se intuitivo que a
dedução fiscal ilimitada das despesas com instrução não é uma exigência
da Constituição, uma vez que vai de encontro a objetivos fundamentais
da República, como a redução da desigualdade social e a erradicação da
pobreza, além de ao próprio direito à educação, com o matiz
constitucional de direito fundamental a um ensino público gratuito.
48.
A dedutibilidade integral incentiva, assim, a desigualdade material
entre os cidadãos: em consequência da eventual procedência da AOI, os
indivíduos com maior capacidade econômica financiando, com o dinheiro
que seria destinado ao pagamento do imposto de renda, os seus estudos
e os dos seus dependentes em estabelecimentos privados de ensino,
ainda que caríssimos, tendo como consequência a redução do dinheiro
público que poderia ser aplicado no financiamento dos estudos dos
indivíduos mais pobres (principais clientes dos estabelecimentos públicos
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de ensino e que, por falta de capacidade econômica, não possuem a
alternativa de estudar na rede privada de ensino).
49.
A redução da receita tributária disponível para o financiamento da
educação plJblica tenderia a causar a diminuição da sua qualidade,
prejudicando a capacitação desses cidadãos mais pobres, sem acesso ao
ensino privado pago, e que ficariam ainda mais inferiorizados na
competição com os mais ricos no mercado de trabalho.
50.
Consigna-se que, além de ser notório que os cidadãos mais
pobres não têm possibilidade de pagar a educação privada, eles também
não teriam como deduzir as despesas de instrução do IRPF (e assim
serem subsidiados pelo Estado para poder pagá-Ia), uma vez que se
encontram na faixa de isenção do referido imposto, sendo dispensados
dos seu pagamento. Por isso, a dedutibilidade integral das despesas de
instrução apenas beneficia os cidadãos com maior capacidade
econômica, que podem pagar a educação privada, sem favorecer os
indivíduos mais pobres.
51.
Ainda pior: possibilitar a dedução ilimitada das despesas de
educação privada pelos cidadãos com maior capacidade econômica,
muito longe de beneficiar, prejudica os cidadãos mais pobres, em virtude
da presumível queda da qualidade da sua educação pública (única
alternativa que possuem), que tende a decorrer da diminuição das
receitas públicas capazes de financiá-Ia, efeito daquela medida
pretendida pela AOI 4.927. Sob um outro ângulo, fomenta-se a educação
privada dos indivíduos de maior riqueza (que o Estado não tem obrigação
constitucional de custear), em prejuízo da educação pública de todos os
indivíduos que dela dependam, sobretudo dos mais pobres (que cabe ao
Estado, por imposição constitucional, financiar). Há nessa medida, pedido
principal da AOI 4.927, clara violação ao princípio constitucional da
igualdade, aos objetivos fundamentais da República de redução da
desigualdade social e de erradicação da pobreza, ao princípio da
proibição de retrocesso social e ao direito fundamental à educação,
concebido como dever do Estado de garantir o acesso dos indivíduos a
uma educação pública gratuita e de qualidade.
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52.
Logo, sob a encantadora aparência de uma socialmente
justa concretização de um direito social (o direito fundamental à
educação), o que, na verdade, o eventual julgamento de procedência da
AOI 4.927 promoverá, com a permissão da dedução fiscal de despesas
de instrução sem qualquer limite, é Lima injustiça social, um retrocesso
social na concretização do direito à educação (pública) dos indivíduos
mais pobres, que será prejudicada pela diminuição das receitas públicas
disponíveis para financiá-Ia; tudo em privilégio de uma maior utilização de
dinheiro público no financiamento indireto (ainda que parcial) da
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educação privada dos indivíduos com maior capacidade econômica, que
sequer é um dever constitucional do Estado.
53.
Importante observar, nesse contexto, que o imposto de
renda é um tributo vocacionado à promoção da justiça social, na medida
em que a progressividade das suas alíquotas busca reduzir as
desigualdades sociais, exigindo que os cidadãos com maior capacidade
econômica contribuam de forma proporcionalmente mais elevada com o
custeio das políticas públicas do que aqueles indivíduos mais pobres,
acarretando, assim, verdadeira redistribuição de riquezas na sociedade.
Dessa forma, a abolição judicial dos limites fixados pelo legislador para a
dedução de despesas dos contribuintes e dos seus dependentes com
educação privada atuaria de forma contrária à progressividade inerente
ao imposto sobre a renda.
54.
A progressividade tributária do IRPF prioriza, com anseio de
justiça social, os cidadãos mais pobres, garantindo que eles estejam
isentos do tributo ou contribuam de maneira proporcionalmente menor
com o custeio das políticas públicas por meio do imposto em questão.
Antagonicamente, a extinção judicial dos limites de dedutibilidade das
despesas com instrução geraria regressividade tributária por prestigiar os
cidadãos mais ricos, aplicando na educação privada dos indivíduos de
maior capacidade econômica (que o Estado não tem o dever
constitucional de financiar) dinheiro público (receita tributária à qual se
renuncia) que poderia ser empregado na educação pública e em outras
políticas públicas voltadas para os mais pobres, e, até mesmo, para os
mais ricos que desejarem utilizar os respectivos serviços públicos. Isso
seria equiparar o sistema tributário brasileiro a uma espécie de "Robin
Hood às avessas", que tiraria dos mais pobres para dar para os mais
ricos.
55.
Como visto, a abolição judicial dos limites de dedução de
despesas com instrução no IRPF vai de encontro à progressividade do
imposto de renda, prejudicando a obtenção da justiça social que esse
tributo, por sua própria natureza, tem por finalidade. Por isso, com a
devida vênia, julgar procedente o pedido da ADI seria desconsiderar toda
a teleologia do imposto de renda de mecanismo tributário de consecução
da igualdade material dos cidadãos, por meio da redução das
desigualdades sociais e da busca da erradicação da pobreza, além,
obviamente, de financiamento das mais diversas políticas públicas de
interesse da sociedade.
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56.
Tais considerações também revelam que não procede a
tese da ADI de violação ao princípio da capacidade contributiva. Este
princípio tem por finalidade essencial a proteção do mínimo existencial do
indivíduo (que deve ser garantido, no que tange à educação, pelo ensino

21

público gratuito), e não do máximo possível (como seria o caso de se
obrigar o Estado a financiar indiretamente a educação privada dos
indivíduos, ainda que caríssima, abrindo mão, sem limites, de receita
tributária).
57.
A Constituição, portanto, não pode ser invocada como
fundamento para se garantir, sob a falaciosa proteção do princípio da
capacidade contributiva, o máximo possível, no tocante à educação, aos
indivíduos de maior capacidade econômica, em detrimento da garantia do
mínimo existencial dos cidadãos mais pobres, cuja oferta e qualidade da
educação pública ficaria ameaçada pela enorme redução das receitas
tributárias.
58.
Como demonstrado, a imposição de limites à dedução de
despesas com instrução privilegia a preservação do mínimo existencial,
relacionado à educação, dos contribuintes com menor capacidade
financeira, que dependem da educação pública, sem comprometer, de
maneira alguma, o mínimo existencial no que diz respeito à educação dos
indivíduos de maior capacidade econômica, que, além de terem à sua
disposição a educação pública, que o Estado deve garantir, ainda
possuem aptidão financeira para custear a educação privada a eles
facultada e usufruem do benefício fiscal (que o Estado não era
constitucionalmente obrigado a estabelecer) de deduzir parte dessas
despesas da base de cálculo do IRPF. Claramente, o princípio da
capacidade contributiva é respeitado pelos limites à dedução de despesas
de instrução previstos no artigo 8°, 11, 'b', 7, 8 e 9, da Lei 9.250/95.
59.
Isso também demonstra a implausibilidade da tese da AOI
no sentido da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana por
parte do artigo 8°, 11, 'b', 7, 8 e 9, da Lei 9.250/95. No caso, não há que se
falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana se a
existência dos limites à dedução de despesas de instrução no IRPF não
ameaça o mínimo existencial, no concernente à educação, dos cidadãos
de maior capacidade econômica, que optam pela educação privada, e, ao
mesmo tempo, garante o mínimo existencial, também relativo à
educação, dos cidadãos mais pobres, dependentes da educação pública,
que não será comprometida pela grande diminuição de receitas tributárias
que decorreria de uma dedutibilidade fiscal ilimitada.

60.
De fato, a ausência de qualquer limite para a dedução de
despesas de instrução no IRPF, situação que derivaria da eventual
procedência da AOI 4.927, apenas contribuiria para, buscando-se um
máximo possível, em relação à educação, para os cidadãos de maior
capacidade econômica, prejudicar a garantia do mínimo existencial aos
mais pobres, em razão da diminuição das receitas estatais disponíveis
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para a educação pública, aí, sim, desfavorecendo a concretização do
princípio da dignidade da pessoa humana, no que tange, justamente, aos
mais necessitados.
61.
Também por isso observa-se que é inadequada a
invocação do princípio da proteção da família, como feito na petição
inicial, pois não se pode interpretar que a Constituição determina que o
Estado garanta, através da sua política tributária, uma realização dos
direitos sociais (como aquele à educação) das famílias de maior
capacidade econômica para além do mínimo existencial se isso não
puder ser feito sem se prejudicar uma realização minimamente
satisfatória (equivalente ao mínimo existencial) dos direitos sociais das
famílias mais pobres.
62.
Ademais, não é procedente o argumento de que a
dedutibilidade ilimitada das despesas com instrução da base de cálculo
do IRPF é uma exigência do conceito de renda do art. 153, 111, da
Constituição da República.
63.
Ocorre que não há no art. 153, 111, da Constituição um
conceito constitucional de renda do qual se possa extrair ser um dever
constitucional do Poder Legislativo da União estabelecer a dedutibilidade
das despesas dos contribuintes e dos seus dependentes com educação
privada, ainda mais em se tratando de uma dedutibilidade ilimitada, tal
qual pretendido pela OAB por intermédio da ADI.
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64.
Cabe ao legislador infraconstitucional, e não ao poder
constituinte, a tarefa de disciplinar a própria base de cálculo do imposto
de renda, que é matéria legal, e não constitucional. Por conseguinte, cabe
ao legislador infraconstitucional regular as hipóteses de dedução da base
de cálculo do imposto de renda, disciplinando, inclusive, a dedutibilidade
ou não de despesas de instrução.
65.
Dessa maneira, não estando o Poder Legislativo vinculado
pela Constituição sequer a permitir qualquer dedução de IRPF de
despesas de educação privada, também não está, por óbvio, obrigado a
possibilitá-Ia de forma ilimitada. Tal dedutibilidade deve ser
compreendida, portanto, como um benefício fiscal, cuja concessão
depende de considerações de conveniência e de oportunidade políticas
do legislador, e não como uma exigência do art. 153, 111, da Constituição.
66.
O verdadeiro conceito constitucional de renda do art. 153,
111, é representado pela noção de acréscimo patrimonial e este, sem
dúvida, está configurado quando o contribuinte obtém a renda que,
posteriormente, utiliza no pagamento da sua educação privada ou na dos
seus dependentes. Já que a obtenção da renda que o cidadão,
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posteriormente, aplica no pagamento das despesas de instrução provoca
acréscimo patrimonial, ocorre o fato gerador do imposto de renda.
67.
Destaca-se, ainda, que não se identifica na Constituição
qualquer imunidade tributária sobre as rendas dos cidadãos empregadas
na sua educação privada ou na dos seus dependentes.
68.
Em virtude do que foi dito imediatamente acima em torno do
conceito constitucional de renda do art. 153, 111, e da inexistência de
imunidade tributária, nota-se que a Constituição, sem dúvida, atribuiu ao
Poder Legislativo da União competência tributária para instituir imposto de
renda que submeta à tributação as rendas dos contribuintes empregadas
no custeio da sua educação privada e na dos seus dependentes.
69.
Portanto, nada, nem o conceito constitucional de renda, nem
qualquer imunidade tributária, impedia que o legislador, se desejasse,
tivesse tributado integralmente as rendas utilizadas para o pagamento de
despesas de instrução, sem possibilidade de qualquer dedução. Se o
legislador podia o mais (tributar tais rendas sem permitir qualquer
dedução), fica claro que também podia o menos (tributar apenas
parcialmente essas rendas, permitindo uma dedução, com limites, das
despesas de instrução).
70.
Em acréscimo, não há afronta ao princípio da vedação ao
confisco. Primeiramente, já foi demonstrado que os limites à dedução de
despesas de instrução no IRPF não ameaça o mínimo existencial dos
contribuintes. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
clara no sentido de que, para exame da eventual violação do princípio da
vedação ao confisco, deve ser considerada a carga tributária global,
resultante dos tributos em conjunto, e não apenas a de um tributo,
isoladamente, como no caso da ADI, que diz respeito ao imposto de
rerida, ainda mais em se tratando apenas do limite de dedutibilidade de
uma específica despesa, e não de uma alíquota desproporcionalmente
elevada, por exemplo. Eis a relatada posição do STF:

A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da
totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que
dispõe o contribuinte • considerado o montante de sua riqueza (renda e
capital) - para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele
deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que
os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a
aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de
ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público. Resulta configurado
o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito
cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas
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pela mesma entidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira
irrazoável, o patrimônio elou os rendimentos do contribuinte.
(ADI 2010 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
30/0911999, DJ 12-04-2002 PP-00051 EMENT VOL-02064-01 PP-00086 - grifos
nossos)

71.
Diante de tantos razoáveis argumentos no sentido da
constitucionalidade dos limites de dedução das despesas de instrução no
IRPF, fica evidente que não deve encontrar guarida a tese da petição
inicial da ADI de que o princípio da razoabilidade impõe a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 8°, li, 'b', 7, 8 e 9, da Lei 9.250/95.
72.
Não obstante as sólidas razões que demonstram a
constitucionalidade do artigo 8°, li, 'b', 7, 8 e 9, da Lei 9.250/95, entende
se prudente, e extremamente necessário, que, na remota hipótese do
advento de julgamento de procedência da ADI 4.927, seja realizada a
modulação de efeitos da eventual declaração de inconstitucionalidade
para que o legislador leve em consideração, apenas para os exercícios
posteriores a 2014 (último exercício em relação ao qual a Lei 9.250/95
regulamenta os limites à dedutibilidade fiscal das despesas de instrução),
a suposta incompatibilidade com a Constituição do atual patamar de
limitação da dedução, preservando-se os efeitos jurídicos dos
questionados dispositivos legais em relação aos exercícios de 2012, 2013
e 2014. Isso em razão da enorme perda de receita tributária já informada
(cerca de R$ 150 bilhões referentes apenas a esses três anos), que
causaria gravíssimos prejuízos às políticas públicas, inclusive a de
educação pública, que já contam, em seu planejamento, com a
arrecadação de IRPF estimada (e que seria abrupta e drasticamente
reduzida) para esse ano e para os dois próximos.
73.
Por todo o exposto, a ação direta de inconstitucionalidade
proposta pela OAB não logrou demonstrar qualquer inconstitucionalidade
dos dispositivos por ela impugnados, razão pela qual se espera a sua
total improcedência.

IV Conclusão

Diante de todo o exposto,

impende concluir pela total

improcedência desta ADln, esperando, caso se decida examinar o
mérito, a declaração de constitucionalidade do artigo 8°, li, "b", 7, 8 e
9, da Lei nO 9.250/1995, na redação dada pela Lei nO 12.469/2011.
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São esses os elementos, considerados pertinentes, para
instruir, a resposta da Excelentíssima Senhora Presidente da
República ao Ofício nO 4431, de 18/04/2013, da Relatora do feito, a
Excelentíssima Senhor Ministra Rosa Weber.
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Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
COORDENAÇÃO-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA - CODAC
COORDENAÇÃO DE COBRANÇA-COBRA
DIVISÃO DE COBRANÇA DA PESSOA FÍSICA. DO IMÓVEL RURAL E DE
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DIPEF

Nota RFB/CodaclCobraIDipefn2 109, de23 de abril 2013.
Interessado: Iara Antunes Vianna - Procuradora da Fazenda Nacional- Coordenação de Atuação
Judicial Perante ao Supremo Tribunal Federal (CASTF).
Assunto: Pedido de subsídios - Acão Judicial Sindifisco - IRPF - Supressão do Limite das
despesas com Instrução.
Para que seja requerida a suspensão da decisão do TRF/3 ê Região, que nos autos
do Agravo de Instrumento n2 0033585-04.20 12.4.03.0000/SP 2012.03.00.033585-0/SP autorizou
a dedução no Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) de despesas com educação, sem
limite, a senhora Iara Antunes Vianna - Procuradora da Fazenda Nacional da Coordenação de
Atuação Judicial Perante ao Supremo Tribunal Federal (CASTF), solicita "estimativa
econômica, ainda que aproximada, do provimento da tese do contribuinte, bem como outros
dados econômicos ou que possam evidenciar o potencial efeito multiplicador da causa (como a
quantidade de mandados de segurança em que se discute ou se discutiu esta tese)... "

2.
Considerando que foram solicitadas algumas informações referentes às áreas de
atuação da Coordenação-Geral de Estudos Econômico-Tributários e de Previsão e Análise
(Coget) e Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), informa-se a
seguir os dados obtidos nesta Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e sugere
se o encaminhamento às áreas citadas para complemento das referidas informações.
3.
Levantou-se, para os exercícios de 2011 e 2012, a Quantidade de Declarações com
Despesa Instrução, o Valor Total Declarado com Despesa Instrução, a Quantidade total de
Declarações, o Valor de Despesas com Instrução (Pág. Resumo) efetivamente deduzido e o
impacto financeiro, se não houver limite de dedução, considerando a alíquota de 27,5%, (vinte e
sete vírgula cinco por cento) tabela anexa.
4.
O impacto financeiro é de cerca de R$ 50 bilhões (cinquenta bilhões de reais) por
exercício, ou seja, considerando os últimos 5 (cinco) exercícios montaria um valor em tomo de
R$ 250 bilhões (duzentos e cinquenta bilhões de reais).
5.
Isso posto, sugere-se o encaminhamento desta Nota ao Gabinete do Senhor
Secretário da Receita Federal do Brasil, aos cuidados do Senhor Carlos Roberto Occaso,
Subsecretário de Arrecadação e Atendimento, com cópias para os Coordenadores-Gerais da
Coget e Cocaj.

À consideração superior.
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GENILMAR FON'iENELLE RODRIGUES
Chefe da Dipef
De acordo.
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FABER
Coordena r de Cobrança

JOÃO PAU
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TINS DA SILVA
ecadação e Cobrança
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(FI. 2 da Nota RFB/Codac/Cobra/Dipefn2 109, de 23 de abril de 2013.)

Anexo Único - Tabela Relatório de Despesas com Instrução no Brasil.
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