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RESUMO 

Este trabalho monográfico objetiva fazer um estudo acerca do limite para dedução do imposto 
de renda com gastos educacionais e a ordem jurídica vigente. Abarcou-se a temática e suas 
implicações, bem como os princípios tributários que norteiam a aplicação do imposto de 
renda no Brasil. Ressaltou-se a importância do imposto como meio de financiar os gastos 
públicos, além de ser um meio de impor a justiça social e a distribuição de renda. Na primeira 
seção introduzimos o tema, apresentando a importância da pesquisa, os objetivos e as 
problemáticas. Após, faz um referencial teórico, apresentando princípios e entendimentos dos 
pretórios nacionais. Na metodologia, mostram-se quais os passos utilizados para se chegar as 
considerações finais da pesquisa. Finalmente, chega-se a breves considerações do autor, 
expondo seu ponto de vista e propondo mais estudos referentes ao tema. 

Palavras-Chave: Imposto de renda. Deduções, Princípios Tributários Constitucionais.



ABSTRACT 

This work aims to make a monographic study about the limit for deduction of income tax with 
educational expenses and legal force. Cover up the theme and its implications, and tax 
principles that guide the application of income tax in Brazil. Emphasized the importance of 
tax as a means to finance public spending, and is a means of imposing social justice and the 
distribution of income. The first section introduces the theme, showing the importance of 
research, the goals and problems. Following, is a theoretical framework, presenting principles 
and understandings of national Pretorio. In the methodology, are the steps that used to reach 
the final considerations of the research. Finally, it is the author's brief comments, explaining 
their point of view and proposing further studies on the subject. 

Keywords: Income tax. Deductions, Tax Constitutional Principles.
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1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto tem o objetivo de analisar as principais implicações do limite na 

dedução de gastos educacionais na declaração anual do imposto de renda. A análise se pautará 

na apresentação de um referencial teórico e das teorias referentes ao tema. O resultado 

esperado será saber se tal limite na dedução dos gastos educacionais está de acordo com nosso 

sistema jurídico, considerando a ordem constitucional vigente e da nova hermenêutica 

jurídica. 

Toma-se como premissa para o trabalho o exame das características do sistema 

constitucional tributário e como a instituição dos tributos no Brasil não apenas se encontra 

irremediavelmente condicionada pelas normas constitucionais, mas também como há grande 

margem de liberdade ao legislador ordinário no momento da edição das leis tributárias. 

 É assim que na instituição do imposto sobre a renda deve se observar os limites que o 

conceito de renda impõe à definição de sua hipótese de incidência e de sua base de cálculo, 

que toma forma também por meio da observância dos critérios da generalidade, 

universalidade e progressividade. 

Tal importância está consubstanciada na oneração representada pela vedação da 

dedução das despesas com instrução, no momento da determinação da base de cálculo do 

imposto de renda da pessoa física,  na forma determinada nos referidos textos normativos. 

Logo, é flagrante a relevância social do estudo e da matéria, não só em função dos 

direitos envolvidos, como também do expressivo número de pessoas que se encontram na 

situação versada.   

Depois de identificados os pressupostos constitucionais para a instituição do imposto 

sobre a renda, volta-se à análise do limite com gastos educacionais na declaração anual do 

imposto de renda, ao fim, de verificar a compatibilidade de cada um deles com o sistema 

tributário constitucional. 



 O objetivo geral do trabalho será analisar a questão da limitação da dedução de gastos 

educacionais na declaração do imposto de renda pessoa física, bem como sua validade em 

referência ao sistema jurídico vigente. 

Enquanto especificamente será identificar quais os principais conceitos relacionados ao 

imposto de renda, identificar as dimensões constitucionais do estudo, proporcionar um melhor 

entendimento e servir para estudos posteriores com relação ao tema e subsidiar políticas 

públicas e a tomada de decisões com relação a tributação do imposto de renda.  

O estudo se situa nesse contexto, buscando analisar de forma detalhada a denominada 

limitação na dedução de gastos educacionais na declaração do imposto sobre a renda 

exclusivamente sobre os gastos que excedam o limite na fonte e sua compatibilidade com a 

matriz constitucional desse tributo, especialmente com o conceito de renda e com os critérios 

da generalidade, universalidade e progressividade. 

No estudo proposto usaremos a pesquisa bibliográfica que consiste no exame da 

literatura científica, para levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado 

tema, servindo-se, também, de julgados que versaram sobre a matéria relacionada ao tema. 

Segundo Falcão (2004), a teoria econômica contemporânea descartou o uso do tributo 

unicamente para fins arrecadatórios. Nesse sentido, a dinâmica das estruturas econômicas e 

sociais favoreceu a abordagem do tributo como mecanismo de correção dos desequilíbrios do 

mercado, por meio da correção das desigualdades sociais. Essa perspectiva contribuiu, 

igualmente, para o caráter excepcional do tributo como mecanismo de desenvolvimento 

econômico e social. 

Desta forma, o Estado para atender os direitos básicos e fundamentais dos cidadãos 

necessitam de recursos financeiros, que provinham do orçamento geral formado prioritariamente 

pelo produto dos impostos. 

Assim, é necessária a arrecadação de tributos para manter as contingências da coletividade. 

Estes, depois de arrecadados, devem ser bem geridos e isto consiste a atividade financeira do 

Estado. 

A Ordem Econômica e Financeira está disposta no Título VII da Constituição Federal, 

seguido pelo Capítulo I que trata dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Dispõe o Art. 

170 do referido diploma legal que “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 



humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social”.  

Porém, no Brasil é notório que as políticas sociais e os anseios da sociedade não são 

plenamente satisfeitas, causando insatisfação no pagamento da alta carga tributária. 

Sabe-se, outrossim, por público e notório, que jamais se exigiu tanto tributo, como 

hodiernamente, do contribuinte brasileiro, seja pessoa física ou jurídica. 

A Carga Tributária no Brasil seria elevada, para Ivez Gandra da Silva Martins, porque 

administração Pública ineficiente e os governos despreparados para elaborar um projeto nacional. 

E, quanto mais despreparados os que empalmam o poder, menos privilegiam a eficiência da 

Administração e mais privilegiam a colocação de seus correligionários, muito deles tidos em 

lucrar no exercício da função pública e não em servir o povo. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (2009), o brasileiro 

trabalhou praticamente todos os dias, entre janeiro e maio de 2008, apenas para pagar 

impostos. Se compararmos com o que ocorria na década de 1970, naquela época o cidadão 

trabalhava, anualmente, 2 meses e 16 dias para o pagamento dos tributos. Na década de 1990, 

já eram 3 meses e 12 dias. 

Por fim, vale ressaltar, que a elevada carga tributária está atrelada ao pequeno retorno 

propiciado em questões fundamentais, como saúde, educação, infra-estrutura e saneamento, 

principalmente em relação à educação, uma vez que os gastos educacionais do Brasil são 

muito inferiores em relação a paises com carga tributária bem menor. Além, disso a 

complexidade das atuais regras, com relação aos impostos, gera insegurança jurídica. 

Com referência ao tema escolhidos, decorre do texto legal da lei n°. 9.250/95, art. 8°, 

inciso II, alínea b, que a dedução de despesas relativas aos pagamentos efetuados com 

efetuados a estabelecimentos de ensino desde pré-escolares até universitários, de 

especialização ou profissionalizantes, até o montante de R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e 

setenta e três reais e oitenta e quatro centavos). 

De plano, podemos inferir que tal preceito só se relaciona a quem freqüenta a rede 

privada de ensino, ainda que parcialmente, excluindo os que freqüentam a rede pública de 

ensino. 



Em verdade, há um entrelaçamento de dois conceitos constitucionais distintos, uma vez 

que o direito a educação é reservado a todos, enquanto que o conceito de renda traz 

implicações que demanda distinções em referência a capacidade contributiva do contribuinte.  

Posteriormente, a título de regulamentar o referido diploma legal, foi expedida pela 

Secretaria da Receita Federal a Instrução Normativa n° 65/96 que excluiu da rubrica despesas 

com educação, diversos gastos relacionados ao atendimento do estudante, tais como uniforme, 

materiais, transportes e aquisição de livros e outros periódicos, chegando a excluir os 

pagamentos feitos a entidades que tem por objeto a criação e educação de menores desvalidos 

e abandonados. 

Vale ressaltar, que devido o caos educacional que o país vive, muitas famílias pobres 

vem na educação a única maneira lícita de ascensão social, reunindo todos os esforços para 

pagar a escola na rede privada para seus filhos, uma vez que na educação pública é notória a 

ineficiência, tornando o tema mais relevante ainda.

Portanto, a problemática do referido trabalho consiste em considerar ou não as despesas 

de instrução como acréscimo patrimonial, sob pena de tributação, como se renda fosse, uma 

vez que não podem ser deduzidos.    

Assim, o exercício de um direito fundamental para a afirmação da cidadania pode ser 

fonte de receita por parte do Poder Público?     

A pesquisa se revela importante, devidos os preceitos constitucionais envolvidos, bem 

como das implicações na arrecadação do Poder Público e da prevalência que o tema apresenta 

na vida pessoal dos brasileiros.   

Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (2009) revela a 

quantidade de normas que foram editadas desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

De acordo com o estudo, desde 5 de outubro de 1988 até 05 de outubro de 2005, foram 

editadas 3,4 milhões de normas. Ou seja, foram 554 normas todos os dias, sendo 812 por dia 

útil. Ainda segundo o levantamento, 225 mil normas correspondem à questões tributárias. 

A Organização Não-Governamental Contas Abertas (2009) estima que a arrecadação do 

Imposto de Renda deverá atingir, até dezembro deste ano, R$ 150 bilhões. 



Em 2006, o imposto gerou uma receita de R$ 137,4 bilhões aos cofres públicos, o que 

supera os gastos globais dos Ministérios da Educação, Saúde, Integração Nacional, Defesa e 

Transportes (menos de R$ 121 bilhões juntos), de acordo com a ONG. 

Ainda segundo o Contas Abertas (2009), o IR corresponde a uma das maiores fontes de 

recursos da União: no ano passado, a quantia acumulada por meio do tributo correspondeu a 

35% do total arrecadado pela Secretaria da Receita Federal e demais receitas vinculadas aos 

outros órgãos do Poder Público com impostos e contribuições (desconsiderando as 

previdenciárias). 

E, desde 2002, quando o imposto de renda gerou R$ 85,8 bilhões, o recolhimento 

aumenta gradativamente. Para se ter uma idéia, até 2006, a arrecadação cresceu 60%, 

considerando os reajustes inflacionários, de acordo com o Contas Abertas.  

Segundo a Receita Federal (2009), mais de 23 milhões de pessoas entregaram a 

declaração até o encerramento do prazo (30 de abril). Em 2006, pouco mais de 22 milhões de 

pessoas o fizeram. 

De acordo com o último levantamento feito pela Receita Federal (2009), no primeiro 

trimestre deste ano, R$ 36,5 bilhões já foram arrecadados pela União com o IR, 13,4% a mais 

do que no mesmo período do ano passado. 

Além disso, o estudo revela que de 1988 até hoje a carga tributária cresceu 87,5% a 

mais que o Produto Interno Bruto (PIB). Para se ter uma idéia, em 1988, os tributos 

correspondiam a 20,01% do PIB e, segundo estimativa do IBPT, esse ano (2009) deve atingir 

37,5%. Sóno primeiro semestre, ela chegou a 39,34%. A participaçã individual dos 

contribuintes na arrecadação total também aumentou. O estudo revela, ainda, que atualmente 

cada contribuinte paga 2,69 vezes mais de carga tributária individual do que pagava há 17 

anos. 

Como vemos, nossa atividade legislativa com relação aos impostos é constante. Ainda 

mais importante, é a questão do imposto de renda, por ser um dos principais meios de 

arrecadação do governo. 

No estudo proposto usaremos a pesquisa bibliográfica que consiste no exame da 

literatura científica, para levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado 

tema. 



Objetivamos, dessa forma, ter um bom domínio da bibliografia especializada, buscando 

um conhecimento exaustivo do que já foi publicado sobre um assunto, além da atualização do 

tema, caracterizando uma pesquisa qualitativa. 

A pesquisa de mercado qualitativa é um conjunto de técnicas usadas nas ciências 

sociais, que buscam observar o tema e analisá-lo pelas quais são obtidos dados, os quais não 

são estudados com técnicas estatísticas. Isto diferencia estas técnicas da pesquisa quantitativa, 

na qual um grande número de respondentes fornece os dados que são analisados 

estatisticamente. (IBOPE, 2009) 

As pesquisas qualitativas são exploratórias, ou seja o pesquisador pensa livremente 

sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos e atingem 

motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. São usadas quando 

se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo para a 

interpretação. (IBOPE, 2009) 

Talvez a melhor maneira de entender o que significa pesquisa qualitativa é determinar o 

que ela não é. Ela não é um conjunto de procedimentos que depende fortemente de análise 

estatística para suas inferências ou de métodos quantitativos para a coleta de dados 

(GLAZIER, 1992). 

As principais características dos métodos qualitativos são a imersão do pesquisador no 

contexto e a perspectiva interpretativa de condução da pesquisa (KAPLAN & DUCHON, 

1988). 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é um interpretador da realidade (BRADLEY, 

1993), analisando os dados, descrições detalhadas de fenômenos, comportamentos, citações 

diretas de pessoas sobre suas experiências, trechos de documentos, registros, 

correspondências, gravações ou transcrições de entrevistas e discursos, dados com maior 

riqueza de detalhes e profundidade, interações entre indivíduos, grupos e organizações. 

Os métodos qualitativos são apropriados quando o fenômeno em estudo é complexo, de 

natureza social e não tende à quantificação. Normalmente, são usados quando o entendimento 

do contexto social e cultural é um elemento importante para a pesquisa. Para aprender 

métodos qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre 

pessoas, e entre pessoas e sistemas (LIEBSCHER, 1998). 



 Primeiramente, faremos estudos sobre os aspectos gerais do assunto escolhido, 

identificando palavras chaves e temas relevantes na adequação do assunto.  

 Após consultaremos às fontes de pesquisa escolhidas, devendo ser feita do ano 

corrente para trás, dentro do período pré-estabelecido, ou seja, os últimos 15 anos. As 

referências de interesse deverão serão armazenadas para posterior análise.  

 As cópias dos artigos científicos de interesse serão obtidos através dos Serviços de 

Comutação Bibliográfica das bibliotecas especializadas. Para isso será consultado o próprio 

acervo de periódicos ou às bibliotecas que compõem as redes e sistemas de informação da 

Internet.  

 Assim, o trabalho consistirá em uma pesquisa qualitativa bibliográfica. A coleta de 

dados se dará por meio dos recentes julgados da jurisprudência pátria, bem como da doutrina 

nacional. A análise e interpretação dos entendimentos serão feitos por meio da análise do 

conteúdo e posteriormente da verificação do significado dos dados em relação aos propósitos 

da pesquisa. 

Desta maneira, o trabalho se organizará da seguinte forma: primeiramente, apresentaremos 

os pressupostos constitucionais do imposto, após descreveremos a metodologia aplicada ao estudo 

e traçaremos um paralelo entre a ordem constitucional vigente e a problemática do estudo, 

visando ao fim do trabalho estabelecer se tal limite está ou não de acordo com nosso sistema 

jurídico e se tal limitação afronta algum principio da nossa Carta Magna.  



2 O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA E SUA FUNÇÃO 

Insistimos que consideramos “conceito” como sendo o conjunto de notas ou 

propriedades necessárias para que algo possa pertencer à classe de seres designada por um 

termo. Como exemplo, há o “termo” tributo. O conceito são as notas que um objeto deve 

conter para ser considerado um tributo, ou pertencer à classe dos tributos (o caráter 

pecuniário, a licitude do fato que dá origem à obrigação tributária...). Coisa distinta é a 

definição, que é indicação do significado da palavra.  

Conforme Guibourg et al. (1985), quando abrimos um livro de direito tributário e ali 

encontramos um enunciado expondo as notas do conceito de tributo ou afirmando que 

“tributos são impostos, taxas ou contribuições de melhoria”, encontramos definições – a 

primeira do tipo intensional, a segunda do tipo extensional. 

Feitos esses esclarecimentos, é possível dizer que quando a Constituição Federal 

emprega o termo “renda”, refere-se a um conceito que, apesar de não se encontrar definido no 

texto constitucional, agrupa uma diversidade de fatos que deverão ser observados pelo 

legislador no momento da criação do imposto sobre a renda. E quais seriam esses fatos, ou 

qual o conceito de renda?  

Conforme adverte Carrazza (2006), renda é diferente de todas as demais materialidades 

dos outros impostos referidos na Constituição. A rígida discriminação da competência 

tributária permite deduzir que obter ou auferir renda compreende fatos que não se inserem nos 

demais conceitos constitucionais. 

De forma geral, a doutrina define o conceito de renda e proventos de qualquer natureza 

fazendo alusão à idéia de acréscimo patrimonial.  

Assim, renda e proventos de qualquer natureza seriam, segundo Carraza (2006), os 

ganhos econômicos do contribuinte gerados por seu capital, por seu trabalho ou pela 

combinação de ambos e apurados após o confronto das entradas e saídas verificadas em seu 

patrimônio, num certo lapso de tempo, ou conforme Gonçalves (2002) um saldo positivo 

resultante do confronto entre certas entradas e certas saídas, ocorridas ao longo de um dado 



período, ou ainda descreve Mosquerá (1996), como sendo  os incrementos verificados na 

massa patrimonial das pessoas, apurados em determinado período de tempo.  

Vê-se que renda não se confunde com rendimentos ou meros ingressos. Ao contrário, 

considera-se na apuração da renda também as despesas ou saídas, sendo a renda o saldo 

positivo. Além disso, conforme Gonçalves (2002), nem todo ingresso é relevante para o 

conceito de renda. Certas receitas e certas despesas são consideradas e o saldo positivo é que 

será considerado para efeito de tributação por meio de imposto sobre a renda. 

Assim Carraza (2006), dispõem que a caracterização de renda e proventos de qualquer 

natureza se dá com o efetivo acréscimo patrimonial que, por sua vez, se confirma a partir da 

análise de dois momentos distintos e a identificação de saldo positivo entre as entradas e 

saídas no período. Configura-se, nesse caso, a riqueza nova. Essa noção, aliás, é confirmada 

pelo Código Tributário Nacional, cumprindo a função de norma geral de direito tributário.  

Mesmo supondo que há um conceito constitucional de renda, consideramos que a 

Constituição Federal de 1988 não cria o imposto sobre a renda, da mesma forma que não cria 

tributo algum. Não cria o imposto sobre a renda, nem mesmo define sua hipótese de 

incidência. Mas o conceito constitucional de renda, ao mesmo tempo que serve para 

identificar o campo tributário privativo da União, impõe um limite para o legislador ordinário.  

Como já dito, só poderão ser tributados por meio de “imposto sobre a renda” aqueles 

fatos que se caracterizem como pertencentes à classe dos fatos que configuram “acréscimo 

patrimonial”. Isto é, o imposto sobre a renda só poderá incidir (em outras palavras, a norma 

tributária só poderá conter como hipótese/fato gerador) fatos que se insiram nesse conceito.  

A Constituição não define a hipótese tributária (hipótese de incidência ou fato gerador 

abstrato) do imposto sobre a renda. Mas impõe que só será validamente exigível o imposto 

sobre a renda se a hipótese do imposto sobre a renda definida pela legislação ordinária 

corresponder ao conceito constitucional de renda.  

Da mesma forma, a Constituição não define qual seja a base de cálculo do imposto 

sobre a renda. Mas também a partir do conceito constitucional de renda é possível identificar 

um limite para o legislador para tanto. A base de cálculo é a medida da hipótese de incidência. 

Pode-se dizer, inclusive, que é por meio da análise da base de cálculo que será possível 

verificar se o tributo efetivamente recai sobre a materialidade estipulada na Constituição. É o 



que Carvalho (2007), adverte ao afirmar que a base de cálculo afirma, confirma ou infirma “o 

verdadeiro critério material da hipótese tributária”. Por conseqüência, a base de cálculo do 

imposto sobre a renda não pode ser outra senão a medida do acréscimo patrimonial pela 

pessoa física ou jurídica. 



3 GENERALIDADE, UNIVERSALIDADE E PROGRESSIVIDADE 

Estabelece a Constituição Federal que o imposto sobre a renda deve ser informado pelos 

critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Esses critérios (tomados por 

alguns como princípios específicos do imposto sobre a renda) estão relacionados a princípios 

constitucionais tributários e auxiliam a própria definição do conceito de renda e da 

determinação de limites à edição das leis a respeito do imposto sobre a renda.  

Ao se afirmar que o imposto sobre a renda deve observar o critério de generalidade, 

entende-se que todos aqueles que obtenham renda devem ser tributados. A generalidade, 

nesse sentido, é desdobramento do princípio da isonomia tributária, exigindo que todos que 

aufiram renda se submetam à tributação. É a idéia de Casás (2006), ao afirmar que segundo o 

principio da generalidade em matéria tributária: 

 “todos los integrantes de la sociedad deben contribuir al 

sotenimiento del Estado, de acuerdo com su capacidad contributiva”. 

Carraza (2006) considera que a universalidade diz respeito ao próprio conceito de renda, 

exigindo que todos os ganhos sejam considerados na apuração do acréscimo patrimonial, 

sendo que devem ser tributados segundo os mesmo critérios. Em outras palavras, a tributação 

sobre a renda não deverá segregar determinados tipos de ganhos, o que também poderia 

importar em quebra do princípio da isonomia tributária. A tributação sobre a renda, portanto, 

deve considerar o acréscimo patrimonial como um todo.  

A progressividade também se relaciona com o princípio da isonomia tributária e da 

capacidade contributiva. Diz-se que a tributação é progressiva (em termos fiscais) quando a 

imposição do tributo se torna mais gravosa na medida em que for maior a manifestação de 

riqueza.  

Por fim, em termos de imposto sobre a renda, a exigência de progressividade se traduz na 

imposição de alíquotas mais elevadas àqueles contribuintes que acumularem maior riqueza nova 

(renda). 



4 DEDUÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA 

Antes de tecer minhas considerações finais sobre o tema farei breves comentários gerais 

sobre as deduções permitidas de gastos no imposto de renda e das divergências doutrinárias, 

por fim propondo a máxima ampliação ao princípio da progressividade dos tributos.  

Só serão permitidas deduções referente a gastos com educação até o limite de R$ 

2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), ficando 

excluído os gastos com despesas básicas, como vestuário, transporte, livros e etc. 

Quem possui dependentes se instruindo no exterior poderá deduzir somente os valores 

relativos às despesas realizadas em estabelecimentos de ensino regular, comprovadas por 

meio de documentação hábil. Para isso, contudo, é preciso atender aos requisitos e ao limite 

previsto na legislação. 

Caso o contribuinte seja responsável pela instrução de sobrinhos, netos, bisnetos, irmãos 

ou primos, as deduções são permitidas somente nos casos em que o beneficiado é enquadrado, 

do ponto de vista tributário, como dependente. Isso significa que podem ser declaradas 

despesas com irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais , até 21 anos, desde que o 

contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade, quando incapacitado física ou 

mentalmente para o trabalho. 

Nos casos acima, em que o beneficiário tenha entre 21 e 24 anos, além da guarda 

judicial até 21 anos, o contribuinte poderá abater essas despesas desde que o dependente 

esteja cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2º grau, e que o 

contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos. 

Finalmente, no caso de primo ou sobrinho, pode ser feita à dedução somente quando 

esse se enquadrar como menor pobre e desde que o contribuinte o crie e eduque, até que 

complete 21 anos e detenha sua guarda judicial. 



5 ASPECTOS JURISPRUDÊNCIAIS 

É vasta a produção jurisprudencial brasileira quando se trata de imposto de renda, uma 

vez que corresponde à maior arrecadação do governo, portanto o maior ônus para as pessoas 

físicas e jurídicas. Assim, devido à importância relativa ao tema a doutrina e os pretórios 

nacionais tem dado grande importância ao tema. 

Devido à função do Superior Tribunal de Justiça de interpretar a legislação federal, dele 

emana boa parte dos julgados. Em face disto, consideramos o tal Tribunal como principal 

fonte de julgados deste momento da pesquisa. 

Tratando sobre o tema da tributação, em sede educacional, questão interessante foi 

suscitada perante o STJ, informando que o programa de bolsa de estudos, oferecido aos 

servidores do Banco Central do Brasil, com manutenção de vínculo empregatício.  

Na oportunidade o Tribunal Federal da 1ª Região entendeu que a bolsa de estudos 

mencionada teria natureza de verba salarial, pois as bolsas de estudo e pesquisa só estariam 

isentas de incidência de imposto de renda quando assumirem o caráter de doação e forem 

recebidas exclusivamente para estudos ou pesquisas, desde que seus resultados não 

representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. 

Assim, seguindo a orientação do Tribunal a quo, o STJ afirmou que a versada “bolsa de 

estudos”, nada mais é do que salário recebido do empregador, o qual, em razão do interesse 

no aperfeiçoamento de seus quadros, autoriza o afastamento para realização de atividades de 

cunho acadêmico, com a reversão obrigatória do produto de tal atividade, v.g., dissertação, 

tese etc., o que configura nítida vantagem auferida pelo patrocinador, afastando-se, assim, o 

caráter de doação. 

Interessante o posicionamento do STJ, prolongando o alcance da incidência tributária 

até mesmo sobre bolsas de estudos, concedidas para programas educacionais no exterior, 

entretanto a incidência fica atrelada à manutenção do vínculo empregatício e da 

contraprestação à entidade pagadora. 



Ratificando o entendimento, o STJ proferiu decisão no Recurso Especial n° 410.500 – 

RS, informando que as bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) estão 

isentas do imposto de renda, visto que os resultados dessas atividades não representam 

vantagem para o doador, e por não importar contraprestação de serviços, afirmando não haver 

contraprestação do bolsista em favor do CNPq, mas tão somente obrigação de realizar 

atividades de pesquisas científicas. Além disso, os direitos sobre patente, que podem trazer 

vantagem econômica, não revertem em favor do órgão concedente, mas ao Fundo Nacional de 

Pesquisa de Pesquisas, ou seja, servirá para financiar outras pesquisas. 

Como foi visto, a interpretação jurisprudencial em relação às hipóteses de incidência do 

imposto de renda relacionado a verbas educacionais não isenta totalmente qualquer verba. 

Para ocorrer a não incidência devem-se atender preceitos legais. Não é pela simples relação 

com o direito a educação que os entendimentos jurisprudenciais isentam as verbas 

incondicionalmente. 



6 DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA 

 O Estado Democrático de Direito, inaugurado a partir de 1988, de par com a 

consagração, em moldes merecidamente alargados, do amplo acesso à educação, primordial 

ao desenvolvimento da nação, abrigou o dogma da legalidade, em figurino genérico, para 

todos (art. 5°, caput inc. TI, CF) e, de modo específico, para a própria Administração Pública, 

na prática de seus atos peculiares (art. 37, caput). 

Neste sentido e de maneira também localizada, o Sistema Tributário Nacional 

contemplou, ao plano das denominadas regras de estrutura, o princípio da estrita legalidade 

tributária, o qual exige a presença de lei para a exigibilidade ou aumento da receita derivada 

denominada tributo, o que encontra previsão normatizadora no art. 3°, Código Tributário 

Nacional. 

Ao cuidar do Imposto de Renda das Pessoas Físicas a Lei n° 9.250/95, publicada no 

DOU de 27-1295 fixou, em seu art. 8°, inciso II, alínea “b”, o ditame no sentido de admitir a 

decorrência da base de cálculo do referido imposto, na diferença entre as soma das deduções 

relativas a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino do contribuinte e de seus 

dependentes, até o limite anual individual de R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três 

reais e oitenta e quatro centavos).  

Ressalta-se que o imposto inclui o pagamento feito aos seguintes estabelecimentos de 

ensino dedicados: à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino 

fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e 

de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); à educação profissional, 

compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. 

Outrossim, dedica-se o debate também sobre o previsto nas exclusões traçadas pelo art. 

6° da Instrução Normativa SRF n° 65/96, publicada no DOU de 9-12-96, sendo substituída 

pela Instrução Normativa SRF nº 15/2001, porém repetindo o preceito, acabando por 

restringir o conceito de "despesas com instrução", para efeito de determinação da base de 

cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, ao impedir a dedução das seguintes 

despesas: 



a) as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração de 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários, computação 

eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia, tradução de textos, impressão de questionários 

e de tese elaborada, gastos postais e de viagem; 

b) as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais; 

c) o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção, 

corte e costura, informática e assemelhados; 

d) o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares; 

e) o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros; 

f) os pagamentos feitos a entidades que têm por objetivo a criação e a educação de 

menores desvalidos e abandonados; 

g) as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e a associações voltadas 

para a educação. 

Efetivamente, deve-se salientar a busca a respeito da ocorrência ou não de 

incompatibilidade vertical entre as normas postas no núcleo do ordenamento jurídico vigente, 

levando a configuração ou não da constitucionalidade do preceito exarado.  

Deveras, para afirmar que um texto é ilegal ou inconstitucional um texto, conforme o 

parâmetro traçado, apresenta-se fundamental que se verifique sobre a relação entre o mesmo e 

seu fundamento de validade, imediatamente superior.  

De fato, no caso vertente, constata-se ter a referida lei fixado limite pecuniário, 

individual anual, por contribuinte e dependentes, com a dedução da base de cálculo dos 

pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação, desde a pré-

escola até o terceiro grau, cursos de especialização ou profissionalizantes, diploma aquele 

que, publicado em 27 de dezembro de 1995, fixou seu termo inicial de força vinculante a 

partir de 01 de janeiro de 1996, ou seja, determinou que recairia sobre os fatos a serem 

praticados desde um termo futuro, ano-base de 1996, cujo reflexo se daria no exercício de 

1997, então em curso, quando da apuração dos resultados da declaração de ajuste de cada 

sujeito passivo direto (contribuinte, CTN, art. 121, parágrafo único, I).  



Neste plano, a norma acarreta aumento indireto do enfocado tributo, na medida em que 

limita o “quantum” a ser deduzido da base de cálculo daquela exação, para o contribuinte que 

realiza gastos anuais superiores à cifra de R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três 

reais e oitenta e quatro centavos). 

Vários doutrinadores predizem que contrastada a Lei em tela com os princípios 

tributários pertinentes, resulta não estar a mesma a os transgredir, em absoluto.  

Eles acreditam a presença da observância aos princípios da:  

a) estrita legalidade, a partir do instrumento introdutório primário eleito (Lei), que 

ocasionará em tese, aumento da carga tributária para os que venham a realizar gastos, para os 

fins previstos pelo art. 8°, II, b, em montante superior, individualmente, ao estabelecido por 

aquele cânone; 

b) anterioridade do exercício financeiro, pois, publicada em 1995, somente fixou sua 

força vinculante a partir de 01 de janeiro de 1996;

c) irretroatividade, uma vez que vigente em 27-12-95 (art. 41), somente se dedicou a 

incidir sobre fatos ocorridos após aquele advento. 

Os doutrinadores que aceitam a exação, no tocante ao dogma da capacidade 

contributiva, recomendado e encartado no § 1° do art. 145, CF, consistir o mesmo numa 

decorrência do princípio da igualdade - este correspondente à clássica noção de dispensa de 

tratamento igual aos que se encontrem em situação equivalente e, desigual, aos diferentes - 

aplicável a tributos classificados como diretos, como no caso do Imposto de Renda Pessoa 

Física, os quais permitem aferir-se sobre a situação subjetiva de cada contribuinte, através do 

exame de seus signos de riqueza, de acúmulo patrimonial.  

Ora, a firmação do limite à dedução com as despesas educacionais fixadas em lei, 

expressou os pontos extremos em que o Estado reconheceria o cabimento da redução 

tributante a partir de gastos daquela natureza, tratando todos os situados em situação 

equânime com igualdade.  

Como o ilustra a doutrina, afrontada restaria a observância à capacidade contributiva 

acaso se voltasse à lei para tributar, de modo exacerbado, a classe paupérrima do País, 

conhecendo-se seus signos de riqueza e de miséria, e para dispensar de incidência ou 



amenizá-la, com base nos mesmos elementos identificadores, a classe economicamente rica, 

dotada de acervo patrimonial substancioso.  

Efetivamente, o item sob apreço corresponde a um dos elementos identificadores da 

realidade subjetiva de cada contribuinte, dentre outros também permissivos da identificação 

de seu perfil patrimonial, como os pagamentos efetuados a médicos e congêneres limitados a 

certa quantia, as contribuições sociais para a Previdência Social e privada, bem como sob a 

rubrica de pensão alimentícia, tudo a denotar preocupação em se aferir sobre a realidade de 

dispêndios dos potenciais contribuintes.  

Destarte, os defensores acreditam que a capacidade contributiva se assenta sobre a 

igualdade, logo em nada a agrediu o texto em estudo, ao dispensar tratamento equivalente a 

todos que se encontrassem diante dos mesmos gastos, pela mesma previstos.  

Neste âmbito, já em relação à precisão dos técnicos no tema, sobre a suficiência ou não 

do valor pecuniário discutido, não cabe a discussão, uma vez que se trata de manifestação 

legislativa clara, em consonância até com a noção fundamental, segundo a qual o tributo deve 

ser fruto de um pacto entre o Governo ou Administração, de um lado, como credor, e o povo, 

de outro, como sujeito passivo, representado pelo Parlamento.  

Por outro lado, o exame detido da Instrução Normativa mencionada, aponta não ter a 

mesma excedido, como instrumento introdutório secundário de normas tributárias, o 

“quantum” previsto pela Lei n° 9.250/95, pois reproduzindo em sua quase inteireza o texto da 

referida, não demonstra a inexistência de incompatibilidade vertical entre os dois textos.  

De fato, as exclusões arroladas pelo art. 6° revelam o intuito de exemplificar casos não-

compreendidos pela alínea “b”, do inciso II, do art. 8°, Lei n° 9.250/95, ou seja, dispêndios 

que não são pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, nos estritos termos da lei 

tributária sob comento.  

Assim, considerando-se incumbir à lei tanto a tributação como sua dispensa, nenhum 

excesso ou extrapolamento à previsão legal praticada na Instrução Normativa citada, ao que 

se observa no exame em curso.  

A se persistir no tema do limite pecuniário às deduções, de se ilustrar, poder-se-ia 

conceber-se insurgência quanto ao valor firmado para cada dependente, da ordem de R$ 

2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), sob o 



argumento de que o Texto Constitucional consagra proteção especial à família, à filiação, à 

criança e ao adolescente, o que também afrontaria a noção antes elucidada.  

Por patente, deve advir à observância à capacidade contributiva da fixação de regras 

legais claras, objetivas e uniformes para o conjunto dos contribuintes, o que se observa 

respeitado, no presente caso, ao ter fincado a lei diversos parâmetros, aferidores da realidade 

de riqueza patrimonial dos declarantes do imposto de renda, sem diferenciá-los, enquanto 

situados em condições iguais.  

Portanto, os defensores do debate em curso, diante de manifestação do próprio órgão 

legislativo do Poder Soberano, acreditam ter sido observada a imprescindível legalidade, na 

disciplina do imposto debatido, aí inserida autorização legal para o retratado potencial 

aumento da arrecadação tributária, a partir da interferência na apuração da base de cálculo 

pertinente, para os entes que empregarem gastos anuais superiores a margem fixada para 

gastos com educação. 

Em conclusão, acreditam, cabível, sim, pois em conformidade com o Texto 

Constitucional, a limitação com despesas de educação, trazida pela Lei n° 9.250/95. 

Porém, os que atacam a exação afirmam que o limite anual para deduções do Imposto 

de Renda de despesas relativas à educação, previsto na Lei n° 9.250/95, afronta aos princípios 

e às diretrizes constitucionais relacionadas à educação, eis que esta se trata de direito 

fundamental, direito social e dever do Estado. 

Acreditam na violação do direito aos chamados “direitos sociais”, os quais se 

caracterizam pela necessidade de atuação do Estado, no sentido de possibilitar aos indivíduos 

uma igualdade material mínima, a exemplo de práticas políticas educacionais e de incentivo à 

cultura. 

Expõem que a discriminação não tem o mínimo suporte constitucional, posto que a 

educação é direito social, sendo dever de todos e dever do Estado, estejam os sujeitos 

matriculados nas escolas da rede privada ou nas instituições da rede pública. 

Afirmam estar havendo um indevido entrelaçamento entre o conceito constitucional de 

renda e o exercício do direito à educação, sendo este uma garantia constitucional ampla, 

enquanto aquele traz em seu bojo distinções e desigualdades, por atrelar-se ao conceito de 

capacidade contributiva, tornando o preceito inconstitucional. 



Além disso, a exclusão imposta na lei engloba despesas materiais ligadas a gastos com 

educação, tais como: uniforme materiais, transporte, aquisição de livros e outros periódicos. 



7 APLICAÇÃO DA AMPLA PROGRESSIVIDADE 

Aplicar em larga escala a progressividade representa o perfeito ajuste da cobrança à 

capacidade contributiva, em respeito às condições e circunstâncias peculiares a cada 

contribuinte. Por esta razão, alíquotas mais elevadas poderiam ser compensadas com maiores 

e mais justas deduções, evitando assim o confisco, que nada mais é que a absorção pelo 

Estado de valores que suplantam a capacidade de pagar imposto do contribuinte. A legislação 

carece deste ajuste ser, de fato, um instrumento de justiça social. 

Atualmente, as deduções permitidas por lei são irrisórias. Não há qualquer possibilidade 

de deduzir valores referentes a medicamentos, e a importância que se pode deduzir a título da 

educação, na grande maioria das vezes, não cobre nem um mês do valor da anuidade escolar 

do contribuinte ou de seus dependentes. Quanto à habitação e moradia, a lei não admite a 

dedução de aluguéis pagos ou prestações para aquisição de casa própria, que sabidamente 

consome boa parte do orçamento das famílias e faz movimentar a economia. 

Adequar o perfil de cada tributo ao Sistema Constitucional, para se fazer Justiça, não é 

só uma carência da nossa legislação. Tal atualização vai ao encontro da nossa realidade atual, 

haja vista que isso traria mais recursos para a economia, o que geraria consumo e, 

conseqüentemente mais impostos pagos. É assim que a economia gira e, de forma inteligente, 

beneficiar uma parcela da população que necessita de mais atenção. O IRPF parece passar 

longe desta máxima. 

A progressividade deve ser ampla para que, assim, seja feita uma tributação justa, 

conforme a Constituição determina. A precisa aplicação deste primado traz vários benefícios, 

tanto para o Estado como para os cidadãos. Ou seja, a União arrecadará maiores valores, 

poderá conceder mais abatimentos ou deduções e facilitará o cumprimento dos principais 

direitos sociais dos administrados, tais como educação, saúde e moradia, consagrados no 

artigo 6º da Carta Maior. 



8 CONCLUSÃO 

Por fim, concluo que a exação imposta fere os princípios constitucionais vigente, assim 

deve-se buscar efetivar ao máximo a progressividade, principio balizador do imposto de 

renda. 

Assim, devem os juristas e os juízes utilizar-se dos princípios operadores do direito para 

a efetivação da progressividade imposta ao tributo em estudo, procurando observá-la na 

elaboração de novas Leis, e na solução de casos concretos, como, por exemplo, na ampliação 

da progressividade do imposto, através do maior número das deduções e de maiores isenções 

as pessoas desvalidas e às pequenas empresas e empresas em dificuldades financeiras, a 

possibilidade de acordos entre o fisco e os contribuintes, entre outras medias que podem ser 

efetivadas visando ampliar o conceito. 

Diante das considerações feitas, considera-se que o imposto de renda não é devido sobre 

as despesas realizado relativas à educação. Portanto, não deve existir a incidência do tributo, 

do Imposto de Renda, pois o valor está sendo despendido, não sendo produto do capital ou do 

trabalho e nem representa qualquer acréscimo ao patrimônio, benéfico, vantagem ou 

rendimentos. 

Nesse panorama, não há que se cogitar em incidência do tributo no caso presente, isto 

porque o Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza alcança acréscimo ao 

patrimônio, benéfico, vantagem ou rendimentos, fato inexistente nas despesas realizadas com 

educação. 

O imposto sendo cobrado, o artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal não estará 

sendo respeitado, pois estará violando o principio constitucional da legalidade e da 

progressividade, tendo em vista que o valor despendido com gastos educacionais pelo 

contribuinte não gera nenhum ganho. Portanto, na efetuação do pagamento do imposto 

devido, o contribuinte estará sendo obrigado a pagar sobre uma base de calculo 

inconstitucional, ficando assim injusto o valor pago. 

 Não há de convir, que as despesas referentes aos gastos educacionais seriam 

acréscimos patrimoniais, devido à própria natureza. Gasto nunca poderá ser tido como 

acréscimo patrimonial ou aquisição de disponibilidade jurídica, porque o contribuinte ao 

gastar na educação está promovendo uma redução do seu patrimônio. Logo, os gastos com 



educação não podem ser vistos como um sinal de riqueza, nem devem criar desigualdades 

entre diferentes pessoas físicas ou jurídicas. 

 Finalmente, entendem que o exercício de um direito fundamental, inclusive positivado 

na Constituição Federal, não pode ser fonte de receita para o Estado. Ilustrando, 

transcrevemos o artigo 6º e 205 da Carta Magna: 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta constituição. 

Art. 205 - 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.    

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: (Alterado pela EC-000.019-1998) 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: 

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade 
própria; (Alterado pela EC-000.014-1996). 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Alterado 
pela EC-000.014-1996) 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 

subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, 

ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente. 



 A educação é dever do Poder Público e de toda a sociedade, logo não podem ser 

criadas barreiras para implementação desse direito.   

 Logo, o trabalhou logrou êxito, pois foi capaz de explorar o tema com maestria, bem 

como servir de base teórica para novos estudos, além de ser importante na elaboração de 

políticas de tributação justas.  
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