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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4927
Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFüAB
Requeridos: Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidente da República
Relatora:

Ministra Rosa Weber

Tributário. Itens 7. 8 e 9 da alínea "o" do inciso 11
do artigo 8" da Lei na 9.250/95. Imposto de remiu
Dedu~'c7o re!otivo às despesas com educUlJ/o.
EstipuloçLlo de limites má.rimo\ pelas normas
questionadas Preliminar. Inviabilidade do pedido
formulado pelo requerente. Necessidade de otuoçúo
desse Supremo Tribunal Fedeml como legislador
rositi1'0. lvlérito. Competência triblltária da Uniúo.
A IIséncia de imunidade relativomente às rendas
empregadas em educaçLlo. Beneficio fiscal. Matéria
sujeita à competência discricionária do legislador
ordinário. Manijestaçào relo não conhecimento da
oçào direto e. no mérito. pela improcedêncio do
pedido.

Egrégio Supremo Tribunal Federal.

ü Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no at1igo
I03.

~

3°. da Constituição da República. bem como na Lei n° 9.868/99, vem,

respeitosamente,

manifestar-se

inconstitucional idade.

quanto

à

presente

ação

direta

de

I - DA AÇÃO DIRETA
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil - CFOAB, tendo por objeto os itens 7, 8 e 9 da alínea "b" do inciso 11 do
artigo 8° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pela
Lei nO 12.469, de 26 de agosto de 2011. as quais tratam do imposto sobre a renda
da pessoa física. Eis, em destaque, o teor dos dispositivos impugnados:

Lei n" 9.250/95:
"Art. W A hu.\e de cálcl/lo do imposto devidu nu ono-colendário seuí
o dif'erenço entre os somos
I - de todos os rendimentos percehidos dl/ronte o uno-colendúrio.
exceto os isentos. os nLlo-tributáveis. os tributá"eis eXc!llsi\'omente no
jonte e os sujeitos Li triblltaçào definitiva.
II - dos dedllç'rJes reloti\'Os:
( ... )
h) o pagomentos de despesos com instruçôo do contrihllintl! e de seus
dependentes. e(etllodos a estabelecimentos de ensinu. relotil'Umente Li
educação injúnfil. compreendendo as creches e as pré-escolos. ao
ensino /ul1domenfo!: ao ensino médio. à educoç:ôo superior.
compreendendo os cllrsos de gradllaçe/o e de pós-gradlloÇ.'ôo
(mestrodo. douto/'Udo e especiolizaçôo). e à edllcoçâo pl'Of/ssionol.
compreendendo o ensino técnico e o tecnológicu. oté () limite onl/ol
indi"idual de.
( ... )

7. RS 3.091,35 (três mil, I/oventa e UI1I reais e tril/ta e cil/cO
centavos) para o ano-calel/dário de 2012;
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis
centavos) para o oI/o-calendário de 2013;
9. R$ 3.3 75,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reai'! e oitenta e
três centavos) a partir do ano-calendário de 20/4;"

O

requerente

sustenta

que

as

normas

hostilizadas

seriam

incompatíveis com o Texto Constitucional de 1988, uma vez que '"o imposição
de limites tão reduzidos à dedutibilidade das despesas com educação na base de
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas ofende (...) diversos comandos
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constitucionais, como o conceito de renda (art, 153, lll)I, a capacidade
contributiva (art, 145, § 1°/, o não-confisco tributário (ar!. 150, IV)", o direito

à educação (arts. 6~ caput, 23. V, 205. 208. 209 e 227l, que a Constituição
I ",/"',

153, ('o/llpl'le Ú 1.'lIiâo insliluil' il7lposlOS sobre:

(,',)

111 - I'endu e (JI'()\'ef7/OS de qllolqll('/' lI{[/lIre::u, "
ê " lr! 1-15 :/ I '/liào, os E~lados, o DislrilO rederul e osl/lIniCljlios podel'ào illslilllil' os seXllinh'I' IrihlllOs'
(. ,)
,lI' I" - Selllpre quI' possíl'd os illlpOSIOS lel'(lO c{f/'â,er pessoal e s('/'(/o graelllodos segullelo li CUI)ocir/llde
<:'COllrJlIÚCO do cOlIll'ihuinle, /áclIllaelo à udl/úl1islf'{fçao Iri!>lIlária, i!spI'Cia/mellle P(/f'{f cOIl/erir e/eli"idur/e li
e.\'l(') oh/elil'o.\', idellli(icor, respeilar/os os direilOS individuais I:' 1105 lermos do lei, o /Julrilll6l1io, 0.1' l'elldil/le!llOS
e UI' ulil'idodes econômicus do cOlllribuillle, "

, ",/r!, 1511 Sem prejllí::o de OUI/'{/S gowlllias ossegllf'{fdus 00 cOlIll'ihllinle, é vedodo à Clliôo, uos I:SlOdos, 00
Oi,llrilo redl'f'{fl e 00.1' ,\/lIlIicípios,
( .. ,)
/I' - ulili::or IrihlllO COIII <>.feilO de COI!(iSCO, '
',/1'1, {/' ,'li)o dh'eilos sociais a edllcoç'(/O, o soúde, o olil1lenwç'õo, o Iwholho, {f IllOrodio, o lo::er, a seglll'(lflç'o.
o {Jl'el'idl'lIcio socia/, a prOleÇaO à l1Ialel'llid(l(le I' ú illfância, (/ assiSlêncio aos dl'sal/lpCI/'(/dos, 1I0.forma de,l/(I
COl/slillliç'âo, "

t.

"..In l3, cOl/lpi'léncio CO/lUI//I da U/lião, dos {slodos, du DiSlrilu Federal e dos ,lllllliei/Jío.\'
(,',)
/' - P/'(IIJUlóollar UI Iueius de ucel'.\'o Li CIII'llru, Cf edllcaç'au e ú cit-lIciu: "
",Ir' :lO" ,~ edllcaç,ao, direilo de ,odos e del'er r/o FI'hldo e da /omí/io, será IJrOml)\'ido e iOcel/lil'ol!o com li
colo!Joroçi;o do sociedade, visando ao pieI/O descII"oll'imenlO da pessoo, seu /J/'e/Jom PUf'(f o C\'t!/'cíciu do
cidodunia e suo quoli(icoçclo po/'o o Iro!>olho "
/I'!, 20?{ O del'er do ESlodo com o edllcoç'âu I'eui e(eli\'Odo I7Icdionle o [{ol'(ln(io de,
/ - educoçi/o !Jásicu ohrigulól'io e g/'O/uiw dos -I (qUO//'Oi oos 17 (dcessele) (mos de idode, ossef!.wodo illc/usil'l-'
suo Oji:I'/O ,f!.mluilu po/'o lodos os que o e/o IIi/o li"e/,(/I1/ OCi!SSO no !c/ode p/'óprio,
/I - IJ/'og/'e,I,lil'U lIIúl'ersu/i::oç'ào do ensino médio grOlllilo:
111- olefldifllenlO educocioflol especiali::odo uos pOl'!odores de de(iciêncio, pre(ereflciulll/eme fiO rede reg 11 hll, de
eflsino:
li' - educuç'e/o il1lCtllli!. 1'111 crec!le e pré-esc%, às aio/lç'os OIé 5 (cinco) onos de ir/ode,
t - oces,\o oos /lÍI'l!is muis e/el'odos do e/lsi/lo, do pesqllisu e da aioç'ào arlíslicu, segulldo o cU/JUcir/or/e de coda
1111/:

1'1 - o(er/(/ de ensino /101111'/10 rQ;:ldo/', odN/llodo eiS cOl/diç'c!e,1 do educando:
/ '11 - olelldill7elllo ao educanelo, e/ll lodas as elo/)(Is do I!ducoçe/o húsica. por /IIeio de p/'ogml7lus sup/emellw/'cs
de molaiu/ dielólicoesc%/', IWI/Sp0/'Ie, o/il7le/lluç'clO I! ussislê/lcia à saúde
",' I" - O aCl!,lSO uo ensíl10 o!J/'igOló/'io e [{/'OIUilO é di/'eilo público su~ielivo
"" ]" - () IIi/o-o/Í!recimenro do ensino ohrigO/óno /Je/o Poder Público, ou SilO oli--I'/o il'l'egll/o/', il/lpol'!a
r",\jJo/l\uhilidode do oU!oridaele cOl1lpelellle,
,~' 3" - COII/pell! 00 Poder Plíb/ico recel1Seor os <:,dllculldos I]() I!II.\ino /unda/llell/o/, flcl!/'-/hes li c!lollludu i! ::r!lar,
jUfllO aUI'pais ou /'i?.I'polI,I'âvei\', pelo/lw/lit?ncia à e.l'colu

o

11'/. 2(JCJ.
ensillo ,j livre à inicialivu /Jrivw/o, alf'm/idos UI' sl'x"in!r?s condiçõf's,
/ - Clf/7lprilllclllo dos 1101'1110.1' Rerais do I'elllcaç'õo I/ociol/u/:
/ / - ulllori::uçõo e uvo/iaçclo de qlla/idoJe pelo Poder Público, "
',lI'! ';;2 -, l deve/' da /allJíliu, da sociedud<, e do El'lwlo assegllror à aiol/ça, 00 odolescet'll<' e ao jm.'ellJ, CUIII
uhso/u/(I priuridude, o di/'eilo ri vida, ú suúd", à oliulenruç'õo, à educação, 00 /u::<'I', à pro/issiol/u/i::oçâo, li

,1/)11/"-II)J7 -I?el\/in Raso I/<'her

admite não ser plenamente garantido pelo Poder Público (art. J50, VI, c.y', a
dignidade humana (al'I.

r.

li!,/,. a proteção da família (art. 226)7 e a

razoabilidade (arl. 5~ LIV/. ., (fls. 02/03 da petição inicial).

Nesse sentido, assevera que "o direito à educação impõe

r. ..)

a

intributabilidade dos valores despendidos pelo contribuinte com a instrução
particular" (f]. 13 da petição inicial), embora reconheça a inexistência de

vedação constitucional ao estabelecimento de um teto razoável acerca da
matéria.

Ocorre que, no entendimento do autor, ··os custos anuais com a
educação privada. em qualquer nivel, si/uam-se muito além dos tetos de
dedutibilidade estabelecidos

/10

legisloção do IRPF" (f]. 17 da petição inicial),

razão pela qual os parâmetros fixados pelas normas sob invectiva seriam
inconsti tucionais.

Com esteio em tais argumentos, o autor requer a suspensão cautelar
cullu/'{{. iÍ digllidade. (iO respeilo. à liberdade e (i cOII1'il'Jnciu(OIni/i(ir e comunilária. alJm de colouí-Ios o
de IO(/u(O/'/7/(/ de negligência. disaiminação. exploj'([ç(/o. violência. crl/eldade e 0flresS(/o. ..

s(i/l'o

..../1'1. 15n Sem prejl/i~o de oulros ga/'{{lIIias assegumdus ao COlllribuinle. é vcdado à ClIiôo. aos Es((/dos.
OiSlrifO /-edeml e aos '\/unicípios:

(iO

( ... )

Ii - inSlilllir illl(Joslos sobre:
( ... )

(//Julrilllôlliu. relldu 011 selTiç'os dos pouido.1 flolílicos. inc!lIsil'e SilOS jÚlldaç'13es. dus elllidades sindicais dOI
Iruhuliludorcs. das inslilllições de edllccrçíio e dI' ClSsislJllciu socia/. sem.fim luualims. ulelldidos us reilui.IIIOI
du lei ..
...·11'1 1".1 ((epública Feder<.llivu c/o Brasil. ./ol'lll<.ldu pelu ll17iclO indissollível dOI' (I'fodos elful1icípios e du
/);llriIO r"dcru/. cOlIslilui-se em F.slado /)/l/lfocrálico de Oireilo e lell/ cOll7o(irndWllel1los.·
( ... )

111 - u digllidi!de di! 1'(' ,soa IWlllUl1a,"
.. Ir!. 226-1 jÓl17ília, base do sociu./ode. lem es/)ccial prOleç(/o du /:'.1' rodo . .

''''1'15''( ... )
I. (I' - nillguém sNá privado der /iberdadl' ou dt? l·t'lIS bells

1/)1 nU -1917 . Rei. \ fi//. Rosa lI'eber

I'elll

o dt'vido procel'SO It'gol: .
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dos

dispositivos

atacados

e,

no

mérito,

o

reconhecimento

de

sua

inconsti tucionalidade.

Após distribuição, os autos foram conclusos à Ministra Relatora
Rosa Weber, que, nos termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei nO 9.868/99,
solicitou informações aos requeridos, bem como determinou a oitiva do
Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

Em atendimento à solicitação, a Câmara dos Deputados cingiu-se a
informar que as disposições impugnadas foram processadas "dentro dos estritos
trômites constitucionais e regimentais" (tl. 02 de suas informações).

Por

sua

vez,

a

Presidenta

da

República

defendeu

a

constitucionalidade das normas hostilizadas. Argumentou, em síntese. que, "ao
se a/ástar 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,

apresentado pelo oferecimento de uma educação gratuita, Pelo contrário: o
pedido da ADJ privilegia o ensino privado e subtrai do Estado receitos
inquestionavelmente importcl11tes poro 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 . ., (fi. 12 das

informações prestadas).

o Senado Federal também sustentou a validade das normas
hostilizadas, sob o fundamento de que, nos temlOS do 311igo 150,

~

6°. da Lei

Maior'), compete exclusivamente ao Poder Legislativo dispor sobre a concessào
" .. Irl I.'() ( ... )
.0' ()" (juoli/l((!r suh.lic/io 011 iseoçào. redllç1/o de hosl! c/e uí/cu/o. coocessc/o c/i' cu;c/ito pu'slIIlIido. OlliSlio 011
rl!lIIissi'io. {·e/Cllivos o illlpostos. IU.WS ali cOl7!rihuiçôcI . .Iá poderá ser cOl1cedido l1Iediol7!e lei eSIJecílico. fedem/o

1/)/ o" -1927 - ReI. .\/ill. Roso lIéher
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ou não de deduções, bem como sobre a fixação dos respectivos limites.

o

Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino PLlblico

Municipal requereu ingresso no feito na condição de amicus curiae.

Na sequência, vieram os autos para manifestação do Advogado
Geral da União.

11 - PRELIl\lINAR

Inicialmente, cumpre ressaltar a inviabilidade do pedido formulado
pelo autor. que não é passível de ser veiculado em sede de Ação Direta de
Inconstitucional idade.

Conforme esclarece o próprio requerente (fi. 05 da petição inicial),
a declaração da invalidade dos dispositivos sob invectiva implicaria a ausência
de limites para as deduções relativas a pagamentos de despesas com instrução.

Isso significa que eventual decisão de procedência proferida na
presente ação direta ampliaria substancialmente o benefício fiscal instituído pelo
artigo 8°. inciso 11, alínea "b", da Lei n° 9.250/95, a despeito da inexistência de
previsão legal nesse sentido.

Nota-se, portanto, que o requerente utiliza-se do instituto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade de modo indevido, uma vez que o acolhimento
do seu pleito dependeria da atuação dessa Corte Suprema como legislador

('.\!uc!II(11 011 1I111i/icifJu/. (I"r! rr!glllr! (!.\"c/USil'WlIl'I/!r! (/S Ii/(/Iàius ocilll{/ enumerac!os 011 () c()rrc.ljJiJllc!f'lIlr! IrihlllO
ou C01/lrihlliç;c!o. .1r!1i/ I!rr!juí:o do disposto 1/1) wt 155. ,lI 2.'~ Y//. g . ..

I I JI

11"

-192 7

-

Hei .\ lin. Ros(I 11 eher
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positivo. É que, nos termos do artigo 150. § 6°, da Lei Maior 1o, qualquer
benefício fiscal somente pode ser concedido mediante lei específica do ente
competente para instituir a exação.

A propósito. registre-se que esse Supremo Tribunal Federal já teve
0pol1unidade de examInar a questão em exame, tendo decidido pela
impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para
extinguir limitações à dedução, com despesas para educação, da base de cálculo
do imposto sobre a renda. Confira-se:

"Agravo regimenla/ no agravo de instmmenlO. IRPF. Lei n°
9.250/95. Limitações li deduçlio com despesas para educaçfio.
Ofensa reflna Impossibilidade de atuaçfio do judiciário como
legislador positivo. Precedentes desta Corte. J A disclIssclo re/atil'o ti
/imilaçclo do deduçào, no dec/araçâo de ajuste anuo/ c/o imposto c/e
rendcr dos I'a/ores pagos LI titu/o de edllcLlçc7o, 170 fixl17a do Lei n"
9250/95, insere-se no âmóito in(í·aconstilucional. sendo cato, ainda,
qlle el'entua/ ofensa ti Cons[ ituiçao, caso ocorresse, dur-se-ia de
fimno
reflna ou
indireto.
Precedentes deslCl
Corte.
2.

Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo
para estabelecer isençtJes, reduções de tributos e deduçôes de
despesas da base de cálculo. Tais hipóteses slio sempre dependentes
de lei que as preveja. 3. AI' alegaçôes dedll::iclos no ugmvo selo
insuficientes pc/UI infimwr o fitndal17entaçelo que Ol1lpLlI"U LI deci,lc/o
agravado, o quo/ se enconlru el17 sintonio com a orientuçclo
jllri,lprudenciu/ deste Supremo Trihuno/ Feclel"Ul. -/. Agm\'O
regimental neto provido.
(AI nO 724817 AgR, Relator: Ministro Dias Tort'oli, Órgão Julgador:
Primeira Turma, Julgamento em 07/02/2012, Pu bl icação em
09/03/2012; grifou-se);

"AGRA VO REGllvlEl'/TAL NO RECURSO EXTRAORDINARIU
DIREITO TRIBUTARIU IMPOSTO DE RENDA. LIMITES
IMPOSTOS
À
DEDUÇA-O
COM
EDUCAÇA-O.

IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O PODER JUDICViRIO COMO
LEGISLADOR
POSITIVO.
PRECEDENTES.
JULGADO
",Ir/. /50. ( ... )
",' 6" (juahlua luhsidio ou isel/çc/o. reduçi/o de h((se c/e ni/cu/o, concessão c/e erédilO presulllido, al/iSlia 0//
relllissi/o. rela/il'os a illlPOSIOS, /u'Y((S 011 cO/llrihwç'r!e.,. sri podaú st'/' Cal/cedido Illedial/le /t'i i!.\j?t'cilico. ji:dt'ra/,
('s/(/(///((/ 011 III//llicil,al. q//e rt'gu/c t'xciusil·ulllefl!r:' as 1ll00érial· (I('ÍIlIG ",nulllcradas 011 o cor/'l!.\j!lJlldoIlC lrihlllo
011 cOfl{/'ihui'ic/O, St'1l1 I)/'I!ju;~o do diljJoslo 110 (Ir{ /55. ,~' 2 ': YI I, g . .,
1(1

/0111" -/I)} 7 - f?d .\ lil7. !?osu Weht'r
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RECORRiDO FUNDADO EM NORiVfA fNFRACONSTlTUCfONAL
LEI N. 9.250/1995. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
AGRA VO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ..
(RE nO 603060 AgR, Relatora: Ministra Cármen Llicia, Órgão
Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 08/02/2011, Publicação em
03/03/2011; grifou-se).

Destarte, nota-se que o pedido apresentado pelo requerente é
juridicamente impossível. Com efeito. a providência por ele pretendida nào seria
alcançável. sequer. mediante ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
em cuja sede também não cabe a esse Supremo Tribunal Federal atuar como
legislador positivo. limitado que está a dar ciência ao Poder competente para a
adoção das providências necessárias (artigo 103. § 20 • da Constituição da
República 11).

Portanto, diante da inadequação da via eleita e da impossibilidade
jurídica do pedido formulado pelo requerente, pugna-se pelo não conhecimento
da ação direta.

UI - MÉRITO

Como visto, o autor pretende a declaração da inconstitucionalidade
dos itens 7. 8 e 9 da alínea --b" do inciso II do artigo 80 da Lei na 9.250/95. que.
ao dispor acerca do imposto sobre a renda da pessoa fisica, fixa limites máximos
para as deduções relativas a pagamentos de despesas com instrução. Em seu
entendimento, os limites previstos pelas normas questionadas ofenderiam a
Constituição, uma vez que teriam sido fixados em valores muito inferiores ao
dos custos anuais com educação privada.. em qualquer nível de ensino.

11 •. [1'1.

lO] (... )

.1" ::" - f)ec!uruc!u u illcolIs/illlciollulidude por o/llis.I(/o de /IIedidu poro /orllar elel/I'u lI()rnlO coml/luc/ol/a/. sel'lí

dado C/"IlC/O ao I'()der COl/f/le/ell/I! puru (/ (/(/oc<lO dus /JI'{)\'/dénc/us IIccessárius e.
Udll//I//I/ru//I'l). jJoru.!ú:ê-/o e/li Ir/nlu d/us.··

//)/11" -197' - Hei. 'fill. !?osu lI'eher

1'/11

se IrUlundo c/e úrgâo

A respeito do regime constitucionalmente atribuido aos impostos, o
al1igo 145, § 1°, da Lei Maior detennina que os tributos dessa espécie, sempre
que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade

econômica do contribuinte, Confira-se:
"Ar!. 1-J5, A Uniúo, os Eslados, o Dislrilo Fedl!l'ol e os Municípios
podl!l'e/o inslilllir os leRllinles Iriblllos'
I - imposlos,

( ... )
,~. 1° - Sempre éllle possível. os impostos tere/o corúler pessoul e serôo
grodllodo'\ segundo u cupocidode econômicu do contribuinte,
fúcl/l/odo à udministi'Uçclo tributáriu, especiulmente fJOi'U conferir
efetividade a esses ohjetl\'()s, identificar, respeilUdo.l os direi/os
individlll..lis e nos termos du lei. o putrimônio, os rendimentos e us
utividades econômicas do contrilminte. ..

Na espécie, as normas hostilizadas tratam do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza. cuja instituição e disciplina legal competem à
União. De acordo com o artigo 153,

~

2°, inciso l, da Constituição, referida

exação deve ser informada pelos critérios da generalidade. universalidade e
progressividade, na forma da lei. Confira-se:
"Ar!. 153. COll1pete à Uniâo instituir impostos sohre

( ... )
1/1- rendo e prm'ento.l' de !.jllulquer naturezu,

( ... )
2" - () imposto prel'illO no inciso 1Il'
1- serú infórmudo pelos critérios da genei'Ulidade, du uni1'er,wlidude
e do progre,I',Ii1'idode, nu formo da lei,"

,lI'

A exemplo do que ocorre em relação às demais espécies tributárias,
a Constituição Federal cinge-se a autorizar a instituição do imposto sobre a
renda, de modo que sua criação efetiva depende da edição de lei pelo ente

10111" -/')} ~ - Rd .\/117. Rosu 1I"eiJer
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federativo competente. Em outras palavras, "a Constituição não cria tributos,
CO/vere, sim, competência às pessoas políticas para que estas os instituam por
meio de lei, regra geral lei ordinária" I 2.

De modo semelhante. qualquer benefício fiscal somente poderá ser
concedido mediante lei específica do ente competente para instituir a exação.
nos termos do disposto pejo § 6° do artigo 150 da Carta Maior. in verbis:

"Ar/, 15U Sem preluco de outros guron/ios ossegumdas uo
cOI1/rihuin/e, é n:dado à Unic7o, aos Es/ados, uo Dis/ri/o Fedeml e
aos A4unicípi()\'

(... )

§ 6

o Qualquer suhsíJio ou ísençào, reduç'uo de base de cálculo.
concessào de crédito presumido. onis/io ou remis.I'L/o, re/u/ívos a
impostos, luxos 01/ cOI1/ribuiçôes, só poderá ser concedido mediun/e
lei espf!cíjica, fá/au/.
f!S/odua/ ou municipal. [Jue regule
exc/I/sivomen/e us mu/ériu,l' acima enumeradus ou o corresponden/e:
/rihu/o ou cOI7/ri!Juiç'c/o, sem prejuízo do díspos/o no arl. 155, ",' 2 0,
XI!. g'

De fato. conforme estabelece o al1igo 6° do Código Tributário
NacíonaJ IJ,

""Cf

atribuição constitucional de competência tributária compreende

(/ competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na
Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do
Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Ler',

Desse modo, a competência tributária abrange não apenas a
I. t\LEXt\NIWINO, Marcelo, PAULO. ViCl?nlc, O Direito Tributário na Constituição e no STF. Teoria e
jurisprudência. Rio cle Janeiro: Impetus. 2004. [J, 4,
I'

",/1'1

6"

1 Ull'ihuiçilo cO/lsli/ucio/l(1! de' cOlllpe/êllciu fri!JlI/iÍf'iu COllfpl'eellc/e u cO/llpelullciu /egis/u/i\'u p/e'IIU,

I'essu!l'uc/(/.\ (/.1' /illli/uções cOllliC/(/s J/(/ COIIS/illlit.;ilo Fr!c/eru/, /lUS COIIS/illliç'ões dos F.\wc/os e JI(/.\ I.eis OfgiÍJlicf./.\
rio Ois/ri/o /'ec!cm/ e c/os .\ /lInicJ/Jios, c oh,\r!I'\'udo () di,\pos/o nes/u Lr:i,
/'Ul'cíf!.J'(/f;! iÍnico,

Os /l'ihll/oS clfia l'ecei/u sciu c/is/l'ihlfic/o. no lodo 011 i!/lI pOl'/c, (/ Ollfl'(f,\ pes.\O(f) jUl'ídica\ c/c
li CO/lf/)(!/unciu h'f!.is/u/i\'(f c/(Iqlfe/u (I i/lIe /r!nh(fJ]J sido u/I'ihlfíc/os."

c/in'i/o púh/ico pel'/e'f/cerâ

1/)//1"'/<)]- - Neli/in Rosa l/e!Jel'
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possibilidade de instituir o tributo. como também a capacidade para majorar ou
reduzir o valor da exação e para estabelecer isenção ou qualquer outro benefício
fiscal. A propósito, Andrei Pitten Velloso assevera o seguinte:

"0 enle po/ilico que é lilular do compelêncio impo.ll/l1'o delém o
poder de instituir, mojor{{rlminoror e extinguir trih"tos Delém. aindo.
o poder de regulor o suo cobrança e fI.lcali::oç·(/o. instituir deveres
instrumentais. sunçi'jes trinutárias. isençi3es. rel7lis.l()e.\, ol7istim.
reduç'ões de hme de cá/culo. a/iquotos zem. etc É-lhe facu/todo.
ademais. conl;;rir efeito retroativo {{ tais benefícios. porqllanto LI
gorontia do irrelrootil'idode não obsto que leis edilUdos IJelo titlllor
do cOlJ1petêncio trihutLÍrio retroojom em henefício do contrihllintl.!. "I-l

Não é diverso o entendimento dessa Suprema Corte, conforme se
depreende do precedente transcrito a seguir:

"Sll.\pensclo de Seglll'Onça Agravo Regimento/. Legitinzidwie do
op{'(:cioçào do plousihilidocie jurídico do lese jurídica l'eiculado pela
requerente Precedentes. Os institulOS do imunidade e do isençâo
trihutário m/o se con/úndem. É pelfeitamel1te possível ao Estado

conceder, mediaI/te lei, isençiio de tributo de sua competêl/cia, visto
que está atuando nos limites de sua autonomia. Enquanto nâo
editoda o lei a (fue se rej'ere o o::'"~ 21 do ar!. -10 da CF/88. l'igelJ1 os
diplomos estoduois (fue regem a matéria. que S() serelo .Iuspensos se. e
no (fue, forem contuírios à lei complementor nocionol (CF. UI'/. 2-1,
3 U e -10). Recurso que mio truz novos fill1domentos optos a in(írmor o
decisclo ogrul'odo Agravo Regimental a que se nego pr()l·imento. "
(55 nO 3679 AgR, Relator: Ministro GiJmar Mendes, Órgão Julgador:

,,"§

Trihunal Pleno, J ulgamenlo
26!O2/20 IO; grilou-se).

em

04/02/201 0,

Publ icação

em

Destarte, nota-se que o legislador, ao exercer a competência
tributária que lhe é conferida pelo Texto Constitucional, estabelece os contornos
da hipótese de incidência. podendo extrair ou inserir novos elementos que, por
vezes, resultam em desoneração parcial ou total para o sujeito passivo da
obrigação principal. A propósito. Edgard Neves da Silva e Marcello Martins

"VELUJSO. i\nurei Pillen. Constituição tributária interpretada. São Paulo: /\\I<ls. ~007.

IIJI,," -IY}- - NeI\/in N().I'u 1/ eha

r.

lO.

II

Motta FilhoJ'i aduzem que:
"( ... ) o lei desenho hipolelicamenle diversos (úlos re/ocionodos c/
delerminados condulos que devem ocorrer moleriolmente. ligando-os
a uma especifico conseqiiêncio jurídico. domlo nascimento à
obrigoçâo tributário,
É normal ocorrerem mudonças e alterações no legisloçâo tributário.
extraindo ou inserindo nol'()S fatos que importem no e.wneroçào total
ou parcial do quantum dcbeatur. e assim. otinRindo o efi::ito
ecol1ôl71ico~fil1Ul1ceiro do/úto Reruc!o{',"

Dentre os instrumentos de desoneração tributária previstos pelo
ordenamento jurídico brasileiro, pode-se citar a concessão de anistia e de
isenção. além da própria dedução da base de cálculo, modalidades, essas, que
são passíveis de instituição, inclusive, em momento posterior ao da criação do
tributo respectivo.

Na espécie. a União. no exercício da competência tributária que a
Carta lhe confere para instituir o imposto sobre a renda, estabeleceu normas
legais que ensejam a redução da carga tributária incidente sobre os sujeitos
passivos que efetuem gastos com instrução.

Trata-se, pOIS, de permissão para realizar deduções da base de
cálculo do imposto referido, a qual foi estabelecida pelo legislador ordinário a
despeito de não haver qualquer comando constitucional que lhe imponha, de
modo expresso. a adoção de previsão nOl1l1ativa com esse conteúdo. Em outros
termos, a Carta Maior não veda a tributação das rendas empregadas pelos
contribuintes no pagamento de despesas com a sua própria educação ou com a
instrução de seus dependentes.

]' SII.Y 1\. Eugilrcl Nlêvlês ua, i\t!OTL\ FILHO, i\t!ilrClêllu Marlins. Outras formas desonel·ativas. til MARTINS,
Ivcs (ianLiri] Ui] SilViI (cuorU.l. Curso uc dirlêilo !riblll:Il'io. 10" cd. Sào Paulo: Sanlil a. 2008. p. 29l)-:l1 E:.
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De fato, conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nO 522.989, "a
possibilidade de dedução de valores da base de cálculo de determinado tributo
é beneficio legal, que nasce da vontade do legislador competente·· 16 . Cuida-se,

assim. de matéria sujeita à competência discricionária do legislador ordinário.
razão pela qual não é concebível que uma regra oríunda do Poder Legislativo
não possa ser por ele mesmo excepcionada.

Deve-se ter presente, ainda, que, como forma de concretizar o
direito constitucional à educação, a Carta da República assegura. em seu artigo
206, inciso IV I7 , a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O
acesso ao ensino particular, por sua vez, constitui mera faculdade à disposição
dos contribuintes que detêm capacidade econômica suficiente para dele usufruir,
nào havendo detemlinaçào constitucional que imponha ao Estado o dever de
arcar, integralmente, com os custos respectivos.

Com efeito, o acesso à educação não deve ser assegurado,
primordialmente, mediante a possibilidade de dedução das despesas realizadas
com instrução, uma vez que se trata de mero benefício fiscal conferido àqueles
que deixam de utilizar o sistema público de ensino para buscá-lo em instituições
particulares.

Dessa forma. não há disposição constitucional que proíba o
legislador ordinário a estabelecer limites ao benefício fiscal por ele instituído.
I"

Exeerlo do

VOIO

proferido pelo Ministro Relator Gilmar Mendes no julgamento do Agravo Regimental no

R-:curso F.\tr'llll'dinúrilJ lJ" 5229X9, ()I·g:ào .IUlg'llilll·: Segul1da Turma . .Iulg3mento em .'lO! 10/10 12. I)uhliea~ào -:m

21' I 112012

17 ", fl'/

}1)6 () <'lIsillO .\<'1''; lIIillis/rue/o c{)n, hus<' IIOS wguil7/l's I)f'illcipios:

(,',)

/I' - gUI!/lie/wle e/o <'lIsillo IJlíhlic() <'111 <'.I/uhel<,cillli'II/OS o/leiuis, .

Por fim, cumpre salientar que a eventual procedência do pedido
veiculado pelo autor ocasionaria elevado impacto financeiro a ser suportado pela
Administração Pública. em prejuizo, inclusive, da prestação do ensino público
aos mais pobres.

A esse respeito, a Receita Federal do Brasil retifica, por meio da
Nota RFB/Codac n° 138. de 10 de maio de 2013 (documento anexo), dados
inconsistentes que constavam da Nota RFB/Codac/CobralDipef nO 109, de 23 de
abril de 2013, a qual acompanha as informações prestadas pela Presidenta da
República.

Diversamente do que havia declarado anteriormente, a Receita
Federal do Brasil celtifica que "o impacto financeiro da retirada do limite de
despesas com instrução é de cerca de R$ 1,2 bilhões (um bilhc70 e duzentos
l71ilhôes de reais) por exercício do 1RPF, para a alíquota média de 8,56%. Para
a alíquota de 27,5%, tal impacto seria cerca de R$ 3,8 bilhôes (três bilhões e
oitocentos milhões de reais) por exercício 1RPF'. Trata-se, portanto, de valor

inferior

àquele

informado

inicialmente.

mas

que

não

deixa

de

ser

suficientemente elevado para configurar impacto financeiro prejudicial ao
interesse público.

Desse modo, constata-se que as normas legais impugnadas pelo
requerente compatibilizam-se com o Texto Constitucional de 1988.

IV - CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pelo
não conhecimento da ação direta e. quanto ao mérito. pela improcedência do

[4

pedido veiculado pelo requerente, devendo ser declarada a constitucionalidade
dos itens 7, 8 e 9 da alínea "b" do inciso 11 do artigo 8° da Lei nO 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, com a redação dada pela Lei nO 12.469, de 26 de agosto de
2011.

São essas, ExceJentíssima Senhora Relatora, as considerações que
se tem a fazer em face do artigo 103, § 3°, da Constituição Federal, cuja juntada
aos autos ora se requer.

Brasília,

de maio de 2013.
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