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RESUMO 

 

Nesta obra, o autor discorre sobre o imposto de renda e os princípios 

constitucionais da generalidade, da universalidade e da progressividade.  

A Constituição Federal estruturou o imposto de renda como imposto pessoal, geral, 

universal e progressivo, características que devem ser conjugadas com os demais 

princípios constitucionais, a que este tributo também deve obediência.  

Diversos temas são abordados ao longo do trabalho, tais como os princípios 

constitucionais e a sua importância na interpretação e na aplicação das leis tributárias; a 

diferença entre princípios e regras; a estrutura do imposto de renda na Constituição Federal 

e no Código Tributário Nacional; o princípio da igualdade e o princípio da capacidade 

contributiva. 

Além disso, são analisados, com maior abrangência e profundidade, os princípios 

da generalidade, da universalidade e da progressividade.  

Estes três princípios devem, segundo a nossa Constituição Federal, informar o 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Portanto, como princípios 

constitucionais, especificamente aplicáveis ao imposto de renda, são o fundamento não só 

para a criação legislativa dos direitos e das obrigações tributárias referentes ao aludido 

imposto, como também para a sua interpretação e a sua aplicação. 

Aprofundando o estudo da legislação ordinária, o autor conclui que, em diversos 

aspectos, o legislador não observa os princípios constitucionais que devem reger a 

tributação pelo imposto de renda ao instituir concretamente os fatos geradores deste 

imposto. 

 

Palavras-chave: Imposto de Renda, Princípios Constitucionais, Generalidade, 

Universalidade, Progressividade. 



ABSTRACT 

 

In this paper, the author discusses the income tax and the constitutional principles 

of generality, universality and progressivity.  

The Federal Constitution structured the income tax as a personal, general, universal 

and progressive tax, characteristics which must be integrated with further constitutional 

principles, to which this duty is also subjected.  

Throughout the discussion several issues are approached, such as the constitutional 

principles and its importance in the interpretation and application of tax laws; the 

difference between principles and rules; the structure of the income tax in the Federal 

Constitution and in the National Tax Code; the principle of equality and the principle of 

the power to contribute. 

In addition, the principles of generality, universality and progressivity are analyzed 

in dept and more comprehensively.  

According to our Federal Constitution, these three principles must inform the tax 

regarding the income and earnings of any nature. Therefore, as constitutional principles, 

specifically applicable to the income tax, they constitute the ground not only to the 

legislative creation of tax rights and obligations regarding said tax, but also to its 

interpretation and application. 

Deepening the study of the ordinary legislation, the author concludes that, in 

several aspects, the legislator does not observe the constitutional principles which must 

govern the application of the income tax when the generating factors of said tax are 

concretely established. 

 

Key words: Income Tax, Constitucional Principles, Generality, Universality, Progressivity.  

 



RÉSUMÉ 

 

Dans cet ouvrage l’auteur discourt sur l’impôt sur le revenu et les principes 

constitutionnels de la généralité, de l’universalité et de la progressivité.  

La Constitution Fédérale a structuré l’impôt sur le revenu comme étant un impôt 

personnel, général, universel et progressif, caractéristiques qui doivent être conjuguées 

avec les autres principes constitutionnels auxquels ce tribut doit également obéissance.  

Plusieurs thèmes sont abordés tout au long du travail, tels que les principes 

constitutionnels et leur importance dans l’interprétation et dans l’application des lois 

fiscales; la différence entre principes et règles; la structure de l’impôt sur le revenu selon la 

Constitution Fédérale et selon le Code National des Impôts; le principe de l’égalité et le 

principe de la capacité contributive. 

Par ailleurs sont analysés, avec une plus grande étendue et profondeur, les principes 

de la généralité, de l’universalité et de la progressivité.  

Ces trois principes doivent, selon notre Constitution Fédérale, gouverner l’impôt 

sur le revenu et les rentes de toute nature. Par conséquent, comme principes 

constitutionnels, applicables spécifiquement à l’impôt sur le revenu, ils constituent le 

fondement non seulement de la création législative des droits et des obligations fiscales 

relatives à l’impôt cité, mais également de leur interprétation et de leur application. 

Approfondissant l’étude de la législation ordinaire, l’auteur conclut que, sous divers 

aspects, le législateur n’observe pas les principes constitutionnels qui doivent régir la 

taxation selon l’impôt sur le revenu en instituant concrètement les faits générateurs de cet 

impôt. 

 

Mots Clé: Impôt sur le revenu, Principes Constitutionnels, Généralité, Universalité, 

Progressivité. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em nosso trabalho, pretendemos discorrer sobre o imposto de renda e os princípios 

da generalidade, da universalidade e da progressividade. Apesar de a Constituição Federal, 

em seu art. 153, § 2º, I, mencionar que o imposto de renda “será informado pelos critérios 

da generalidade, da universalidade e da progressividade”, filiamo-nos à corrente que 

entende estarmos diante de verdadeiros princípios tributários e não somente de critérios a 

serem utilizados na tributação pelo imposto de renda. 

Com efeito, a Constituição estruturou o imposto de renda como imposto pessoal, 

geral, universal e progressivo, características que devem ser conjugadas com os demais 

princípios constitucionais, a que este tributo também deve obediência. Assim, é 

fundamental a análise da influência dos princípios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade na estruturação do imposto de renda. 

Estes três princípios devem, segundo a nossa Constituição Federal, informar o 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Portanto, como princípios 

constitucionais, especificamente aplicáveis ao imposto de renda, são o fundamento não só 

para a criação legislativa dos direitos e das obrigações tributárias referentes ao aludido 

imposto, como para a sua interpretação e a sua aplicação. 

Destarte, é de fundamental importância que o legislador, ao elaborar as leis que 

dispõem sobre o imposto de renda, observe os princípios acima referidos, sob pena de 

editar leis inconstitucionais. 

É importante salientar que a norma do inciso I do parágrafo 2º do art. 153 da 

Constituição Federal não constava nas Constituições anteriores à de 1988. Daí a 

fundamental importância dessa norma, que importou em uma inovação da ordem jurídica 

preexistente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.  

Por outro lado, podemos observar, compulsando a legislação do imposto de renda, 

que, em diversos aspectos, o legislador ordinário não observa os princípios da 

generalidade, da universalidade e da progressividade, como será analisado com maior 

profundidade no decorrer desse trabalho. 
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Pelo exposto, entendemos ser fundamental um estudo mais aprofundado destes 

princípios que, conforme expressa determinação de nossa Lei Fundamental, devem 

informar a tributação pelo imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 
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1. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A INTERPRETAÇÃO E A 

APLICAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS 

 

No Estado de Direito, a imposição tributária está vinculada, em primeiro plano, à 

Constituição. 

As disposições da Lei Fundamental são o fundamento não só para a criação 

legislativa dos direitos e das obrigações tributárias, como para a sua interpretação e a sua 

aplicação. 

Qualquer hermeneuta, ao realizar a interpretação, tem o dever de examinar e 

estudar a lei em confronto com o texto constitucional, pois os princípios e regras 

constitucionais condicionam a interpretação da legislação infraconstitucional.
1
Antes de 

aplicar a lei, o hermeneuta tem de verificar se a lei atende à Constituição quanto à forma e 

ao conteúdo. As leis tributárias, como todas as leis, devem ser interpretadas segundo os 

princípios que regem o Estado Democrático de Direito, consolidados na Lei Fundamental. 

Isso porque, como acentua Wilhelm Hartz, o “direito tributário e o processo de tributação 

atingem fundo a esfera pessoal do cidadão. Não há, talvez, outro campo do direito em que 

o Estado enfrenta todos os cidadãos tão amiúde e tão de perto como quem exige por força 

de um direito superior, impondo-lhes a consciência da sujeição”.
2
 

Deve salientar-se, entretanto, que os interesses do cidadão não são direitos menores 

do que os do Fisco. Com efeito, como ensina Gerd Willi Rothmann, a relação jurídico-

tributária se caracteriza como uma relação de direito e não de poder, não havendo 

supremacia de uma das partes sobre a outra.
3
 Destarte, deve-se tentar atingir um equilíbrio 

racional entre os interesses do Fisco e dos cidadãos, buscando-o no espírito da Lei 

Fundamental.  

                                                           
1
Nesse sentido, determina o art. 108 do CTN: “Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade 

competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I – a analogia; 

II – os princípios gerais de direito tributário; III – os princípios gerais de direito público; IV – a equidade”. 

Somente pela leitura do dispositivo, pode-se constatar a importância dos princípios gerais na interpretação 

do direito tributário. 
2
HARTZ, Wilhelm. Interpretação da lei tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1993. p. 76. 

3
ROTHMANN, Gerd Willi. O princípio da legalidade tributária. In: Temas fundamentais do direito tributário 
Atual. Belém: CEJUP, 1983. p. 83. 
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Esse dever do hermeneuta se acentua em nosso país, que possui a mais detalhada 

Constituição do mundo no que se refere à disciplina tributária. Inúmeros são os princípios 

e as regras explícitos ou implícitos em nossa Constituição Federal, que delimitam ou 

mesmo vedam o poder de tributar. 

Mas não só o intérprete e o aplicador do direito estão subordinados às normas que 

regem o Estado Democrático de Direito, consolidados na Lei Fundamental. Também o 

Poder Legislativo está subordinado às disposições constitucionais, como preleciona 

Francisco Campos: 

No Estado constitucional, o princípio de legalidade regerá, igualmente, o 

Poder Legislativo, pois o ato deste não valerá (assim como no simples 

Estado de direito o ato administrativo ou jurisdicional só é válido se de 

conformidade com a lei ordinária) se não puder ser imputado a uma 

norma constitucional, seja esta expressa, ou resulte implicitamente de 

norma constitucional expressa ou do sistema constitucional tomado no 

seu conjunto, na sua integridade ou como sistema dotado por força dos 

seus princípios fundamentais de um sentido próprio e total, com 

influência sobre o sentido das normas constitucionais concretas ou 

particulares.
4
 

 

O Direito Constitucional, como ensina Helenilson Cunha Pontes, é marcado pelos 

princípios jurídicos. Na Constituição são afirmados, por meio de princípios jurídicos, os 

valores fundantes e os objetivos e aspirações de uma sociedade.
5
  

Destarte, para a criação, a interpretação e a aplicação das leis tributárias deve-se 

partir dos princípios constitucionais, pois a eles se subordinam todas as leis existentes no 

País. As leis têm sua compreensão subordinada aos princípios inscritos na Constituição. 

José Maurício Conti acentua que “o ordenamento jurídico nada mais é do que um sistema 

de normas orientadas por princípios que lhe dão forma e conteúdo”.
6
 

Para Humberto Ávila, os princípios são normas que, além de prescreverem fins a 

serem atingidos, servem de fundamento para a aplicação do ordenamento constitucional.
7
 

                                                           
4
CAMPOS, Francisco. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956. v. 2, p. 37. 

5
PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: Dialética, 

2000. p. 30. 
6
CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: 

Dialética, 1997. p. 17. 
7
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São 

Paulo: Malheiros Ed., 2009. p. 23. 
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Nesse sentido, em relevante decisão, o Supremo Tribunal Federal já teve 

oportunidade de decidir que os princípios constitucionais tributários são limitações ao 

poder de tributar, conforme excerto da ementa do acórdão abaixo transcrito: 

O exercício do poder tributário, pelo Estado, submete-se, por inteiro, aos 

modelos jurídicos positivados no texto constitucional que, de modo 

explícito ou implícito, institui em favor dos contribuintes decisivas 

limitações à competência estatal para impor e exigir, coativamente, as 

diversas espécies tributárias existentes. 

Os princípios constitucionais tributários, assim, sobre representarem 

importante conquista político-jurídica dos contribuintes, constituem 

expressão fundamental dos direitos individuais outorgados aos 

particulares pelo ordenamento estatal. Desde que existem para impor 

limitações ao poder de tributar do Estado, esses postulados têm por 

destinatário exclusivo o poder estatal, que se submete à imperatividade de 

suas restrições.
8 

 

Por isso a importância fundamental dos princípios constitucionais tributários. 

Constituem eles expressão dos direitos individuais dos contribuintes em face do Poder 

Público, no sentido de limitar a sua competência tributária.  

É difícil definir o que é um princípio, já que é notória a ambiguidade e vagueza do 

termo. 

Segundo Miguel Reale, “princípios gerais de direito são enunciações normativas de 

valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer 

para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de normas jurídicas”.
9
 

Para José Maurício Conti, um dos sentidos da palavra princípio é o de “um 

enunciado de caráter geral a partir do qual se constrói um sistema de normas jurídicas, 

formando um todo lógico e coerente”.
10

 

Já para Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio é  

mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, 

no que lhe confere a tônica e lhe dá o sentido harmônico. É o 

conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes 

                                                           
8R.T.J. 144/435. 
9
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 304. 

10
CONTI, José Maurício. op. cit., p. 20. 
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partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico 

positivo.
11

 

 

De fato, como comenta J. J. Gomes Canotilho, os princípios são fundamento de 

regras, ou seja, estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando 

uma função normogenética fundamentante.
12

 

Os princípios podem encontrar uma recepção expressa ou implícita no texto 

constitucional e são importante instrumento para a criação, interpretação, integração, 

conhecimento e aplicação do direito positivo. Além disso, atuam como limite da atividade 

legislativa e jurisdicional. 

Partindo-se da ideia clássica de que as normas que formam um ordenamento 

jurídico não estão isoladas, mas constituem um sistema, os princípios atuam como vetores 

pelos quais as normas são aglutinadas, de forma a constituir um todo sistemático.
13

 Por seu 

acentuado grau de abstração, os princípios traçam as diretrizes do ordenamento jurídico.
14

 

De acordo com Norberto Bobbio, na linguagem jurídica corrente é comum o uso da 

expressão “sistema jurídico” para indicar o ordenamento jurídico. Prossegue o jurista, 

afirmando que um dado ordenamento pode ser considerado um sistema, na medida em que 

todas as normas jurídicas desse são deriváveis de alguns princípios gerais (designados 

“princípios gerais do Direito”), considerados da mesma forma que os postulados de um 

sistema científico.
15

 

A noção de sistema, segundo Fábio Konder Comparato, supõe “a redução à unidade 

de uma multiplicidade de elementos, aparentemente desordenados”.
16

 

                                                           
11

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 

2000. p. 747-748. 
12

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 

[s.d.]. p. 1125. 
13

Como leciona Ezio Vanoni: “O sistema tributário tende, por conseguinte, necessariamente a se organizar 

com base em princípios gerais e em critérios positivos uniformes. Cada lei, para ser corretamente 

entendida, deve ser colocada na posição exata que lhe compete no conjunto das leis tributárias vigentes” 

(VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributárias. Trad. de Rubens Gomes de Souza. Rio de 

Janeiro: Edições Financeiras, [s.d.]. p. 259). 
14

Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 16. ed. São Paulo: Malheiros 

Ed., 2001. p. 30. 
15

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Ed. da UnB, 1995. p. 75 e 77. 
16

Cf. COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1976. p. 268. Sobre a noção de sistema tributário, preleciona José Afonso da Silva: “Designa-se 

por sistema tributário o conjunto, mais ou menos coerente, de instituições, regras e práticas tributárias, 
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Ainda segundo o ilustre jurista brasileiro, a ideia de sistema pode ser concebida de 

duas maneiras: como unidade de tipo orgânico ou como unidade de tipo hierárquico. O 

autor compara este último tipo de sistema a uma pirâmide, cujo elemento fundamental não 

se encontra na base e sim no cume. À medida que subimos em direção ao pináculo da 

pirâmide, os elementos do sistema vão perdendo em concretização e ganhando em alcance 

ou extensão. O conceito fundamental é o mais geral de todos e, por isso mesmo, o mais 

abstrato.
17

  

Nesse sentido, o sistema jurídico pode ser considerado uma unidade de tipo 

hierárquico, ocupando os princípios constitucionais o vértice da pirâmide jurídica. 

Deveras, os atos normativos não têm todos a mesma hierarquia, ou seja, não se 

encontram num plano de horizontalidade, mas num plano de verticalidade uns em relação 

aos outros, à semelhança de uma pirâmide jurídica.
18

 As normas de um ordenamento 

jurídico não estão todas no mesmo plano. Há normas superiores e normas inferiores. Por 

isso, justifica-se a inaplicabilidade das normas de hierarquia inferior contrárias a normas de 

hierarquia superior.
19

 

Nesse sentido, Norberto Bobbio afirma que um ordenamento jurídico constitui um 

sistema porque nele não podem coexistir normas incompatíveis. Se num ordenamento vêm 

a existir normas incompatíveis, uma das duas ou ambas devem ser eliminadas, pois o 

direito não tolera antinomias.
20

 

J. J. Gomes Canotilho ensina que a ordem jurídica é estruturada em termos 

verticais, de forma escalonada, situando-se a Constituição e os princípios por ela 

albergados no vértice da pirâmide jurídica. Em função dessa posição hierárquica, a 

Constituição atua como fonte de outras normas. Desse modo, em seu conjunto, a ordem 

                                                                                                                                                                                

consideradas seja nas suas recíprocas relações, seja quanto aos efeitos globalmente produzidos sobre a vida 

econômica e social. O sistema envolve sempre organicidade. Não basta a mera enumeração dos tributos 

para se ter um sistema. Compreende outros elementos que não a simples nomenclatura dos tributos. 

Engloba princípios e definições básicas, que denotam harmonia e coerência dos componentes” (SILVA, 

José Afonso da. Sistema tributário nacional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1975. p. 2). 
17

Cf. COMPARATO, Fábio Konder. op. cit., p. 268. 
18

Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 680. 
19

Sobre o tema, explica J.J. Gomes Canotilho: “A norma de hierarquia superior reúne, em via de princípio, 

duas modalidades de preferência: (1) preferência de validade, tornando nulas as normas anteriores 

contrárias (´efeito de revogação´, ´efeito de anulação´) e servindo de limite jurídico às normas posteriores 

também em contradição com elas; (2) preferência de aplicação, porque mesmo não aniquilando a validade 

da norma contrária, ela deverá ser aplicada no caso concreto com a consequente desaplicação da norma 

inferior” (CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 681, negritos no original). 
20

BOBBIO, Norberto. op. cit., p. 80-81. 
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jurídica constitui uma “derivação normativa” a partir da norma hierarquicamente superior, 

ainda que se possa admitir algum espaço criador às instâncias hierarquicamente inferiores 

ao concretizarem as normas superiores.
21

 

Conclui-se que o ordenamento jurídico é um exemplo de estrutura hierárquica. 

Destarte, os princípios constitucionais desempenham um papel fundamental no 

ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes e à sua 

importância estruturante dentro do sistema jurídico. 

Para J. J. Gomes Canotilho, o sistema jurídico necessita de princípios (ou os valores 

que eles exprimem). Estes são exigências de otimização “abertas a várias concordâncias, 

ponderações, compromissos e conflitos”.
22

  

Os princípios são caracterizados por sua generalidade.  

De acordo com Helenilson Cunha Pontes, a generalidade dos princípios é avaliada 

em função de dois critérios: “a indeterminação e vagueza da previsão hipotética da 

realidade fenomênica normatizada (fattispecie); e a quantidade de destinatários alcançados 

pela norma”.
23

  

Outra característica dos princípios é a sua abstração.
24

 Nem sempre os princípios se 

traduzem em um discurso normativo. Mesmo quando o princípio é declarado pelo direito 

positivo, não apresenta definição precisa. 

Por isso, os princípios, mesmo quando traduzidos em linguagem constitucional, 

mantêm sua abertura e indefinição. Assim, adverte Ricardo Lobo Torres, os princípios não 

                                                           
21

CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1116. 
22

Id. Ibid., p. 1127. 
23

PONTES, Helenilson Cunha. op. cit., p. 26. Humberto Ávila afirma que a corrente que “sustenta que os 

princípios são normas de elevado grau de abstração (destinam-se a um número indeterminado de situações) 

e generalidade (dirigem-se a um número indeterminado de pessoas) e que, por isso, exigem uma aplicação 

influenciada por elevado grau de subjetividade do aplicador; (...) é a teoria clássica do Direito Público, 

inicialmente difundida pelo Direito Administrativo e depois transplantada para os trabalhos de Direto 

Constitucional. É dessa concepção que vem a afirmação de que os princípios são os alicerces, as vigas-

mestras ou os valores do ordenamento jurídico, sobre o qual irradiam seus efeitos”. Em seguida, o mesmo 

autor afirma que essa “distinção baseada no grau de abstração e generalidade é bastante difundida na 

doutrina do Direito Público, especialmente no Direito Tributário” (ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 84-85). 
24

Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração no direito tributário. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2000. p. 171. 
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se expõem a uma leitura unívoca e nem se deixam concretizar inteiramente pelo direito 

positivo.
25

  

Além disso, Ricardo Lobo Torres recorda que os princípios são analógicos, pois se 

constroem simultânea e sucessivamente por meio da dedução a partir de valores e ideias ou 

de indução. Dos princípios se deduzem as normas.
26

 

Os princípios jurídicos são normas que identificam valores a serem preservados e 

fins a serem alcançados. Dessa forma, trazem em si, geralmente, um conteúdo axiológico 

ou uma decisão política. 

Portanto, pode-se dizer que os princípios são valorativos ou finalísticos. 

Os princípios indicam fins ou estados ideais a serem alcançados. Como não 

detalham a conduta a ser seguida para a sua realização, os princípios tornam a atividade do 

intérprete mais complexa, pois a ele cabe definir a ação a tomar. 

Segundo Ricardo Lobo Torres, os princípios se equilibram entre si e se aplicam 

mediante a devida ponderação com outros princípios.
27

 Não existe hierarquia entre os 

princípios, já que, dependendo do caso emergente, determinado princípio vai ter mais peso 

no momento da aplicação. O peso maior de um determinado princípio em função do 

interesse considerado não afasta a eficácia dos demais princípios tributários, que poderão 

prevalecer em uma situação diversa. 

Por fim, enquanto as normas são toleram a contradição, os princípios podem 

coexistir harmoniosamente, desde que devidamente ponderados. 

De fato, em uma ordem pluralista, a colisão de princípios não só é possível, como 

faz parte da lógica do sistema, que é dialético. Portanto, a aplicação dos princípios ocorre, 

predominantemente, mediante ponderação.  

Pode-se afirmar que a ideia de certeza e objetividade do Direito, buscada pelos 

teóricos da codificação do início do século XIX, sofreu um profundo abalo com o 

reconhecimento da normatividade e do caráter fundante dos princípios jurídicos. Surge 

                                                           
25

TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração no direito tributário, cit., p. 172. 
26

Id. Ibid., p. 173. 
27

Id. Ibid., p. 174. 



15 
 

uma nova concepção do Direito, considerado um sistema normativo alicerçado em 

princípios.
 28

 

Com efeito, nos dias atuais, podemos afirmar que os princípios conquistaram o 

status de norma jurídica, tendo sido superada a crença de que teriam uma dimensão 

puramente axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata. 

 

                                                           
28

Cf. PONTES, Helenilson Cunha. op. cit., p. 28. 
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2. PRINCÍPIOS E REGRAS 

 

Um dos temas mais debatidos na moderna teoria do Direito Público é a distinção 

entre princípios e regras.  

A dogmática moderna avaliza o entendimento de que as normas em geral, e as 

normas constitucionais em particular, dividem-se em duas grandes categorias diversas: os 

princípios e as regras. Deste modo, a distinção entre regras é princípios é uma distinção 

entre duas espécies de normas.
29

 

Segundo Humberto Ávila, essa “é a teoria moderna do Direito Público, inicialmente 

difundida pelos estudos de Filosofia e Teoria Geral do Direito e depois transportada para 

os trabalhos de Direito Constitucional”.
30

 

Saber como distinguir, no âmbito do gênero norma, entre regras e princípios é uma 

tarefa particularmente complexa. Vários são os critérios sugeridos. 

É clássica, na doutrina, a distinção formulada por Ronald Dworkin entre princípios 

(principles), diretrizes (policies) e regras (rules). Para Dworkin, as regras aplicam-se por 

meio de um tudo ou nada (all or nothing), enquanto os princípios têm uma dimensão de 

peso ou importância. As regras, desde que válidas, devem ser simplesmente aplicadas às 

situações que regulam. Contudo, caso duas regras estabelecerem comandos opostos, uma 

deve ser julgada inválida. Já o conflito entre princípios resolve-se por meio da escolha 

daquele que, face às características do caso, assume maior peso ou importância. A eleição 

de um princípio não invalida os demais que disponham numa direção oposta.
31

 

J. J. Gomes Canotilho diferencia as regras dos princípios em função de cinco 

critérios:
32

  

a) os princípios são normas com um grau de abstração elevado, enquanto as regras 

possuem um grau de abstração reduzido; 

                                                           
29

Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1124. 
30

ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 87. 
31

Apud PONTES, Helenilson Cunha. op. cit., p. 32 e 33. 
32

CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1124-1125. 
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b) os princípios, por serem vagos e indeterminados, necessitam de mediações 

concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras podem ser diretamente 

aplicadas; 

c) os princípios são normas de natureza fundamental no ordenamento jurídico 

devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou 

à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de 

Direito); 

d) os princípios são “standards” juridicamente vinculantes radicados nas exigências 

de justiça ou na ideia de direito, enquanto as regras podem ser normas vinculativas com um 

conteúdo meramente funcional; 

e) por fim, os princípios são normas que estão na base ou constituem a ratio de 

regras jurídicas, desempenhando uma função normogenética fundamentante. 

Robert Alexy, partindo das considerações de Dworkin, precisou ainda mais este 

conceito. Para ele, a diferença entre princípios e regras é sobretudo qualitativa. Para o 

autor, os princípios são normas jurídicas que determinam que algo deve ser realizado na 

maior medida do possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes: são 

“mandamentos de otimização” (Optimierungsgebot), caracterizados pelo fato de poderem 

ser cumpridos em diferentes graus.
33

 

Com base na jurisprudência do Tribunal Constitucional da Alemanha, Alexy 

demonstra que, no caso de colisão entre princípios, a solução não se dá com a 

determinação imediata da prevalência de um sobre o outro, devendo ser estabelecida em 

função da ponderação entre os princípios colidentes, em virtude da qual um deles, em 

determinadas circunstâncias concretas, recebe a prevalência. Os princípios, ao contrário 

das regras, possuem apenas uma dimensão de peso e não determinam as consequências 

normativas de forma direta.
34

 

Para Canotilho, os princípios são normas jurídicas compatíveis com vários graus de 

concretização, de acordo com os condicionalismos fáticos e jurídicos.
35

 

                                                           
33

Apud PONTES, Helenilson Cunha. op. cit., p. 33. 
34

Cf. ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 37. 
35

CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1125. 
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De outra parte, as regras jurídicas aplicam-se de acordo com uma lógica do tudo ou 

nada (all or nothing), tendo em vista o fato de que podem ser cumpridas ou não. Se uma 

regra é válida, há de ser cumprida e não é possível graduar o nível de aplicação de uma 

regra. As regras, segundo Canotilho, são normas que prescrevem imperativamente uma 

exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não cumprida.
36

 

Se duas regras entram em oposição, em um caso concreto, consubstancia-se um 

conflito de regras. Esse conflito resume-se a uma questão de validade. Assim, quando, para 

uma mesma situação de fato, duas regras parecem ao intérprete igualmente aptas à 

regulação do caso, a escolha de uma delas implicará necessariamente a declaração de 

invalidade da outra, por meio da aplicação de outras regras de interpretação, tais como lex 

posterior derogat legi priori ou lex specialis derogat legi generali. Ou seja, o conflito entre 

elas reduz-se a uma questão de validade.
37

 As regras antinômicas se excluem, sendo 

insustentável a validade simultânea de regras contraditórias. 

Já as colisões entre princípios jurídicos são resolvidas segundo uma técnica de 

composição, em que um deve ceder em face do outro, sem que, com isso, aquele que teve a 

sua aplicação afastada tenha que perder a sua validade.
38

 A precedência de um princípio 

em relação a outro deve ser sempre aferida diante das circunstâncias do caso concreto e do 

peso que cada um deles assume diante dessas circunstâncias. Esse juízo de peso não 

constitui um juízo de validade, pois a aplicação de um princípio ao caso não afetará a 

validade do outro cuja aplicação for afastada diante das exigências do caso concreto 

regulado. Em caso de conflito, os princípios podem ser objeto de ponderação, de 

harmonização. 

Assim sendo, não se pode afirmar que um princípio, em qualquer hipótese, vai 

assumir maior peso que o outro. As circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto é 

que irão definir a relação de precedência. 

Para Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, nos últimos anos, sob a 

influência do pensamento de Ronald Dworkin e Robert Alexy, a Constituição passou a ser 

encarada como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores jurídicos 

                                                           
36

CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1125. 
37

Cf. PONTES, Helenilson Cunha. op. cit., p. 33-34. 
38

Cf. Id. Ibid., p. 34. 
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suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de realização dos direitos fundamentais 

desempenham um papel central.
39

  

O sistema jurídico ideal se concretiza em uma distribuição equilibrada de regras e 

princípios, na qual as regras realizam o papel alusivo à segurança jurídica – previsibilidade 

e objetividade das condutas – enquanto os princípios, em virtude da sua flexibilidade, dão 

margem à realização da justiça do caso concreto.
40

 

Ricardo Lobo Torres afirma que os princípios estão a meio passo entre os valores e 

as regras na escala da concretização do direito e com eles não se confundem.
41

Segundo o 

aludido autor, os valores jurídicos são ideias inteiramente abstratas, que informam todo o 

ordenamento jurídico e que jamais são vertidos em linguagem normativa. Exemplos de 

valores jurídicos seriam a justiça e a segurança. Já os princípios representam o primeiro 

estágio de concretização dos valores jurídicos a que se vinculam, mas ainda comportam 

grau elevado de abstração e indeterminação.
42

  

Os sub-princípios vinculam-se diretamente aos princípios e se situam na etapa 

seguinte de concretização dos valores. Possuem maior concretude e menor abstração que 

os princípios e surgem quase sempre por escrito no discurso da Constituição ou da lei. 

Contudo, não criam direitos e deveres para quem quer que seja. 

Por fim, prossegue Ricardo Lobo Torres, a regra jurídica ocupa o lugar seguinte no 

processo de concretização do direito, subordinando-se sucessivamente ao sub-princípio, ao 

princípio e ao valor. Tem maior grau de concretitude e pouca abstração e é atributiva de 

direitos e deveres.
43

 

Humberto Ávila indica que são quatro os critérios usualmente empregados para a 

distinção entre princípios e regras:
 44

 

                                                           
39

BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história: a nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Disponível em: 

<http://www.camara.rj.gov.br/setores/proc/revistaproc2003/arti_histdirbras.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2009. 
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Cf. Id. Ibid., p. 12. 
41

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 16. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 89. 
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É importante salientar, não obstante, que os princípios não apenas explicitam valores, mas, indiretamente, 

estabelecem espécies precisas de comportamento (Cf. ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 25). 
43

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, cit., p. 89-90. Contudo, como ensina 

Humberto Ávila, “a instituição de condutas pelas regras também pode ser objeto de ponderação, embora o 

comportamento preliminarmente previsto dependa do preenchimento de algumas condições para ser 

superado” (ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 25). 
44

ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 39. 
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O primeiro deles é o critério do caráter hipotético-condicional, que se baseia no fato 

de as regras possuírem uma hipótese e uma consequência que pré-determinam a decisão, 

sendo aplicadas ao modo se, então, enquanto os princípios somente indicam o fundamento 

a ser utilizado pelo aplicador para futuramente encontrar a regra para o caso concreto. 

O segundo deles é o critério do modo final de aplicação, que se baseia no fato de as 

regras serem aplicadas de modo absoluto - tudo ou nada -, enquanto os princípios são 

aplicados de modo gradual - mais ou menos. 

O terceiro critério é o do relacionamento normativo, que se sustenta na ideia de a 

antinomia entre as regras consubstanciar verdadeiro conflito, resolvido com a declaração 

de invalidade de uma delas ou com a criação de uma exceção, ao passo que o conflito entre 

princípios é solucionado mediante uma ponderação que atribua uma dimensão de peso a 

cada um deles. 

Por fim, o quarto critério é o do fundamento axiológico, que considera os 

princípios, ao contrário das regras, como fundamentos axiológicos para a decisão a ser 

tomada. 

Verifica-se, pois, a importância dos princípios na interpretação e aplicação do 

direito. Com efeito, nos dias atuais, ocorre uma valorização dos princípios, com sua 

incorporação, explícita ou implícita, pelos textos constitucionais e o reconhecimento pela 

ordem jurídica de sua normatividade. 

Portanto, como princípios constitucionais especificamente aplicáveis ao imposto de 

renda, os princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade são o 

fundamento não só para a criação legislativa dos direitos e das obrigações tributárias 

referentes ao aludido imposto, como também para a sua interpretação e sua aplicação. 

A Constituição e os princípios por ela albergados encontram-se no vértice da 

pirâmide jurídica, e, em função dessa posição hierárquica, atuam como fonte de outras 

normas. 

Destarte, o legislador ordinário, ao instituir as hipóteses de incidência do imposto 

de renda, está obrigado a respeitar esses três princípios. 

Com efeito, a lei ordinária que cria as hipóteses de incidência do imposto de renda 

tem de estar em conformidade com os dispositivos constitucionais que informam o imposto 
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de renda, sob pena de ser inconstitucional a previsão ordinária. Por sua vez, o aplicador e o 

intérprete da legislação ordinária que dispõe sobre o imposto de renda, também está 

vinculado a esses princípios constitucionais ao aplicar e interpretar a lei. 

Parte da doutrina tem considerado os princípios da generalidade, da universalidade 

e da progressividade como meros preceitos programáticos, destinados ao legislador, tendo 

em vista a alocução final do inciso I do parágrafo 2º do art. 153 da Constituição Federal, 

“na forma da lei”.Assim, tais preceitos não teriam maior eficácia, dependendo da boa 

vontade do legislador para serem implementados no ordenamento tributário brasileiro. 

Poderia o legislador ordinário, se assim o desejasse, deixar de aplicar os aludidos preceitos 

ao legislar sobre o imposto de renda, sem que houvesse maiores consequências. 

Com o devido respeito, não concordamos com aqueles que assim pensam. 

A nossa Constituição Federal é escrita e rígida, o que implica afirmar que ela não 

pode ser alterada por processos ordinários de elaboração legislativa. De fato, caso as 

normas constitucionais pudessem ser modificadas ou desrespeitadas pela legislação 

ordinária, sua eficácia ficaria irremediavelmente comprometida. 

Por outro lado, na linha de pensamento de José Afonso da Silva, entendemos que 

todas as normas insertas em uma Constituição são constitucionais, em razão do documento 

a que aderem, pouco importando o seu conteúdo.
45

 

Assim, ainda que se entenda que a norma do inciso I do parágrafo 2º do art. 153 da 

Constituição Federal é apenas uma norma programática, por ter como principal destinatário 

o legislador ordinário, não deixa ela de ser uma norma de estatura constitucional, dotada de 

uma superioridade com respeito às demais normas jurídicas da coletividade estatal.
46

 

A Constituição é dotada de superioridade jurídica em relação às demais normas do 

ordenamento. Tal característica faz dela o parâmetro de validade pelo qual se afere a 

compatibilidade de uma norma com o sistema como um todo. 

                                                           
45

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2008. p. 

39. 
46

A respeito das normas constitucionais, Luís Roberto Barroso e Ana Paula Barcellos tecem as seguintes 

considerações: “As normas constitucionais são normas jurídicas e, como consequência, sua interpretação 

serve-se dos conceitos e elementos clássicos da interpretação em geral. Todavia, as normas constitucionais 

apresentam determinadas especificidades que as singularizam, dentre as quais é possível destacar: a) a 

superioridade jurídica; b) a natureza da linguagem; c) o conteúdo específico; d) o caráter político” 

(BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. op. cit., p. 29). 
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Aliás, do ponto de vista jurídico, o principal traço distintivo da Constituição é 

justamente a sua supremacia, a sua posição hierárquica superior à das demais normas do 

ordenamento jurídico. Por isso, as leis, atos normativos e atos jurídicos em geral não 

poderão existir validamente se incompatíveis com alguma norma constitucional.Tratando-

se a norma do inciso I do parágrafo 2º do art. 153 da Constituição Federal de uma norma 

constitucional, possui a eficácia jurídica típica dessas normas. As normas jurídicas 

constitucionais, como todas as demais, são criadas para reger condutas humanas, para 

serem aplicadas. Assim, entendemos que todas as previsões constitucionais são 

imperativas, por envolverem matéria de interesse público ou relativa a direitos individuais. 

Como lembra Ruy Barbosa, “não há, numa Constituição, cláusulas a que se deva 

atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm força 

imperativa de regras, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus órgãos”.
47

 

De fato, seria de estranhar normas constitucionais que não tivessem nenhuma 

eficácia, tendo o mero valor moral de conselhos, avisos ou lições ao legislador ordinário, 

que teria a liberdade de segui-los ou não. 

Como adverte José Afonso da Silva, o simples fato de se tratar de normas inscritas 

em uma Constituição “atribui-lhes natureza de normas fundamentais e essenciais, e não se 

pode duvidar de sua juridicidade, nem de seu valor normativo”.
48

 

Assim, ainda que se entenda que os critérios da generalidade, da universalidade e 

da progressividade não são princípios, mas simples regras, por se tratar de normas inscritas 

na Constituição, são normas fundamentais e essenciais, que devem ser necessariamente 

observadas pelo legislador ordinário ao instituir concretamente as hipóteses de incidência 

do imposto de renda.
49
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BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal brasileira (coligidos e ordenados por Homero 

Pires). São Paulo: Saraiva, 1933. p. 489. Sobre a imperatividade das normas constitucionais, confiram-se as 

lições de Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos: “E a efetividade da Constituição, rito de 

passagem para o início da maturidade institucional brasileira, tornou-se uma ideia vitoriosa e incontestada. 

As normas constitucionais conquistaram o status pelo de normas jurídicas, dotadas de imperatividade, 

aptas a tutelar direta e imediatamente todas as situações que contemplam. Mais do que isso, a Constituição 

passa a ser uma lente através da qual se leem e se interpretam todas as normas infraconstitucionais. A Lei 

Fundamental e seus princípios deram novo sentido e alcance ao direito civil, ao direito processual, ao 

direito penal, enfim, a todos os demais ramos jurídicos. A efetividade da Constituição é a base sobre a qual 

se desenvolveu, no Brasil, a interpretação constitucional” (BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana 

Paula de. op. cit., p. 3-4). 
48

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais, cit., p. 79. 
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Como preleciona Humberto Ávila, é admitida a coexistência das espécies normativas em razão de um 

mesmo dispositivo. Para o autor: “A proposta aqui defendida diferencia-se das demais porque admite a 
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Como acentua Francisco Campos, onde “existe um regime constitucional, a vontade 

do Parlamento não é lei pela simples razão de ser um ato de sua vontade, mas tão somente 

porque é uma deliberação tomada na conformidade das normas constitucionais”.
50

  

Não há norma constitucional que seja destituída de eficácia. Todas elas irradiam 

efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à 

entrada em vigor da Constituição. 

As normas constitucionais têm aplicação obrigatória. Destarte, o legislador deve 

acatá-las, assim como os juízes devem observá-las ao exercer o controle de 

constitucionalidade das leis elaboradas pelo legislador. 

É o caso da norma do inciso I do parágrafo 2º do art. 153 da Constituição Federal. 

Nas Constituições anteriores à de 1988 não constava norma semelhante. Daí sua 

fundamental importância, que resultou em uma importante inovação da ordem jurídica 

preexistente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. 

 

                                                                                                                                                                                

coexistência das espécies normativas em razão de um mesmo dispositivo. Um ou mais dispositivos podem 

funcionar como ponto de referência para a construção de regras, princípios e postulados. Ao invés de 

alternativas exclusivas entre as espécies normativas, de modo que a existência de uma espécie excluiria a 

existência das demais, propõe-se uma classificação que alberga alternativas inclusivas, no sentido de que 

os dispositivos podem gerar, simultaneamente, mais de uma espécie normativa. Um ou vários dispositivos, 

ou mesmo a implicação lógica deles decorrente, pode experimentar uma dimensão imediatamente 

comportamental (regra), finalística (princípio) e/ou metódica (postulado). Examine-se o dispositivo 

constitucional segundo o qual é exigida lei em sentido formal para a instituição ou aumento de tributos. É 

plausível examiná-lo como regra, como princípio e como postulado. Como regra, porque condiciona a 

validade da criação ou aumento de tributos à observância de um procedimento determinado que culmine 

com a aprovação de uma fonte normativa específica – a lei. Como princípio, porque estabelece como 

devida a realização dos valores de liberdade e de segurança jurídica. E como postulado, porque vincula a 

interpretação e a aplicação à lei e ao Direito, preexcluindo a utilização de parâmetros alheios ao 

ordenamento jurídico. Analise-se o dispositivo constitucional segundo o qual todos devem ser tratados 

igualmente. É plausível aplicá-lo como regra, como princípio e como postulado. Como regra, porque 

condiciona a validade da criação ou aumento de tributos à observância de uma fonte normativa específica – 

a lei. Como princípio, porque estabelece como devida a realização do valor igualdade. E como postulado, 

porque estabelece um dever jurídico de comparação (Gebot der Vergleichung) a ser seguido na 

interpretação e aplicação, preexcluindo critérios de diferenciação que não sejam aqueles previstos no 

próprio ordenamento jurídico” (ÁVILA, Humberto. op. cit., p. 68-69, grifos no original). 
50

CAMPOS, Francisco. op. cit., v. 2, p. 22. 
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3. A ESTRUTURA DO IMPOSTO DE RENDA NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

Antes de analisar os princípios da igualdade, da capacidade contributiva, da 

vedação do confisco, da generalidade, da universalidade e da progressividade, neste 

capítulo iremos examinar como se inserem no sistema tributário brasileiro as normas que 

tratam da incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tanto na 

Constituição Federal como na lei complementar.  

 

3.1. O Objeto do Imposto de Renda na Constituição 

Para analisarmos o fato gerador do imposto de renda, mister se faz, 

preliminarmente, o exame do objeto do aludido tributo. 

O objeto do imposto, na lição de Bernardo Ribeiro de Moraes, é a realidade 

econômica que se pretende submeter à tributação.
51

 Segundo o aludido doutrinador, o 

objeto do imposto é um elemento pré-jurídico em relação ao direito tributário, que existe 

antes da decretação da lei ordinária que irá criar o respectivo imposto. Ele é encontrado na 

discriminação de rendas tributárias, na expressão utilizada pelo legislador constituinte ao 

prever o respectivo imposto no sistema tributário nacional.
52

 

Ao criar o imposto sobre a renda, a Lei Orçamentária n
o
 4.625, de 31.12.1922, 

denominou-o “imposto geral sobre a renda” (art. 31). Na Constituição Federal de 1934, 

esse imposto passou a ser denominado “imposto de renda e proventos de qualquer 

natureza” (art. 6º, I, c), o mesmo ocorrendo na Constituição Federal de 1937 (art. 20, I, c). 

A Constituição Federal de 1946, ao consagrar a discriminação de rendas tributárias, 

adotou nova designação para o tributo, denominando-o “imposto sobre a renda e proventos 

de qualquer natureza” (art. 15, IV), a qual se manteve até os dias atuais. 

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

05.10.1988, estabelece: 
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MORAES, Bernardo Ribeiro. O objeto e o fato gerador do imposto de renda. In: MARTINS, Ives Gandra 

da Silva (Coord.). Imposto de renda: conceito, princípios, comentários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p. 57. 
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Id. Ibid., p. 56-57. 
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“Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre: 

(...) 

III – renda e proventos de qualquer natureza;” 

 

Portanto, o objeto do imposto de renda, contido na discriminação de rendas 

tributárias, é a “renda e proventos de qualquer natureza”. Esta é a realidade econômica que 

pode ser gravada com o aludido imposto. Todavia, a determinação do objeto do imposto de 

renda não é suficiente para a criação do imposto e sua exigência, pois existem divergências 

doutrinárias quanto ao conceito de “renda e proventos de qualquer natureza”. O imposto de 

renda é, conforme a mais abalizada doutrina e jurisprudência, exemplo de tributo que 

incide sobre uma materialidade não definida pelo direito privado e que, deste modo, 

comporta um certo grau de indeterminação.
53

 

Por conseguinte, o significado mínimo do termo renda deve ser construído pela 

doutrina e a jurisprudência. Deveras, é mister a elaboração de um conceito jurídico, 

especificamente tributário de renda, capaz de dar segurança jurídica aos destinatários das 

normas que disciplinam a incidência do imposto de renda, já que não existe nenhuma 

definição absoluta e única do que seja renda tributável. 
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Cf. BIANCO, João Francisco. Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007. p. 45. 

Confira-se, a respeito, a ementa do acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

nos autos do Recurso Especial n
o
 1.069.372-RJ, publicado no DJe de 5.11.2008: “Ementa – Tributário. 

Imposto de Renda. Fato Gerador. Situação de Fato. Art. 116, I, do Código Tributário Nacional. 

Recebimento de Obrigação com Valor Deflacionado. Não-incidência. 1. O Decreto-Lei n. 2.342/87 

estabeleceu que sobre o recebimento de obrigações deveria incidir fator de deflação. 2. O Direito 

Tributário, ainda que não admita a mera interpretação econômica, não pode ignorar a realidade econômica. 

A mera celebração de contratos que possam implicar aquisição de renda não é fato gerador do IR, o que se 

verifica apenas com sua efetiva disponibilidade. Ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, 

manifestação de vontade não concretiza a hipótese de incidência do imposto. 3. O fato gerador do imposto 
de renda não é uma situação jurídica (art. 116, II, do CTN), uma vez que ‘aquisição de renda’ não é um 
fenômeno qualificado por outro ramo do Direito do qual o Tributário estaria a buscar emprestada a sua 
conceituação, como ocorre na ‘aquisição de propriedade imóvel’ (art. 1.245 do Código Civil). 4. 
Tratando-se de situação de fato (art. 116, I, do CTN), a obrigação tributária surge no momento em que 
verificadas as circunstâncias materiais necessárias para que produza efeitos, o que não ocorreu no caso 
dos autos, uma vez que o objeto do contrato não foi concretizado conforme estipulado. 5. Não incide 

imposto de renda sobre a diferença entre o valor acordado e o efetivamente recebido pela pessoa física, ante 

a inexistência da disponibilidade econômica ou jurídica prevista no artigo 43 do CTN. 6. Recurso especial 

não provido” (In: Revista Dialética de Direito Tributário n
o
 160, p. 172, grifamos).  



26 
 

Para Rubens Gomes de Sousa, o conceito de renda é um conceito econômico e não 

jurídico, que ainda não está doutrinariamente fixado, permanecendo no terreno das 

questões abertas.
54

 

A noção de renda utilizada pela ciência econômica não é uma questão pacífica, 

havendo muita divergência entre economistas e contadores, os quais muitas vezes partem 

de pontos de vista bastante divergentes. 

Contudo, a noção de renda que nos interessa não é a utilizada pela ciência 

econômica, nem a que teoricamente seja a mais perfeita para as finanças públicas, mas a 

que melhor se ajusta ao sistema tributário nacional definido na Constituição Federal em 

vigor. 

Destarte, é preciso verificar se existe um conceito jurídico de renda no Brasil. Esse 

conceito é que permitirá conhecer os limites da competência da União para definir o fato 

gerador, a base de cálculo, bem como os contribuintes do imposto de renda, e que servirá 

de modelo para aferir, em cada caso, a constitucionalidade das leis tributárias que 

instituírem o imposto de renda.  

 

3.2. Configuração do Imposto de Renda no Código Tributário Nacional 

A atual Constituição exige que a lei complementar complete a discriminação de 

rendas tributárias, definindo melhor o objeto do imposto. 

Assim, ao lado das normas que discriminam as rendas tributárias (art. 153 e 

seguintes), a Constituição dispõe, em seu art. 146, o seguinte: 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
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SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições 

Financeiras, 1954. p. 197. 
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Como visto, a atual Constituição exige a definição do imposto, com todas as suas 

características, para que este possa ser instituído e exigido pelo legislador ordinário. Como 

ensina Ives Gandra da Silva Martins: “Todos os impostos enunciados na Lei Maior têm o 

seu perfil esclarecido na lei complementar...”.
55

 

Ao relacionar as materialidades passíveis de serem tributadas, o legislador 

constituinte nem sempre optou por aquelas que representam conceitos rígidos, fechados e 

determinados. Como exemplo de tributo que incide sobre uma materialidade não definida 

pelo direito privado podemos citar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza.  

Assim, cabe ao legislador complementar estabelecer os contornos daquelas 

materialidades indeterminadas, precisar os seus limites, tornando-as materialidades 

determinadas. 

A esse respeito, explica Luís Eduardo Schoueri: 

4.4.7 Noutras palavras, enquanto o constituinte contemplou a realidade 
econômica do ponto de vista tipológico, com a fluidez a ele inerente, 

impôs ele ao legislador complementar a tarefa de expressar a mesma 
realidade através de conceitos, seja por meio de definições de fatos 

geradores, bases de cálculos e contribuintes, seja através da imposição de 

limites em casos de conflitos.
56

 

 

Verifica-se que, em face da Constituição (art. 146, III, “a”), as normas gerais de 

direito tributário devem definir o fato gerador, a base de cálculo, bem como o contribuinte 

dos impostos, de forma a impedir que o legislador ordinário crie hipóteses de incidência 

incompatíveis com o objeto dos impostos previstos no texto constitucional. 

Ao entrar em vigor o novo sistema tributário nacional (Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, art. 34), a Constituição já encontrou no Código Tributário 

Nacional uma lei complementar. A Lei n
o
 5.172, de 25.10.1966, denominada Código 
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SOUZA, Antonio Carlos Garcia de. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. São Paulo: 

Resenha Tributária; Centro de Estudos de Extensão Universitária, 1986. p. 264. (Cadernos de Pesquisas 

Tributárias, v. 11). 
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SCHOUERI, Luís Eduardo. Discriminação de competências e competência residual. In: SCHOUERI, Luís 

Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio. Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. 

São Paulo: Dialética, 1998. p. 113, grifos no original. 
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Tributário Nacional
57

, dispôs sobre o Sistema Tributário Nacional e instituiu normas gerais 

de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, definindo o fato gerador do 

imposto sobre a renda da seguinte forma: 

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

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

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

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, 
da origem e da forma de percepção. 

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 
estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua 
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. 

 

Dessa forma, em nosso país, o conceito jurídico de renda foi dado pelo Código 

Tributário Nacional, reconhecido como lei complementar de normas gerais em matéria de 

legislação tributária. 

Ao definir o fato gerador do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário 

Nacional, em seu inciso I, considerou a renda como o fluxo de bens provenientes de uma 

fonte produtora. Esta fonte, nas palavras de Henry Tilbery, abrange tanto bens materiais 

como também a capacidade individual, ou seja, a habilitação da pessoa para trabalhar e 

produzir. A renda é obtida pelo esforço da pessoa, aplicando a fonte produtora. Segundo o 

jurista, esta definição alinha-se ao conceito clássico de renda tributável e corresponde à 

“teoria da fonte”.
58

 

Nesse sentido, a clássica definição de renda como produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos já constava da legislação do imposto de renda (Decreto-Lei n
o
 

5.844/43, art. 10). 
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O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Lei n
o
 5.172/66, batizada com o nome de Código Tributário 

Nacional pelo Ato Complementar n
o
 36, de 13.3.1967, como lei complementar (Rev. Trim. de Jurisp. 105: 

194). Cf., a respeito, MACHADO, Brandão. Breve exame crítico do Art. 43 do CTN. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Imposto de renda: conceito, princípios, comentários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1996. p. 99, nota 8. 
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TILBERY, Henry. Comentários ao Código Tributário Nacional. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(Coord.). São Paulo: Saraiva, 1998. p. 288. 
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No mesmo sentido, decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Eisner v. 

Macomber: 

“Income may be defined as the gain derived from capital, from labour, or 

from both combined, provided it be understood to include profit gained 

through a sale or conversion of capital assets”.
59

 

 

Essa definição de renda está baseada na também clássica distinção entre renda e 

patrimônio. O patrimônio ou capital é o montante da riqueza possuída por um indivíduo 

em um determinado momento.
60

 Já renda é o aumento ou acréscimo do patrimônio, 

verificado entre dois momentos quaisquer de tempo (em geral, esses dois momentos são o 

início e o fim do exercício financeiro). 

A “teoria da fonte” (“QUELENTHEORIE”, “source income theory”) enquadra na 

renda tributável somente as receitas que afluem regularmente de fontes permanentes.  

Segundo Alcides Jorge Costa, a noção de renda como fruto periódico de uma fonte 

permanente foi sugerida pela economia agrícola.
61

 Contudo, logo se percebeu que nem 

tudo o que se produz pode ser considerado renda. Não é renda a totalidade do produto de 

uma atividade, já que dele deve se apartar o que constitui conservação do capital. Dessa 

maneira, por exemplo, uma casa alugada produz um aluguel que não é renda em sua 

totalidade, já que uma parcela dele deve ser apartada para conservação do imóvel locado e 

para pagamento dos tributos sobre ele incidentes. 

As “teorias da fonte”, que têm sua origem no Direito romano, veem a renda como 

frutos dos bens de capital.
62

 Elas só consideram a renda provinda da fonte, excluindo do 

conceito de renda os ganhos e perdas de capital decorrentes da venda da própria fonte. A 
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Cf. HOLMES, Kevin. The concept of income: a multi-disciplinary analysis. The Netherlands: IBFD, 2000. 

p. 226. 
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Paul Hugon assim define o capital: “O capital de um indivíduo é o conjunto dos bens de que é proprietário 
em dado momento: representa sua riqueza adquirida; seu rendimento é o conjunto de todos os serviços que 
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moderna e principais sistemas: o sistema tributário brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Financeiras, 1951. p. 

46-47, grifamos). 
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COSTA, Alcides Jorge. Conceito de renda tributável. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva. Imposto de 
renda: conceito, princípios, comentários, cit., p. 25. 
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renda advinda da venda do fruto é tributável; já o ganho de capital advindo da venda do 

pomar não é tributável. 

A concepção de renda como o ganho regular (que se repete no tempo) derivado de 

fonte permanente, exclui o ganho de capital do conceito de renda, por ser este eventual e 

irregular. 

Segundo Kevin Holmes, na economia predominantemente agrícola dos séculos 

dezoito e dezenove da Inglaterra e da Europa Continental, a renda era vista como um 

produto físico: uma colheita anual ou o dinheiro no qual esta colheita podia ser 

convertida.
63

 

Essa renda estava relacionada ao capital que a produzia. A colheita provinha da 

agricultura, que era feita sobre a terra que era a fonte física, fixa e contínua da colheita 

anual. Por sua vez, a colheita era separável da sua fonte (a terra) e estava disponível para 

consumo ou disposição sem prejuízo do próprio capital. Desse conceito de renda resultava 

que os ganhos realizados na venda de um bem eram tratados como “non-income accretions 

to capital”.
64

 

Segundo Seligman, citado por Kevin Holmes, na Idade Média a terra era a principal 

forma de riqueza, mas raramente era comprada ou vendida. No sistema feudal, a terra não 

tinha valor de venda, mas somente valor de aluguel ou de renda.
65

  

Por isso, até hoje, na Inglaterra, prevalece uma clara distinção entre renda normal e 

ganhos de capital, a qual nunca obteve tão grande consenso nos EUA. Assim, na definição 

doutrinária clássica de renda, de origem inglesa, a mais-valia do patrimônio estava 

excluída da tributação pelo imposto de renda.
66
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HOLMES, Kevin. op. cit., p. 174. 
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Id. Ibid., p. 178. 
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Id. Ibid., p. 221. 
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Interessante notar que, segundo Seligman, os ganhos de capital deveriam ser tributados por outro imposto 

que não o imposto de renda comum. É o que nos ensina Henry Tilbery: “Ainda quero lembrar que, também, 

Seligman expressou a opinião de que seria possível tributar os ganhos de capital por algum outro meio, mas 

não pelo imposto de renda comum”. E, a seguir, o doutrinador cita a lição de Seligman, para quem: 

“Certamente não se pode negar o fato de que os ganhos de capital aumentaram a capacidade contributiva e 

devem sofrer alguma tributação. Porém parece preferível atingir esta capacidade aumentada por algum 

outro meio, diverso do imposto normal sobre a renda – da mesma forma como heranças que também 

elevam a capacidade do contribuinte ficam sujeitas a uma imposição mediante tributos separados” 

(TILBERY, Henry. A tributação dos ganhos de capital. São Paulo: Resenha Tributária; Instituto Brasileiro 

de Direito Tributário, 1977. p. 17-18). 
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Quanto ao inciso II do art. 43 do Código Tributário Nacional, a expressão 

“proventos de qualquer natureza”, entendidos como os acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no inciso anterior, constitui, no entendimento de Henry Tilbery, a aplicação 

da “teoria do acréscimo patrimonial”.
67

 Acrescenta o autor que esta redação autoriza a 

tributação, pela lei ordinária, dos ganhos de capital.
68

 

Com efeito, para os seguidores da teoria do acréscimo patrimonial, a renda deveria 

ser definida de uma forma bastante ampla, refletindo todo o crescimento da riqueza de uma 

pessoa num determinado período de tempo.
69
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TILBERY, Henry. A tributação dos ganhos de capital, cit., p. 288. A respeito dessa teoria, confiram-se os 
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Direito tributário brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 182). Kevin Holmes ensina que o 
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alíquotas progressivas não atinge o seu propósito de adaptar o imposto à capacidade de pagamento do 

contribuinte. Esse enfoque a respeito do imposto de renda, apresentado por Henry Simons, tem sido 

amplamente aceito por aqueles que estudam o problema tributário” (MUSGRAVE, R. A.; MUSGRAVE, P. 

B. Finanças públicas: teoria e prática. São Paulo: EDUSP, 1980. p. 205-206). 
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O emprego do termo “proventos”, em sentido mais amplo do que o comum, foi 

objeto de inúmeras críticas por parte da doutrina. 

Segundo Bernardo Ribeiro de Moraes, proventos, na linguagem comum, 

representam paga ao servidor público, que os recebe.
70

  

Já José Luiz Bulhões Pedreira, em sua obra clássica, entende que provento 

“significa proveito ou vantagem, e a palavra é usualmente empregada no sentido de 

pensão”.
71

 

Para Ricardo Mariz de Oliveira, provento é palavra associada à remuneração do 

funcionalismo público e a benefícios previdenciários.
72

  

Note-se que, ao elaborar o anteprojeto de Emenda à Constituição, em 1965, a 

Comissão especial de reforma pretendia batizar o imposto em exame apenas com a 

expressão imposto sobre a renda, dispensando o final e proventos de qualquer natureza, 

considerado inútil. De acordo com o Relator, professor Rubens Gomes de Sousa,  

a expressão proventos não é suficientemente indicativa de um tipo 

particular de ganhos que não se incluam no conceito genérico de renda. 

Na terminologia administrativa, ela é antes empregada, indistintamente, 

para designar a remuneração dos servidores públicos, sentido em que a 

própria Emenda ‘B’ a utiliza no art. 21. Em segundo lugar, o conceito em 

vigor, tanto de renda como de rendimentos é suficientemente amplo para 

abranger todos os acréscimos patrimoniais decorrentes do trabalho e do 

capital, ou da combinação de ambos, ainda que não sejam de caráter 

periódico ou frutos, como os denomina o direito civil. Nesta expressão 

extensa se incluem os ganhos de capital ou as mais-valias, que o 

legislador ordinário federal tem podido tributar sem eiva de ilegitimidade, 

para o que a expressão ‘e proventos de qualquer natureza’ não é 

necessária.
73

  

 

De acordo com Luciano Amaro, a palavra “proventos” tem uma acepção lata, 

abrangente de quaisquer proveitos auferidos por alguém. Para ele, o capital e o trabalho 
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também geram proventos (ou proveitos), ainda que recebam designações específicas (juros, 

aluguéis, salários, honorários etc.).
74

 

O autor entende que quando a Constituição se refere a “renda e proventos de 

qualquer natureza”, está utilizando sinônimos imperfeitos, e a locução “de qualquer 

natureza” parece ter sido utilizada para não deixar dúvida de que todo o ingresso de 

riqueza nova no patrimônio de alguém, qualquer que seja a sua origem, é passível de 

incidência do tributo.
75

 

Em seguida, o jurista afirma que o art. 43 do Código Tributário Nacional deu à 

expressão “proventos de qualquer natureza” o sentido de acréscimos patrimoniais não 

decorrentes do capital nem do trabalho e que o Código Tributário Nacional, na verdade, foi 

vítima da mesma preocupação que teve o legislador da Emenda n
o
 18/65, que, receando 

uma interpretação restritiva, manteve a expressão tradicional (“renda e proventos de 

qualquer natureza”), quando poderia ter falado simplesmente em “renda”, deixando a 

definição desta para o Código Tributário Nacional. 

Em suma, conclui o jurista que, “o que, honestamente, pretendeu o CTN foi 

consagrar a teoria do acréscimo patrimonial para a conceituação do fato gerador do 

imposto de renda”.
76

  

A renda e os proventos representam novas riquezas acrescidas a um patrimônio já 

existente. Ou seja, o fato juridicamente hábil a gerar a incidência do imposto de renda, 

segundo o art. 43 do Código Tributário Nacional, é o acréscimo patrimonial experimentado 

pelo contribuinte ao adquirir uma riqueza nova.  

Esse acréscimo patrimonial pode ser originado do capital aplicado ou da produção 

de trabalho do contribuinte, caso em que o produto auferido é conceituado como renda (art. 

43, I, do Código Tributário Nacional), ou pode ser derivado de qualquer outra origem, e a 

ele se dá o nome de provento de qualquer natureza (art. 43, II, do Código Tributário 

Nacional).
77
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Em outros termos, a hipótese de incidência do imposto de renda deve 

necessariamente contemplar um acréscimo patrimonial, e todos os fatos imponíveis devem 

representar a efetiva ocorrência de um acréscimo de patrimônio. Ou seja, o imposto de 

renda só pode incidir sobre um acréscimo patrimonial.
78

 

Nesse diapasão, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Na verdade, por mais 

variado que seja o conceito de renda, todos os economistas, financistas e juristas se unem 

em um ponto: renda é sempre um ganho ou acréscimo do patrimônio” (RE n
o
 89.791-RJ, 1

a
 

Turma).
79

 

No mesmo sentido, o Ministro Oswaldo Trigueiro, no RE n
o
 71.758-GB, deu ao art. 

43 do CTN a seguinte exegese: 

Quaisquer que sejam as nuanças doutrinárias sobre o conceito de renda, 

parece-me acima de toda dúvida razoável que, legalmente, a renda 

pressupõe ganho, lucro, receita, crédito, acréscimo patrimonial, ou, como 

diz o preceito transcrito, aquisição de disponibilidade econômica ou 

jurídica. Concordo em que a lei pode, casuisticamente, dizer o que é ou o 

que não é renda tributável. Mas não deve ir além dos limites semânticos, 

que são intransponíveis. Entendo, por isso, que ela não pode considerar 

renda, para efeito de taxação, o que é, de maneira incontestável, ônus, 

dispêndio, encargo ou diminuição patrimonial, resultante do pagamento 

de um débito. 

Para bem aplicar a Constituição, o Poder Judiciário tem que fazer uso de 

noções precisas e claras, não sendo de admitir-se como legítimo que o 

imposto de Renda recaia sobre o que, evidentemente, não é renda, do 

mesmo modo que não se pode aceitar a incidência do imposto de 

importação sobre mercadoria que não entrou no país, nem o de 

exportação, sobre produtos que daqui não saíram. 

Dir-se-á que a lei pode alterar a definição de qualquer imposto, como 

pode, para fazê-lo, recorrer ao expediente das ficções jurídicas. No caso, 

porém, esse argumento não tem préstimo, por que estamos diante de um 

conceito da Constituição, explicitado pelo Código Tributário Nacional.
80
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Na Representação 1.260-3-DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a 

indenização expropriatória não se enquadra no conceito constitucional de renda, pois o 

valor auferido pelo expropriado visa tão-só à reposição do seu patrimônio: 

Ementa: Representação – Argüição de inconstitucionalidade parcial do 

incido II do § 2º do art. 1º do Decreto-lei federal n
o 

1641, de 7.12.1978, 

que incluiu a desapropriação entre as modalidades de alienação de 

imóveis, suscetíveis de gerar lucro à pessoa física, e, assim, rendimento 

tributável pelo Imposto de Renda. Não há, na desapropriação, 

transferência da propriedade por qualquer negócio jurídico de direito 

privado. Não sucede, aí, venda do bem ao Poder expropriante. Não se 

configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida 

pelo proprietário, modo privato. O quantum auferido pelo titular da 

propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição, em seu 

patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou 

utilidade pública ou por interesse social. Tal o sentido da ‘justa 

indenização’ prevista na Constituição (art. 153, § 22). Não pode, assim, 

ser reduzida a justa indenização pela incidência do Imposto de Renda. 

Representação procedente, para declarar a inconstitucionalidade da 

expressão ‘desapropriação’, contida no art. 1º, § 2º, inciso II, do Decreto-

lei n
o
 1641/78.

81
 

 

Em acórdão mais recente, o Ministro Carlos Velloso, decidiu da seguinte forma: 

“Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa existir 

renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo patrimonial que ocorre 

mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso” (RE n
o
 117.887-6 SP, Rel. 

Min. Carlos Velloso, julgamento em 11.2.93, sessão plenária).
82

 

Por fim, em acórdão datado de 8 de outubro de 2008, decidiu o Ministro Herman 

Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça: 

Diante de ambos os posicionamentos jurídicos sobre a questão (contra ou 

a favor da tributação pelo Imposto de Renda sobre as indenizações 

relativas a dano moral), filio-me, após demorada reflexão, à primeira 

corrente de pensamento, por entender que tais valores não acarretam 

acréscimo patrimonial e, por isso, não se sujeitam à incidência do 

Imposto de Renda. 

Com a devida vênia dos que pensam de maneira diversa, creio que a 

indenização por dano estritamente moral não é fato gerador do Imposto 

de Renda, pois limita-se a recompor o patrimônio imaterial da vítima, 

atingido pelo ato ilícito praticado. 
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Ao negar a incidência do Imposto de Renda, não se reconhece a isenção, 

mas a ausência de riqueza nova – oriunda dos frutos do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos – capaz de caracterizar acréscimo 

patrimonial. 

A indenização por dano moral não aumenta o patrimônio do lesado, 

apenas o repõe, pela via da substituição monetária, in statu quo ante 

(Recurso Especial n
o
 963.387-RS, Primeira Seção, Relator Ministro 

Herman Benjamin, DJ 05/03/2009). 

 

Para Rubens Gomes de Sousa, o conceito tributário de renda está baseado na 

distinção entre renda e patrimônio (ou capital). Patrimônio, segundo o festejado 

jurisconsulto, “é o montante de riqueza possuído por um indivíduo em um determinado 

momento”. Renda, ainda conforme o aludido autor, “é o aumento ou acréscimo do 

patrimônio, verificado entre dois momentos quaisquer de tempo (na prática, esses dois 

momentos são o início e o fim do exercício financeiro)”.
83

 

No mesmo sentido, Bulhões Pedreira afirma que todas “as concepções de renda 

procuram encontrar os critérios que a distingam com segurança do capital”.
84

 Portanto, 

para definir-se o que é renda é necessário conceituar-se o que é patrimônio, pois o fato 

gerador do imposto de renda sempre será um acréscimo patrimonial. De fato, é 

fundamental conceituar o que seja acréscimo patrimonial para compreender qual o fato 

gerador do imposto de renda previsto no Código Tributário Nacional. 

Em brilhante artigo sobre o assunto, Brandão Machado explica o que seria 

acréscimo patrimonial. Quanto ao significado de acréscimo, que traduz a ideia de 

incremento, de adição, de majoração, não restam dúvidas, segundo o jurista.
85

 Mas qual 

seria o significado de patrimônio? 

O conceituado jurisconsulto explica que o patrimônio constitui uma universalidade 

de direito. E, com fulcro nas lições de Pontes de Miranda, conclui que no patrimônio só há 

direitos. Não se pode afirmar que um bem imóvel é elemento do patrimônio de alguém; o 

que é elemento do patrimônio é o direito de propriedade sobre o bem. O patrimônio, 

destarte, é constituído de direitos reais, direitos sobre bens imateriais, direitos de crédito, 

etc. A posse também é direito e pode integrar o patrimônio. O patrimônio não é composto 
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de bens, mas de direitos sobre eles, que são direito reais, e também de direitos de crédito 

ou pessoais. 

O jurista conclui que o conceito de patrimônio engloba um complexo de direitos 

reais (sobre coisas) e pessoais (contra pessoas) e não de objetos, materiais ou não. Então, 

pode-se concluir que o acréscimo patrimonial de que fala o Código Tributário Nacional é 

um acréscimo de direitos (reais ou pessoais).
86

  

José Luiz Bulhões Pedreira ensina que, originalmente, no direito romano, a palavra 

patrimonium significava herança paterna, no sentido de conjunto de bens herdados do 

pai.
87

 Modernamente, segundo o jurista, patrimônio representa o conjunto de todos os 

direitos patrimoniais e obrigações da pessoa.
88

 

Orlando Gomes, por sua vez, ensina que patrimônio é o complexo de direitos e 

obrigações pecuniariamente apreciáveis de uma pessoa. No patrimônio se compreendem 

todas as coisas, os créditos e os débitos, em suma, todas as relações jurídicas de conteúdo 

econômico das quais participe a pessoa, ativa ou passivamente. Para o autor, o patrimônio 

seria a representação econômica da pessoa.
89

 

De acordo com o insigne civilista, integram o patrimônio: a) os direitos reais, como 

o de propriedade e o de usufruto; b) os direitos pessoais, como os de crédito; c) os direitos 

intelectuais, como os direitos autorais e os de propriedade industrial.
90

 

Portanto, pode-se inferir que a aquisição da disponibilidade da renda, a que faz 

menção o art. 43 do Código Tributário Nacional, em terminologia e sistemática jurídica 

escorreita, nada mais é do que a aquisição de um direito. O fato gerador do imposto de 

renda ocorre, dessa forma, quando houver a aquisição de um direito real ou pessoal que 

acresça o patrimônio do indivíduo.  

Se o contribuinte empresta dinheiro a juros mediante um contrato de mútuo, poderá 

auferir renda ao receber o pagamento dos juros, passando a ter um direito real (direito de 

propriedade) sobre a renda auferida. Contudo, se os juros forem exigíveis só no 

vencimento do contrato, o contribuinte ainda assim terá um direito pessoal (direito de 
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crédito) referente à renda (juros) exigível no futuro, o qual pode ser objeto de cessão. Nos 

dois casos houve aquisição de direito novo que acresceu o patrimônio do contribuinte. 

Dessa forma, em ambos os casos pode-se considerar ocorrido o fato gerador do imposto de 

renda. 

 

3.3. Aquisição da Disponibilidade Econômica ou Jurídica de Renda ou Proventos de 

Qualquer Natureza 

Há uma grande discussão sobre o conceito de disponibilidade do art. 43 do Código 

Tributário Nacional, especialmente quanto à diferenciação entre a “disponibilidade 

jurídica” e a “disponibilidade econômica” da renda. 

A doutrina associa essa distinção a dois aspectos possíveis da manifestação da 

renda que não coincidem necessariamente no tempo. Pode-se falar de renda produzida e 

ainda não recebida (tal como o fruto pendente, já produzido, mas ainda não colhido) e de 

renda já percebida (como o fruto não apenas produzido, mas também já colhido). 

A doutrina denominou a primeira situação disponibilidade jurídica, ou seja, quando 

o contribuinte possui título jurídico para o recebimento da renda, e a segunda, 

disponibilidade econômica, ou seja, quando a renda já está nas mãos do seu titular. A 

disponibilidade jurídica ocorre na aquisição do direito à renda, sem que tenha havido ainda 

a sua percepção em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, percepção 

esta que representa a disponibilidade econômica. 

Este é o entendimento de Henry Tilbery, para quem “aquisição da disponibilidade 

econômica” refere-se à percepção efetiva de rendimentos em dinheiro ou de valores 

suscetíveis de avaliação em dinheiro e “aquisição da disponibilidade jurídica” seria o 

nascimento do direito de receber o rendimento.
91
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A seguir esse autor arrola outros autores que teriam feito a mesma distinção, tais 

como Horácio A. Garcia Belsunce e Modesto Carvalhosa e acentua que na terminologia 

tributária inglesa e norte-americana a distinção entre a percepção efetiva do rendimento, de 

um lado, e o nascimento do direito de receber o rendimento, de outro lado, correspondem 

às expressões “cash basis” e “accrual basis”, respectivamente. 

Em sentido correlato, Antonio Carlos Garcia de Souza, Gilberto de Ulhôa Canto e 

Ian de Porto Alegre Muniz entendem que há disponibilidade econômica quando alguém 

pode, efetivamente, tomar, usar e alienar bem ou direito. Já a disponibilidade jurídica 

ocorre quando o seu titular pode, embora não haja recebido fisicamente a coisa ou o 

direito, deles fazer uso ou tirar os proveitos resultantes do domínio porque a lei ou o 

contrato assim o permitem.
92

 

Há autores, contudo, que discordam desse entendimento.  

É o caso de Ricardo Mariz de Oliveira. Para o renomado jurista, não se pode 

confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira, esta, sim, 

representativa de renda realizada em moeda. Em seu entendimento, a diferenciação entre as 

expressões “disponibilidade jurídica” e “disponibilidade econômica” estaria diretamente 

associada à origem, lícita ou ilícita, da renda auferida. A disponibilidade jurídica resultaria 

de ato regulado pelo direito, enquanto a disponibilidade econômica resultaria de ato não 

regulado pelo direito ou de ato ilícito. Dessa forma, a renda de jogo de azar, por exemplo, 

seria economicamente disponível, enquanto a renda do trabalho seria juridicamente 

disponível.
93

 

Em obra mais recente, o jurista afirma que quando o aumento de patrimônio 

decorre de um ato não regulado pelo direito – por exemplo, um ganho em jogo de azar – ou 
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mesmo de um ato contrário ao direito – por exemplo, um ganho na exploração da 

prostituição ou no tráfico de drogas - , não se pode falar em aquisição de disponibilidade 

jurídica, porque o direito não assegura a possibilidade de cobrança do ganho de jogo ou o 

ganho da exploração da prostituição. 

Contudo, nesses casos é possível verificar-se a existência do fato nuclear necessário 

à ocorrência do fato gerador – o aumento patrimonial - , cuja aquisição se dá apenas 

economicamente. 

O que ocorre é a aquisição do provento pela efetiva percepção do dinheiro ou de 

um bem suscetível de avaliação em dinheiro, com o qual o perdedor no jogo ou a vítima da 

exploração da prostituição ou do tráfico salda a sua dívida moral e não jurídica, ainda que 

muitas vezes coagido fisicamente. 

Conclui o doutrinador que ambas as espécies de disponibilidade agregam uma 

disponibilidade nova ao patrimônio, o que leva a que o elemento que efetivamente 

distingue a disponibilidade jurídica da disponibilidade econômica é unicamente a 

circunstância de o fato causador do aumento patrimonial ser ou não regido pelo direito.
94

 

Compartilha da mesma opinião José Eduardo Soares de Mello. Para o doutrinador, 

a aquisição da disponibilidade jurídica só pode decorrer de situações previstas em lei. Já a 

disponibilidade econômica refere-se a situação de fato irrelevante ao direito ou até ilícita, 

como os juros usurários e os ganhos no jogo do bicho.
95

 

Como ensina Brandão Machado no artigo anteriormente citado, a expressão 

disponibilidade econômica ou jurídica, que consta no caput do art. 43 do Código 

Tributário Nacional, poderia ser dele retirada sem prejuízo para a sua inteligência. É difícil 

explicar uma disponibilidade econômica de acréscimo de direitos. O autor entende que a 

expressão disponibilidade econômica é excrescente e tem sua gênese na sistemática que o 

autor do seu anteprojeto, Rubens Gomes de Sousa, pretendia imprimir ao Código 

Tributário Nacional, sob a inspiração do direito tributário alemão, que dá maior relevo ao 

aspecto econômico do que à forma jurídica dos fatos tributáveis.
96
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Brandão Machado explica que a doutrina alemã do direito tributário conhece o que 

se chama propriedade econômica.
97

 Segundo o art. 80 do anteprojeto de Código Tributário 

de Enno Becker, a pessoa que possuísse um objeto como seu seria tratada como 

proprietário no sentido da lei tributária. 

A seguir, o autor cita a doutrina de Dino Jarach, para quem, no caso do imposto de 

renda, o fato gerador é atribuído à pessoa que possui a renda, não a que detém a sua 

propriedade (no sentido jurídico do termo). Contribuinte é a pessoa a quem se imputa a 

riqueza tributável, pouco importando se a imputação é fundada no direito de propriedade 

(no sentido jurídico) ou na posse. O que importa é a posse da riqueza.
98

 

Brandão Machado conclui que o Código Tributário Nacional conservou um 

resquício da doutrina alemã da propriedade econômica. É por isso que o art. 43 do Código 

Tributário Nacional explica que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da 

disponibilidade econômica, isto é, da posse da renda, considerada esta como acréscimo de 

patrimônio, ou seja, aumento de direitos reais ou pessoais. Em outras palavras, o fato 

gerador do imposto seria a aquisição da posse de direitos reais ou pessoais. Esta 

interpretação, segundo Brandão Machado, é a que realmente explica o texto do dispositivo. 

Ou seja, para o autor do anteprojeto do Código Tributário Nacional, Rubens Gomes de 

Sousa, a expressão disponibilidade econômica implicaria em que a simples posse seja 

considerada como fato imputável a seu adquirente para qualificá-lo como devedor do 

imposto de renda.
99

  

A nosso ver, resquício também da teoria da propriedade econômica está no art. 45 

do Código Tributário Nacional, assim redigido: “Art. 45. Contribuinte do imposto é o 

titular da disponibilidade a que se refere o art. 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa 

condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos 

tributáveis” (grifamos).  

Em sentido análogo, dispõe o art. 2º, § 1º, do atual Regulamento do Imposto de 

Renda (Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999):  

Art. 2º As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares 

de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de 

qualquer natureza, inclusive rendimentos de ganhos de capital, são 
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contribuintes do imposto de renda, sem distinção de nacionalidade, sexo, 

idade, estado civil ou profissão.  

§ 1º São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem 
rendimentos de bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, 
de acordo com a legislação em vigor (grifamos).

100
 

 

Entendemos que o problema da distinção entre a disponibilidade jurídica e a 

disponibilidade econômica reside em definir se juridicamente pode ser tributada apenas a 

renda já recebida pelo seu titular, ou se basta, para configurar a hipótese de incidência do 

imposto, a produção da renda, embora ainda não entregue ao seu titular. 

Há consenso na doutrina de que, em princípio, tanto é tributável a renda percebida 

quanto a renda ganha (embora ainda não recebida).
101

  

Com efeito, tanto nos parece possível tributar a renda já recebida quanto a renda 

apenas produzida, mas ainda não recebida. Trata-se de uma questão de política fiscal a 

escolha por uma ou outra opção. Assim é que o legislador ordinário, em regra, tem 

procurado tributar a renda das pessoas físicas quando efetivamente percebida (cash basis) e 

o lucro das pessoas jurídicas quando adquirido, embora ainda não percebido (accrual 

basis). 
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Atualmente, não resta dúvida quanto à validade das leis ordinárias que estabelecem 

o regime dito “econômico” (accrual basis) para as pessoas jurídicas e o regime 

denominado “de caixa” (cash basis) para as pessoas físicas. 

Conclui-se, assim, que não é tão relevante distinguir a disponibilidade econômica 

da jurídica uma vez que é possível a tributação quando existir qualquer dos dois tipos de 

disponibilidade. 

É fundamental, entretanto, que a renda esteja disponível para poder ser tributada. 

Renda disponível é aquela da qual se pode dispor, isto é, que se pode usar por qualquer 

forma. Quando se menciona a aquisição de disponibilidade de renda deve entender-se que 

houve aquisição de renda que pode ser empregada, aproveitada, utilizada, etc. Com efeito, 

se alguém possui um direito de crédito, pode dispor desse crédito para o pagamento de 

bens ou serviços, ainda que esse direito de crédito tenha menos liquidez do que a moeda. 

Destarte, o imposto sobre a renda não pode ser cobrado antes da aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda pelo contribuinte. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em acórdão assim 

ementado:  

Imposto de renda – Retenção na fonte – Sócio quotista. A norma 

insculpida no artigo 35 da Lei n
o
 7.713/88 mostra-se harmônica com a 

Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade 

econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, 

na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo 

exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do 

Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal 

elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma 

conforme o Texto Maior. 

Imposto de renda – Retenção na fonte – Acionista. O artigo 35 da Lei n
o
 

7.713/88 é inconstitucional, ao revelar como fato gerador do imposto de 

renda na modalidade ‘desconto na fonte’, relativamente aos acionistas, a 

simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-

base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das 

espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário 

Nacional, isto diante da Lei n
o
 6.404/76. 

Imposto de renda – Retenção na fonte – Titular de empresa individual. O 

artigo 35 da Lei n
o
 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo 

ao imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, 

mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. 

Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor da 

vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade 

jurídica. Situação fática a conduzir à pertinência do princípio da 

despersonalização. 
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Recurso extraordinário – conhecimento – Julgamento da causa. A 

observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que o Supremo 

Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa 

aplicando o direito à espécie (Verbete n
o
 456 da Súmula), pressupõe 

decisão formalizada, a respeito, na instância de origem. Declarada a 

inconstitucionalidade linear de um certo artigo, uma vez restringida a 

pecha a uma das normas nele insertas ou a um enfoque determinado, 

impõe-se a baixa dos autos para que, na origem, seja julgada a lide com 

apreciação das peculiaridades. Inteligência da ordem constitucional, no 

que homenageante do devido processo legal, avesso, a mais não poder, às 

soluções que, embora práticas, resultem no desprezo à organicidade do 

Direito (RE n
o
 172.058-SC, Tribunal Pleno).

102
 

 

No caso, discutiu-se a constitucionalidade do art. 35 da Lei n
o
 7.713/88, que tinha o 

seguinte teor: “O sócio cotista, o acionista, ou o titular da empresa individual ficará sujeito 

ao Imposto sobre a Renda na fonte à alíquota de 8% (oito por cento), calculado com base 

no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período-base”. 

Entendeu-se que, estabelecendo o aludido artigo que os lucros das pessoas 

jurídicas, ainda não distribuídos, sofreriam tributação na fonte pelo imposto de renda, foi 

violado o art. 43 do Código Tributário Nacional, posto que não haveria disponibilidade 

jurídica ou econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza. 

A União Federal, em seu recurso extraordinário, defendeu que, apurado o lucro 

líquido, tem-se a definição da parte cabível ao sócio cotista, ao acionista ou ao titular da 

empresa individual, operando-se, assim, a separação do rendimento, a qual configuraria a 

aquisição da disponibilidade jurídica da renda. Verificar-se-ia, nesse instante, um 

acréscimo no patrimônio do beneficiado, passando a estar sujeito à incidência do imposto 

de renda, embora a realização efetiva desse acréscimo ainda dependa de outros atos. 

O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário da 

União Federal, tendo o Relator do processo, Ministro Marco Aurélio, consignado em seu 

voto: 

O deslinde da controvérsia, ou seja, a definição quanto à consonância, ou 

não, do texto do artigo 35 da Lei n
o
 7.713/88 com a alínea a do inciso III 

do artigo 146 da Lei Maior, pode ser sintetizado em uma indagação: a 

incidência do imposto sobre a renda na fonte, presentes as situações do 

sócio quotista, do acionista ou do titular da empresa individual e 

considerado o lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do 
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encerramento do período-base escora-se em disponibilidade econômica 

ou jurídica daqueles que se tem como favorecidos? 

A leitura do teor do artigo 43 do Código Tributário Nacional revela que o 

fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é 

a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou 

proventos. Assim, há de se perquerir o alcance da expressão ‘aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda’. Sob o ângulo 

vernacular, disponibilidade é a qualidade do que é disponível (Caldas 

Auletti). No ‘Novo Dicionário Aurélio’, diz-se da faculdade de dispor dos 

bens, aludindo-se ao fato destes encontrarem-se desimpedidos, 

desembaraçados, passíveis até mesmo de serem transferidos para o 

patrimônio de terceiro. 

 

E, mais adiante, conclui o ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal: 

Ora, a ordem jurídica revela-nos que a aquisição da disponibilidade, quer 

econômica ou jurídica dos lucros líquidos das pessoas jurídicas, não 

ocorre, quanto ao sócio cotista e aos acionistas, na data da apuração, ou 

seja, do encerramento do período-base. É que a legislação vigente – Lei 

n
o
 6.404, de 15 de dezembro de 1986 (sic) – afasta a automaticidade 

indispensável a que se possa cogitar da aquisição da disponibilidade. À 

assembleia geral ordinária das sociedades anônimas compete deliberar 

sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 

dividendos (inciso II do artigo 132) sendo que, juntamente com as 

demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da 

companhia apresentarão à assembleia geral ordinária proposta sobre a 

destinação acertada ao lucro líquido do exercício (artigo 192). Sendo 

retirados cinco por cento e o máximo de vinte por cento do capital social 

para a constituição de reserva legal (artigo 193), pode a assembleia geral 

deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício previsto em 

orçamento de capital por ela previamente aprovado (artigo 196), notando-

se que, no campo de dividendo obrigatório, alude-se ao 

comprometimento de metade do lucro líquido do exercício, diminuído ou 

acrescido de certos valores (artigo 202). 

Pois bem, diante do contexto legal supra, impossível é dizer da aquisição 

da disponibilidade jurídica pelos acionistas com a simples apuração, e na 

data respectiva, do lucro líquido pelas pessoas jurídicas. O encerramento 

do período base aponta-o, mas o faz relativamente a situação que não 

extravasa o campo de interesse da própria sociedade. Ocorre, é certo, uma 

expectativa, mas, enquanto simples expectativa, longe fica de resultar na 

aquisição da disponibilidade erigida pelo artigo 43 do Código Tributário 

Nacional como fato gerador. Uma coisa é a incidência do imposto de 

renda sobre o citado lucro e, portanto, a obrigação tributária da própria 

pessoa jurídica. Algo diverso é a situação dos sócios, no que não passam, 

com a simples apuração do lucro líquido na data do encerramento do 

período-base, a ter a disponibilidade reveladora do fato gerador. Imagine-

se, apenas para exemplificar, quadro em que a assembleia de acionistas, 

respeitado o percentual alusivo aos dividendos obrigatórios, resolva 

promover investimentos. Descabe, na hipótese, partir para o campo da 

presunção, equiparando a apuração do lucro líquido à distribuição deste, 

ou mesmo, à aquisição da disponibilidade pelos sócios. É que o recurso a 
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tal método normativo – da presunção legal – pressupõe harmonia com os 

princípios norteadores do direito, especialmente do direito constitucional 

e, mais do que isso, também com os princípios lógicos da identidade, não 

contradição e do terceiro excluído. Os lucros apurados em balanço de 

pessoa jurídica integram o patrimônio desta e não dos sócios, já que estes, 

considerados isoladamente, deles não dispõem, quer sob o ângulo 

econômico, quer, até mesmo, sob o jurídico. 

 

Portanto, concluiu o Ministro Marco Aurélio que só há a disponibilidade de renda 

ou proventos de qualquer natureza quando da distribuição dos lucros da pessoa jurídica aos 

sócios. 

Entendemos estar absolutamente correto o entendimento do ilustre Ministro. Com 

efeito, um direito só se considera disponível quando pode ser exercido e até renunciado, 

como ocorre, por exemplo, com a herança (art. 1806 do Código Civil). Nesse sentido, um 

direito só é disponível quando não exista restrição para o seu uso ou transferência.  

No caso, antes da distribuição dos lucros da pessoa jurídica, o sócio ou acionista 

não pode exercer seus direitos sobre tais lucros. Também está impedido de usá-los ou 

transferi-los a terceiros, pois não tem qualquer disponibilidade sobre eles. 

A nosso ver, o mesmo entendimento se aplica ao art. 74 da Medida Provisória n
o
 

2.158-35, de 24 de agosto de 2001, assim redigido:  

Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da 

CSLL, nos termos do art. 25 da Lei n
o
 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 

e do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada 

ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a 

controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem 

sido apurados, na forma do regulamento.  

 

Por meio dessa norma, o legislador ordinário buscou que os lucros auferidos no 

exterior através de empresas coligadas e controladas sejam tributados no Brasil a 31 de 

dezembro de cada ano, independentemente de sua distribuição à pessoa jurídica coligada 

ou controlada.  

Ocorre que as sociedades coligadas e controladas no exterior têm personalidades 

jurídicas próprias e independentes das suas sócias ou acionistas investidoras com sede no 

Brasil. Logo, os respectivos patrimônios não se confundem. 
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Dessa forma, para que os lucros auferidos no exterior fossem tributados no Brasil 

seria imprescindível a sua efetiva distribuição às sócias ou acionistas investidoras com sede 

no Brasil.
103

  

Ainda a respeito do assunto, vejamos a posição do Ministro Garcia Vieira, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

Com efeito, diante da linha de entendimento que tem prevalecido no 

âmbito deste Tribunal, em casos que, senão idênticos, guardam certa 

semelhança com este,  

inclino-me por adotar o posicionamento sustentado no decisum 

hostilizado. Isso porque, ‘o fato gerador do Imposto de Renda identifica-

se com a disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento’ (REsp. 

133.306/RS, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, D.J. 06.12.99). Do 

mesmo modo, há que se entender que ‘o fato gerador do imposto de renda 

é o acréscimo patrimonial mais a respetiva disponibilidade jurídica ou 

econômica (CTN, art. 43)’. REsp. 181.912/PR, Rel. Min. ARI 

PARGLENDER, D.J. 03.11.98. 

(...) 

Partindo de tais pressupostos, sem a necessidade de maiores digressões, 

de ordem doutrinária, afigura-se-me escorreita a decisão ora objurgada, 

porquanto é certo que a disponibilidade econômica ou jurídica de renda 

só ocorre quando houver real acréscimo patrimonial, não cabendo a 

tributação sobre mera expectativa de ganho futuro e potencial. 

Nesse aspecto, a razão está com a recorrida, quando invoca, em suas 

contra-razões, opiniões doutrinárias e precedentes jurisprudenciais em 

favor da tese defendida, acabando por concluir, in expressis: 
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Lembramos que a constitucionalidade do art. 74 da Medida Provisória n
o
 2.158-35/01 está sendo discutida 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade n
o
 2.588, proposta pela Confederação Nacional da Indústria. Sobre 

sistema semelhante de tributação, instituído pela Lei n
o
 9.249/95, confiram-se os comentário de Alberto 

Xavier: “Como se viu, pelo sistema da Lei n
o
 9.249/95, uma vez apurados os lucros das controladas e 

coligadas no exterior, serão eles adicionados ao lucro líquido da pessoa jurídica controladora ou coligada 

domiciliada no Brasil, na proporção da participação societária detida por esta no capital social da sociedade 

domiciliada no exterior, considerada ‘transparente’, independentemente, pois, da sua efetiva distribuição ou 

de qualquer outro ato equivalente que caracterize o efetivo ingresso daqueles resultados no patrimônio da 

sociedade domiciliada no País. Assim, as pessoas jurídicas domiciliadas no País que detenham 

participações em controladas ou coligadas no exterior terão seus resultados tributáveis acrescidos por lucros 

em relação aos quais não têm ainda plena disponibilidade econômica ou jurídica, o que contraria o texto do 

Código Tributário Nacional que, ao definir em seu art. 43 o fato gerador do imposto de renda, delimitou a 

sua hipótese de incidência àquelas situações em que o contribuinte tenha adquirido a disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. (...) Ora, é inequívoco que os lucros 

auferidos pelas pessoas jurídicas, enquanto não forem objeto de atos que formalizem a sua retirada do 

respectivo patrimônio, continuam a pertencer a esta pessoa jurídica e não a seus acionistas ou sócios. Estes 

têm, é certo, uma expectativa de direito sobre aqueles lucros, os quais porém não se transferem para os 

respectivos patrimônios enquanto não praticados os atos jurídicos adequados à deslocação jurídica dos 

lucros do patrimônio das sociedades estrangeiras para o patrimônio da sociedade brasileira” (XAVIER, 

Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. p. 353-354). 
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‘Assim, tem-se que o efetivo acréscimo patrimonial disponibilizado para 
o contribuinte, não pode ser verificado pelos registros contábeis, mas 
somente pelo ganho determinado no momento em que a Recorrida 
cumprir a obrigação financeira, pois é somente nesse momento que ela 
se beneficia (ou não) com a quantidade de reais necessária para a 
liquidação da obrigação em moeda estrangeira. Antes disso, os registros 
contábeis significam, tão somente, mera expectativa de ganho, que não 
constitui hipótese de incidência do imposto de renda. 

Como viu-se acima, a disponibilidade a que se refere o art. 43 do CTN 
resulta de um fator econômico concreto e atual (dinheiro em caixa por 
exemplo) ou de um fato reconhecido como tal pelo Direito (um dinheiro 
reconhecido pela lei, como o direito de crédito). 

Logo, não há como se falar que meros registros contábeis, que 
representam tão somente expectativas de resultado positivo (já que não 
se sabe se quando a obrigação for cumprida, a variação será positiva ou 
negativa) constituam um acréscimo patrimonial, e que este, por força do 
regime de competência, esteja disponibilizado para o contribuinte no 
momento em que registrado; ao contrário, é certo que o contribuinte não 
dispõe desse ganho, uma vez que ainda não implementado o termo em 
que deveria cumprir sua obrigação financeira.’(fls. 258/259) (Recurso 

Especial n
o
 320.455 – RJ, julgado pela 1ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça em 07.06.2001, DJ 20.08.2001). 

 

Parece-nos afastada, assim, a tributação de renda virtual ou ainda não realizada. 

Não cabe a tributação sobre mera expectativa de ganho futuro e potencial. Dessa maneira, 

entendemos que a valorização de imóveis, por exemplo, só pode ser tributada quando a 

renda dela decorrente se torne disponível, o que só ocorre quando ela deixa de ser virtual e 

se torna efetiva, como numa alienação do imóvel. 

A mera expectativa de direito não resulta na aquisição da disponibilidade erigida 

pelo art. 43 do Código Tributário Nacional como fato gerador do imposto de renda. A 

expectativa de direito traduz uma mera esperança de adquirir um direito, não podendo ser 

confundida com o direito adquirido.  

Do exposto, concluímos que o fato gerador do imposto de renda ocorre quando um novo 

direito for acrescido ao patrimônio do contribuinte. Se o direito adquirido pelo contribuinte tiver 

por objeto uma renda já recebida, teremos o acréscimo de um direito real ao patrimônio do 

contribuinte; se, por outro lado, o direito adquirido tiver por objeto uma renda que só será 

percebida no futuro, teremos um direito pessoal ou de crédito. Em ambos os casos, contudo, 

ocorrerá um acréscimo do patrimônio do contribuinte, pois a ele se agregarão novos direitos. 
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4. PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

Antes de adentrarmos no estudo dos princípios da generalidade, da universalidade e 

da progressividade, faremos uma breve digressão a respeito do princípio da igualdade no 

direito tributário, já que muitos entendem serem aqueles princípios corolários dos 

princípios da igualdade e da capacidade contributiva. 

O princípio da igualdade ou da isonomia é, sem dúvida, um dos princípios basilares 

de nosso ordenamento jurídico. Aliás, é um princípio geral de todo o Direito, que 

ultrapassa as fronteiras de um mero princípio constitucional. 

Há muitos séculos, Péricles já apontava a igualdade perante a lei ou isonomia como 

uma das três características fundamentais da democracia ateniense.
104

 

Todas as Constituições dos estados democráticos reconhecem o princípio da 

igualdade.  

A Constituição Federal brasileira, no caput do seu art. 5º., afirma a igualdade de 

todos perante a lei. Na seara tributária, o princípio da igualdade mereceu ainda 

consagração específica no art. 150, II, da Constituição, denotando a sua qualidade de 

princípio nuclear de nosso sistema constitucional tributário.
105

 

O princípio da igualdade foi defendido com mais vigor a partir da Revolução 

Francesa. Buscou-se abolir os privilégios de classe ou de casta que caracterizavam o 

ordenamento anterior, afirmando-se a igualdade de todos perante a lei.
106

 

O princípio da igualdade assegura, ao menos em tese, um sistema tributário justo, 

livre de arbitrariedades e privilégios. 
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Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 274. 
105

Dispõe o art. 150, II, da Constituição Federal: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) II – instituir 

tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; (...)”. 
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Cf. UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros 

Ed., 1999. p. 66-67. De acordo com Ezio Vanoni, a “justiça não era respeitada na repartição dos impostos. As 

classes mais poderosas, especialmente o clero e a nobreza, conseguiam assegurar-se isenções e privilégios, 

enquanto por outro lado as lutas entre facções no interior das Comunas faziam com que o tributo servisse de 

instrumento de perseguição e de vinganças políticas” (VANONI, Ezio. op. cit., p. 26-27). 
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Na seara tributária, como ensina Victor Uckmar, a igualdade pode ser entendida em 

dois sentidos:
107

 

a) em sentido jurídico, vedando-se qualquer privilégio de classe, religião e raça, de 

forma que os contribuintes que se encontrem em situações idênticas sejam submetidos ao 

mesmo regime fiscal; 

b) em sentido econômico, como dever de contribuir aos encargos públicos na 

mesma medida, de acordo com a capacidade contributiva dos indivíduos. 

 

                                                           
107

UCKMAR, Victor. op. cit., p. 67. 
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5. A IGUALDADE E OS PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA DAS FINANÇAS 

 

Sempre se procurou distribuir de modo igual a carga tributária entre os 

contribuintes, já que o conceito de justiça sugere a ideia de igualdade na distribuição dos 

encargos tributários. A busca da igualdade tributária não é senão uma forma de aplicação 

da justiça. 

Segundo José Maurício Conti, a obtenção de uma estrutura tributária ideal, sob o 

ponto de vista da igualdade, da equidade e da justiça fiscal, pode se dar por intermédio da 

aplicação de alguns princípios consagrados pela Ciência das Finanças.
108

 Refere-se o autor, 

em primeiro lugar, ao princípio do benefício e ao princípio da capacidade contributiva. 

De acordo com o princípio do benefício, a tributação será feita de forma que cada 

contribuinte participe na arrecadação dos tributos na medida dos benefícios obtidos em 

função dos gastos efetuados com os recursos estatais.
109

 

Essa teoria parte da premissa de que o poder tributário se exerce para o benefício da 

coletividade que suporta o peso econômico da tributação. Procura fundamentar a tributação 

no benefício efetivo, potencial ou simplesmente possível que decorre da atividade pública 

em proveito global daqueles entre os quais se repartem os ônus financeiros de sua 

execução.
110

 O tributo seria “a prestação econômica feita pelos indivíduos em contrapartida 

aos equivalentes serviços ou vantagens, que lhes proporcionava o Estado”.
111

 O princípio 

do benefício assimila o imposto a uma troca de serviços entre o Estado e os cidadãos, de 

forma que cada contribuinte paga proporcionalmente ao que ele possui da riqueza 

nacional.
112
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CONTI, José Maurício. op. cit., p. 14. 
109

Id., loc. cit. 
110

Cf. DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Princípios constitucionais tributários e a cláusula due processo of 

law. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1964. p. 54-55. 
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Id. Ibid., p. 56. 
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Klaus Tipke denomina o princípio do benefício de princípio da equivalência. O ilustre jurista alemão 

explica o funcionamento desse princípio da seguinte forma: “O princípio da equivalência (benefit principle, 

notion de contrapartie, Aquivalenzprinzip) lembra o princípio do ut des da economia de mercado. O 

imposto é considerado como preço pelos serviços prestados pelo Estado a um grupo ou indivíduo. Às vezes 

pergunta-se pela vantagem do serviço estatal, pergunta-se pelos custos que um indivíduo causou ao Estado. 

Já que os mais pobres num Estado Social costumam receber mais do Estado que os ricos, o princípio da 

equivalência acabaria se tornando o inverso do princípio da capacidade contributiva. Quanto menos alguém 

tem por si mesmo, mais ele recebe do Estado, maior seria o imposto a ser pago por ele. Na medida em que 

não se trata da tributação pessoal, o princípio da equivalência entra em conflito com a proteção do mínimo 
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O princípio do benefício era dominante no século XVIII e refletia a opinião de que 

o Estado se baseava em um contrato social. O Estado protege a vida e a propriedade de 

seus membros. Assim, é dever dos cidadãos contribuir para suas despesas.
113

 

Verifica-se a aplicação do princípio do benefício como forma de exercer uma justa 

tributação em algumas situações. É o caso das taxas e contribuições de melhoria. No caso 

das taxas, o seu pagamento pode ser configurado como uma contraprestação direta de um 

serviço público realizado em benefício do contribuinte. No caso da contribuição de 

melhoria, o contribuinte estaria pagando um determinado montante ao Estado como 

retribuição pela valorização de uma parte do seu patrimônio em decorrência da realização 

de uma obra pública. Nesses dois tributos, portanto, pode se conceder a aplicação do 

princípio do benefício. 

Atualmente, contudo, critica-se o artificialismo da teoria do princípio do benefício, 

já que é virtualmente impossível mensurar os serviços públicos em termos de vantagens 

pessoais. Por outro lado, é difícil demonstrar que maiores benefícios são recebidos do 

governo por pessoas que possuam maiores rendas. Ao contrário, num Estado Social, os 

mais pobres é que costumam receber mais benefícios do Estado. 

É o que defendia, por exemplo, J. S. Mill, para quem a aplicação do princípio do 

benefício levaria a uma tributação regressiva, já que os pobres são os que mais necessitam 

de proteção. Isso, segundo ele, “seria o reverso da verdadeira idéia de justiça”.
114

 

Além disso, a aplicação do princípio do benefício não contempla o aspecto 

redistributivo, ou seja, esse princípio não conduz a uma redistribuição de renda entre os 

membros da sociedade. Assim, o princípio do benefício foi relegado a um plano secundário 

em prol do princípio da capacidade contributiva. Em contrapartida, o princípio da 

capacidade contributiva passou a ser visto como mais adequado a direcionar a tributação. 

O requerimento de que a distribuição do pagamento de tributos deve ser justa é 

muito antigo, assim como a ideia que a tributação justa é a tributação de acordo com a 

                                                                                                                                                                                

existencial e com o princípio do Estado Social. O princípio da equivalência também não é praticável, de um 

lado porque a vantagem individual de alguém por serviços estatais (pense-se na vantagem da Polícia ou do 

Exército) dificilmente pode ser calculada (avaliada), de outro lado porque impostos deveriam ser cobrados 

também daqueles que não dispõem dos meios necessários” (TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. 

Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros Ed., 2002. p. 29). 
113

CONTI, José Maurício. op. cit., p. 15. 
114

Apud MUSGRAVE, Richard A. The theory of public finance, cit., p. 92. 
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capacidade contributiva. Nesse sentido, o princípio da capacidade contributiva é anterior 

ao princípio do benefício no tempo.
115

 

Já no século dezesseis, autores como Guicciardini e Bodin defendiam a tributação 

com base na capacidade contributiva.
116

 Desde então, o princípio vem sendo defendido por 

numerosos autores das mais diversas correntes. 

O princípio da capacidade contributiva se baseia na asserção de que todos devem 

ser tratados igualmente perante a lei. 

De acordo com o princípio da capacidade contributiva, os contribuintes devem 

colaborar para o financiamento dos gastos do Estado na proporção de sua capacidade de 

contribuir para estes gastos, ou seja, o ônus tributário deve variar de acordo com a 

capacidade econômica do contribuinte. Quanto maior esta, maior o ônus tributário do 

contribuinte.
117

 

Aos impostos, aplica-se o princípio da capacidade contributiva e não o princípio do 

benefício. O benefício específico e equivalente nunca foi condição jurídica para a cobrança 

de impostos. O imposto é um tributo destinado a atender indistintamente às necessidades gerais 

da administração pública. Não se exige que o contribuinte aufira um benefício direto para que 

lhe sejam exigidos impostos. Assim, o imposto deve ser medido, não pelo benefício que o 

cidadão recebe do poder público, mas sim pela sua efetiva capacidade de contribuir.
118

  

Nesse sentido, com o progresso da sociedade industrial e o desenvolvimento da 

economia pecuniária, passou-se a considerar a renda e não a propriedade como o melhor 

índice de capacidade contributiva. Destarte, o imposto de renda pessoal passou a ser 

considerado o melhor exemplo de um tributo equitativo.
119

 

Além desses, José Maurício Conti cita dois outros princípios da Ciência das 

Finanças. O princípio do custo do serviço, segundo o qual o contribuinte deveria pagar o 

equivalente ao custo do serviço prestado pelo Estado, e o princípio da neutralidade, de 
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CONTI, José Maurício. op. cit., p. 14. 
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Cf. MUSGRAVE, Richard A. The theory of public finance, cit., p. 91. 
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acordo com o qual os tributos não devem interferir nas decisões de alocação de recursos 

tomadas com base em mecanismos de mercado.
120

 

De acordo com o princípio da neutralidade, os tributos devem ser o mais neutros 

que possível. A indesejada interferência sobre o mecanismo de mercado pode resultar num 

excesso de carga tributária que deve ser evitada. Os tributos devem cumprir o seu objetivo 

designado, mas, além disso, eles não devem interferir com o funcionamento do sistema de 

mercado. Dessa forma, os tributos devem ser impostos de forma que imponham o menor 

ônus possível sobre os contribuintes.
 121

Além disso, no que se refere ao imposto de renda, o 

princípio da neutralidade sugere que rendimentos de fontes diferentes devem ser tratados 

da mesma forma.
122

 

Por fim, ligados ao princípio do igual tratamento tributário aos contribuintes, temos 

os princípios da equidade horizontal e da equidade vertical. 

A equidade horizontal requer que contribuintes em idênticas situações sejam 

tributados identicamente.
123

 O princípio da equidade horizontal refere-se ao tratamento 

relativo dos indivíduos. Pessoas com rendas iguais devem ser tratadas igualmente, 

independentemente de suas fontes de renda.
124

 Em suma, os impostos devem ser iguais 

para pessoas que ocupam posições iguais na escala de renda.  

Conforme Richard A. Musgrave, o princípio da equidade horizontal é fundamental 

para o princípio da capacidade contributiva, que requer igual tributação para pessoas com 

igual capacidade e desigual tributação para pessoas com desigual capacidade.
125

 

Já a equidade vertical requer que um maior ônus fiscal recaia sobre pessoas que 

estejam mais habilitadas a suportá-lo.
126

 O ônus tributário deve ser diferente para pessoas 

em distintas situações, de sorte que um ônus proporcionalmente maior recaia sobre os que 
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estão melhor capacitados a arcar com ele. Em suma, os impostos devem ser desiguais para 

pessoas com rendas diferentes. 

Segundo A. C. Pigou, um igual sacrifício deveria ser imposto sobre pessoas em 

iguais condições (o que representa a essência da equidade horizontal), bem como um igual 

sacrifício deveria ser imposto sobre todas as pessoas (o que representa uma entre outras 

interpretações da equidade vertical).
127

 

O critério da equidade vertical levou a que muitos sistemas fiscais introduzissem 

alíquotas progressivas do imposto de renda. 

A seguir verificaremos a importância do princípio da capacidade contributiva no 

que se refere ao direito tributário. O princípio da capacidade contributiva, além de ser um 

conceito econômico-financeiro, como acima aludido, também é um conceito jurídico-

político. Tanto é assim que o princípio da capacidade contributiva figura como norma 

programática em nossa Constituição, como veremos em seguida.  
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6. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

Como exposto acima, a igualdade perante a tributação pode ser entendida não 

apenas em seu sentido jurídico, com a abolição de toda a forma de privilégio, mas também 

em sentido econômico. O princípio da igualdade tributária no sentido econômico leva a 

uma distribuição da carga tributária em função da capacidade contributiva. 

Segundo Ricardo Lobo Torres, a capacidade contributiva está subordinada à ideia 

de justiça distributiva. Determina que cada qual pague o imposto de acordo com a sua 

riqueza, de maneira a atribuir conteúdo ao vetusto critério de que a justiça consiste em dar 

a cada um o que é seu (suum cuique tribuere).
128

  

Cada indivíduo deve contribuir para as despesas da coletividade em razão de sua 

força econômica. Esse princípio é bastante antigo e segue sendo albergado em várias 

Constituições contemporâneas.
129

 

De acordo com Ives Gandra Martins, capacidade contributiva e capacidade 

econômica não se confundem, embora ambas sejam dimensões da capacidade do 

contribuinte de pagar tributos. Para o ilustre jurista, contributiva é a capacidade do 

contribuinte relacionada com a imposição específica ou global, constituindo dimensão 

econômica particular de sua vinculação ao poder tributante, nos termos da lei. Já a 

capacidade econômica é a exteriorização da potencialidade econômica de alguém, 

independentemente de sua vinculação ao aludido poder.
130

Assim, exemplifica o autor, um 

cidadão rico, de passagem pelo país, tem capacidade econômica, mas não tem capacidade 

contributiva, para fins dos tributos específicos exigidos de cidadãos e residentes.
131

 

Do ponto de vista econômico, o imposto serve para transferir coisas e serviços do 

setor privado para o setor público. Com efeito, o objetivo de qualquer imposto é propiciar 
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transferência de parte da renda do setor privado para o setor público da economia, com o 

objetivo de custear as despesas do Estado na realização do bem comum.  

Se a tributação, como afirma João Caio Goulart Penteado, “nada mais é do que a 

absorção, pelo Estado, de parte do patrimônio dos cidadãos sob seu império, aflora de 

imediato, também de forma empírica e nada técnica, o conceito de capacidade contributiva. 

Só pode dar quem tem. Só pode dividir quem possua o que ser repartido”.
132

  

No direito tributário, como reconhecido de forma inequívoca pela doutrina, a 

capacidade contributiva é o melhor critério para mensurar a igualdade ou desigualdade. A 

capacidade contributiva é um modo eficaz de discriminação para a aplicação do princípio 

da igualdade perante a tributação. 

Humberto Ávila afirma que as pessoas ou situações são iguais ou desiguais em 

função de um critério diferenciador. Assim, duas pessoas são formalmente iguais ou 

diferentes em razão da idade, do sexo ou da capacidade econômica. Essa diferenciação 

apenas adquire relevo material quando se lhe acrescenta uma finalidade, de forma que as 

pessoas passam a ser iguais ou diferentes de acordo com um mesmo critério, tendo em 

vista a finalidade a que ele serve.
133

 

E prossegue o ilustre doutrinador: 

Duas pessoas podem ser iguais ou diferentes segundo o critério da idade: 

deverão ser tratadas de modo diferente para votar em alguma eleição, se 

uma delas tiver atingido a maioridade não alcançada pela outra; deverão 

ser tratadas igualmente para o efeito de pagar impostos, porque a 

concretização dessa finalidade é indiferente à idade. Duas pessoas podem 

ser consideradas iguais ou diferentes segundo o critério do sexo: deverão 

ser havidas como diferentes para obter licença-maternidade, se somente 

uma delas for do sexo feminino; deverão ser tratadas igualmente para 

votar ou pagar impostos, porque a concretização dessas finalidades é 

indiferente ao sexo. Do mesmo modo, duas pessoas podem ser 

compreendidas como iguais ou diferentes segundo o critério da 

capacidade econômica: deverão ser vistas como diferentes para pagar 

impostos, se uma delas tiver maior capacidade contributiva; deverão ser 

tratadas igualmente para votar e para a obtenção da licença-maternidade, 

porque a capacidade econômica é neutra relativamente à concretização 

dessas finalidades.
134
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Humberto Ávila conclui que quando os impostos possuírem uma justificação e uma 

finalidade fiscal, enquanto criados com a finalidade preponderante de obtenção de riquezas 

dos particulares, e o ordenamento constitucional permitir a eleição desse critério, o 

princípio da capacidade contributiva será o critério de diferenciação entre os contribuintes. 

Ou seja, o critério de aplicação da igualdade entre os contribuintes com a finalidade de 

pagar impostos é a sua própria capacidade contributiva.
135

 

Para Alcides Jorge Costa, a igualdade tributária consiste em tributar da mesma 

forma todos os que possuem a mesma capacidade contributiva, já que a igualdade tributária 

consiste em tributar da mesma forma todos os cidadãos de uma mesma categoria 

essencial.
136

  

O princípio da capacidade contributiva é um desdobramento necessário do princípio 

da igualdade, especificamente aplicável ao direito tributário. De fato, no direito tributário o 

princípio da capacidade contributiva é entendido como um meio de realização da justiça 

fiscal. Conforme Ruy Barbosa Nogueira, “o princípio da capacidade contributiva é um 

conceito econômico e de justiça fiscal, verdadeiro pressuposto da lei tributária”.
137

 

Segundo Luciano Amaro, o princípio da capacidade contributiva se entrelaça com o 

princípio da igualdade. Devem ser tratados com igualdade aqueles que tiverem igual 

capacidade contributiva, e desigualmente os que revelem riquezas diferentes e, 

consequentemente, diferentes capacidades de contribuir.
138

 

Tal princípio foi expressamente albergado no texto do parágrafo 1
o
 do art. 145 da 

Constituição Federal de 1988, que estabelece: 

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 

objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte. 
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A expressão “capacidade contributiva” enseja grandes discussões e, apesar dos 

amplos estudos dedicados ao assunto, ainda não foi definida de maneira satisfatória pelos 

estudiosos. Pelo contrário, a conclusão a que chegaram conceituados escritores é que se 

trata de expressão vaga e que não joga nenhuma luz sobre a racionalidade no modo de 

repartição dos tributos.
139

 Alguns autores chegam a considerá-la uma empty box. 

Como ensinam os juristas espanhóis Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano 

e Francisco Poveda Blanco, dizer que se devem pagar tributos de acordo com a capacidade 

econômica de quem os paga é uma afirmação sobre a qual todo mundo está de acordo. As 

discrepâncias começam no momento de determinar quais fatos são indicativos de 

capacidade contributiva.
140

 

Isso decorre do fato de que os princípios, como lembra Humberto Ávila, remetem a 

valores e a diferentes modos de promover resultados. Os valores dependem de uma 

avaliação eminentemente subjetiva, envolvendo um problema de gosto (matter of taste). 

Os valores, segundo o jurista gaúcho, “porque dependem de apreciação subjetiva, seriam 

ateoréticos, sem valor de verdade, sem significação objetiva”.
141

 

O princípio da capacidade contributiva, nas palavras de Ricardo Lobo Torres, “é 

um princípio constitucional aberto e indeterminado, servindo de orientação para o ulterior 

processo de concretização normativa”.
142

 

Não obstante, apesar de possuir um significado vago, pode-se afirmar que do 

princípio da capacidade contributiva decorrem consequências concretas, tais como a 

ilegitimidade de um sistema tributário constituído de impostos distribuídos pro capite, com 

um montante igual para todas as pessoas.
143
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(CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos). São 

Paulo: Malheiros Ed., 2005. p. 105, nota 14, grifos no original). Segundo Paul Hugon o “imposto sobre as 



60 
 

Conforme Alcides Jorge Costa, a norma do art. 145, § 1º, da Constituição Federal é 

programática, no sentido de que o legislador ordinário deve buscar a personalização dos 

impostos e sua graduação de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, sempre 

que possível. Contudo, prossegue o autor, “o dispositivo em causa vincula o legislador no 

sentido de limitar sua discricionariedade, impedindo-o de erigir em fato gerador de tributo 

comportamentos sociais que não constituem manifestação de riqueza”.
144

 De fato, a 

tributação precisa manter um vínculo estreito com a riqueza dos indivíduos, como 

princípio norteador da justiça de sua imposição. 

Assim, embora se admita a generalidade e abstração da norma do art. 145, § 1º, da 

Constituição Federal, ela não deixa de possuir uma eficácia jurídica própria, um conteúdo 

normativo concreto, como qualquer outra disposição constitucional. Ela limita, ao menos 

negativamente, o exercício do poder tributário.  

A capacidade contributiva do indivíduo significa sua aptidão para suportar, sem 

sacrifício do indispensável para viver com dignidade, uma parcela do custo total dos 

serviços públicos. 

Destarte, para que a lei indique um indivíduo como contribuinte potencial de um 

imposto é essencial que ele seja titular de um patrimônio ou renda. Exigir imposto de 

pessoa sem qualquer patrimônio, além de ser praticamente inviável, conduziria ao 

resultado absurdo de tomar para depois restituir, pois o indivíduo desfalcado do mínimo 

essencial para sobreviver terá de buscar assistência junto ao Estado. O contribuinte há de 

ter um capital ou de ganhar um rendimento de qualquer fonte para ser tributado.
145

 

Nenhum imposto pode ser criado sobre fatos sem significação econômica, como 

alguém ser alto ou baixo, louro ou moreno, magro ou gordo etc. O fato gerador de cada 

                                                                                                                                                                                

pessoas – ou capitação – revestiu no passado duas formas principais: Uma, a mais primitiva, consistia em 

um imposto fixado por cabeça de contribuinte, sem levar em conta diferenças de capacidade contributiva. A 

capitação aparece assim como o protótipo do imposto injusto. A outra forma, correspondendo já às 

sociedades mais evoluídas, divididas em classes sociais diferenciadas, é a capitação graduada. O conjunto 

de indivíduos duma mesma comunidade era então dividido, do ponto de vista fiscal, em um certo número 

de classes, cada uma das quais devia uma determinada capitação diferente das demais” (HUGON, Paul. op. 

cit., p. 45). 
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algum. Se lhe prescrevêssemos isso, estaríamos exigindo o impossível (TIPKE, Klaus; YAMASHITA, 

Douglas. op. cit., p. 78, grifamos). 
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imposto tem de guardar conexão com a capacidade tributária. Não se pode criar imposto 

não revelador dessa capacidade. 

Na feliz expressão de Alfredo Augusto Becker, a regra jurídica constitucional que 

juridicizou o princípio da capacidade contributiva obriga o legislador ordinário a escolher, 

para a composição da hipótese de incidência da regra jurídica criadora do tributo, 

exclusivamente fatos que sejam signos presuntivos de renda ou de capital.
146

 A 

desobediência a esta regra constitucional pelo legislador ordinário leva à declaração de 

inconstitucionalidade da lei.  

Segundo o jurista italiano Enrico de Mitta, o princípio da capacidade contributiva 

exige que haja uma ligação efetiva entre a prestação imposta ao contribuinte e o 

pressuposto econômico considerado pelo legislador. Essa ligação requer que a soma 

exigida do contribuinte seja parte da riqueza considerada e que haja proporcionalidade 

entre uma e outra.
147

  

A capacidade contributiva, objetivamente considerada, significa uma aptidão para 

suportar o ônus tributário, a capacidade de arcar com a despesa advinda do pagamento de 

um determinado tributo, a qual pressupõe, no indivíduo, uma base econômica – patrimônio 

ou renda – apta a suportar o gravame.
148

 Afinal, como se ensina desde Adam Smith, todo o 

imposto, em última análise, grava uma parcela da renda do contribuinte quer seja a renda 

auferida – impostos sobre a renda -, a renda acumulada – impostos sobre o patrimônio ou o 

capital -, ou a renda gasta ou consumida – impostos sobre os gastos, o consumo ou a 

despesa.
149
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Sobre o tema, preleciona José Mörschbächer: “Esses fatos ou situações da vida, de cunho econômico, 

embora juridicizados sob dezenas, centenas ou mesmo milhares de fatos geradores, na realidade eles se 

resumem em três formas, procedimentos ou técnicas de tributação universalmente utilizadas, 
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Como a exigência de qualquer imposto pressupõe, sempre, a prévia existência de 

renda gravável, conclui-se que todos os impostos existentes recaem, em última análise, 

sobre a renda das pessoas. As diversas formas ou modalidades de incidência dos impostos 

representam apenas técnicas diversas de tributação daquela parcela da renda que se quer 

transferir do setor privado da economia para o setor público da economia. 

Conclui-se que todos os tributos, diretos ou indiretos, pagos pelos indivíduos ou por 

pessoas jurídicas levam, ao final, a uma transferência de renda dos indivíduos para o 

Governo. 

Sob o ângulo subjetivo, a capacidade contributiva é vista como um critério 

destinado a diferenciar as pessoas, de sorte a identificar quem são os iguais e quem são os 

desiguais sob o aspecto do direito tributário, e em qual medida e montante se desigualam, 

para que seja aplicado o princípio da igualdade, com o justo tratamento a cada um. Nessa 

acepção da capacidade contributiva busca-se adaptar o gravame às circunstâncias pessoais 

do contribuinte.
150

 

Nesse sentido, Aliomar Baleeiro ensina que o “valor do patrimônio ou da renda, 

objetivamente, por si só, não é índice seguro da capacidade contributiva, se não 

intervierem os fatores subjetivos de apreciação, como a idade, saúde, estado civil, encargos 

de família”.
151

 

Regina Helena Costa aponta que  

a noção de capacidade contributiva absoluta ou objetiva relaciona-se com 

aqueles fatos legislativamente escolhidos por representarem 

manifestações de riqueza. Já a capacidade contributiva relativa ou 

subjetiva corresponde à aptidão de um determinado sujeito para suportar 

o impacto tributário, avaliável segundo suas possibilidades 

econômicas.
152

 

                                                                                                                                                                                

imposição ou tributação do setor privado da economia: a percepção da renda; o gasto ou consumo da renda; 

a capitalização ou o acúmulo da renda. Assim, sob qualquer forma que os impostos se apresentem em sua 

configuração jurídico-formal, gravarão, eles, invariavelmente, a renda das pessoas, seja: a) em função da 

percepção da renda – pelo imposto sobre a renda; b) em função do gasto, consumo ou dispêndio da renda 

– pelos impostos sobre os gastos, o consumo ou a despesa; c) em função do acúmulo ou capitalização da 
renda percebida no decurso do tempo – pelos impostos sobre o patrimônio ou sobre o capital” 

(MÖRSCHBÄCHER, José. Repetição de indébito tributário indireto. 3. ed. São Paulo: Dialética, 1998. p. 

32, grifos no original). 
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Pode-se afirmar, portanto, que a noção de capacidade contributiva em sentido 

objetivo leva em conta a riqueza do contribuinte, enquanto a capacidade contributiva em 

sentido subjetivo leva em conta as particularidades pessoais do contribuinte.
153

 

A capacidade contributiva faz referência a uma titularidade de riqueza, uma 

capacidade econômica que, expressa sob qualquer forma, se pretende submeter à 

tributação.
154

 O legislador tributário possui liberdade de escolher as manifestações de 

riqueza que julgue relevantes para efeitos tributários, mas sempre deverá escolher situações 

de vida que revelem efetivamente a existência de uma capacidade contributiva. 

Em suma, a capacidade contributiva é a capacidade de os indivíduos arcarem com 

os ônus tributários, de pagar tributos. Assim, todo o critério de tributação que não se baseie 

em diferenças na condição econômica dos contribuintes é injusto e arbitrário.  

Destarte, por mais discricionário que possa ser o legislador tributário, encontra no 

princípio da capacidade contributiva uma limitação fundamental. Não poderá jamais erigir 

como hipótese de incidência uma situação que não denote a existência de uma capacidade 

contributiva.  

Como afirma Victor Uckmar, “o pressuposto escolhido pelo legislador deve ser de 

tal ordem que demonstre a idoneidade abstrata do sujeito passivo para suportar o ônus do 

tributo”.
155

 

O princípio da capacidade contributiva ajuda a realizar a justiça fiscal, pois busca 

fazer com que cada pessoa colabore com as despesas públicas na medida de suas 

possibilidades. De acordo com esse princípio, as pessoas devem pagar impostos na 

proporção dos seus haveres, ou seja, de seus índices de riqueza. 
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Além disso, o princípio da capacidade contributiva funciona como critério de 

graduação e limite da tributação.  

Como ministra Victor Uckmar, não pode surgir obrigação tributária onde falte a 

capacidade contributiva e, de outra parte, quando ela existir, deve servir de parâmetro para 

o dimensionamento da imposição tributária.
156

  

José Maurício Conti ensina que o princípio da capacidade contributiva atua como 

limitação ao poder de tributar, ao impedir que o poder tributante atinja situações 

desconformes ao princípio.
157

 Tal princípio impõe dois limites ao poder tributante. 

O primeiro, designado por ele de limite inferior, é aquele representado pelo que a 

doutrina designa de “mínimo vital”. A tributação que atinja os recursos que o contribuinte 

destinaria às suas necessidades básicas, imprescindíveis à garantia de sua sobrevivência é 

inconstitucional.  

O segundo limite imposto ao poder tributante, decorrente do princípio da 

capacidade contributiva, denominado por Conti de limite superior, é o da não utilização da 

tributação com efeitos confiscatórios. A tributação com tais efeitos também é 

inconstitucional.
158

Nessa acepção, o princípio da capacidade contributiva funciona como 

critério de graduação e limite da tributação. 

Mas não só o legislador está subordinado a tal princípio. Cremos que o princípio da 

capacidade contributiva vale também como um princípio constitucional para o juiz, que 

deve declarar inconstitucional a tributação que o afronte.
159
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matéria tributária, cit., p. 422). 
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para o juiz: não nos parece que lhe seja lícito quedar indiferente ao apelo de quem estabelece a evidência do 

‘più iníquo o antieconomico dei tributi’, em desafio àquele dispositivo tão rico de consequências fecundas 
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Joachim Lang afirma que há um consenso mundial de opinião de que a renda é o 

melhor indicador da capacidade contributiva e de que um imposto de renda global, com 

seu igual tratamento de todos os tipos de renda, é o imposto mais justo.
160

Com efeito, com 

relação ao imposto de renda, a importância da consideração da capacidade contributiva do 

contribuinte é que mais transparece, por ser esse o tributo cuja estrutura melhor permite 

considerar as condições pessoais do sujeito passivo.
161

  

Por conseguinte, verifica-se que o princípio da capacidade contributiva aplica-se 

com perfeição ao imposto de renda. 
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7. PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DO CONFISCO 

 

Devendo o imposto de renda ser informado pelo princípio da capacidade 

contributiva, como acima exposto, impõe-se a questão de determinar qual parcela de 

riqueza pode ser subtraída de cada contribuinte para custeio do Estado, levando-se em 

conta as particularidades de cada um. Ou seja, deve ser enfrentado o problema da 

graduação e dos limites da tributação pelo imposto de renda. 

Essa questão tem sido, como é fácil de imaginar, objeto de enorme polêmica, não 

só doutrinária, como, principalmente, jurisprudencial. 

É certo que a tributação implica na transferência aos cofres públicos de parte do 

patrimônio do contribuinte, com o fim de proporcionar às pessoas políticas os meios 

econômicos que lhes permitirão atingir os objetivos que lhes são assinalados pela 

Constituição e pelas leis. 

Assim, como lembra Luciano Amaro, não se pretende, com a vedação do confisco, 

outorgar à propriedade uma proteção absoluta contra a incidência do tributo, o que levaria 

à anulação do poder de tributar. O que se busca evitar é que, por meio do tributo, o Estado 

anule a riqueza privada.
162

 

Por outro lado, o imposto de renda é considerado um imposto justo, pois se adapta 

com perfeição às condições individuais, seja pela aplicação de alíquotas diferentes e 

progressivas, como determina a nossa Constituição Federal, seja pela consideração de 

circunstâncias familiares e pessoais do contribuinte. Pode-se dizer que o imposto de renda 

é um imposto pessoal ou subjetivo por excelência, pois é regulado por critérios que 

contemplam a individualidade do contribuinte.  

É sabido, também, que o art. 150, IV, da Constituição Federal veda ao Poder 

Público a utilização de tributo com efeito de confisco. Trata-se do princípio de vedação do 

confisco ou da não confiscatoriedade.
163
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AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, cit., p. 144. 
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Sampaio Dória define o confisco da seguinte maneira: “Confisco é a absorção da propriedade particular, 

pelo Estado, sem justa indenização” (DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. op. cit., p. 258). Luciano Amaro 

nos dá a seguinte definição de confisco: “Confiscar é tomar para o Fisco, desapossar alguém de seus bens, 

em proveito do Estado. A Constituição garante o direito de propriedade (art. 5º, XXII e art. 170, II) e coíbe 
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A questão é saber qual o limite da tributação, ou seja, quando um imposto pode ser 

considerado confiscatório. Assim, qual seria o limite à progressividade do imposto de 

renda? 

Ora, se é certo que a tributação consiste numa absorção da renda ou do patrimônio 

dos contribuintes, onde inexistirem esses, torna-se materialmente impossível o exercício do 

poder tributário.
164

 

Portanto, pode-se afirmar que é inconstitucional a tributação exercida sobre os 

recursos que o contribuinte destinaria às suas necessidades básicas, indispensáveis à 

garantia de sua sobrevivência. Os recursos destinados a atender a essas necessidades 

básicas não revelam capacidade contributiva, pois somente para isso são suficientes.  

Trata-se da não tributação do chamado “mínimo vital” ou “mínimo de existência”, 

unanimemente defendida pelos estudiosos da matéria.
165

 De acordo com essa antiga 

tradição de política fiscal, um mínimo necessário para a subsistência do contribuinte deve 

ser isentado do imposto.
166

 

Valorações de caráter social e técnico fazem com que se deixe fora do marco da 

imposição a parte da renda que deve ser empregada pelas pessoas físicas para satisfazer seus 

consumos indispensáveis e do seu núcleo familiar. Esse se torna um gasto imprescindível, 

destinado a manter a fonte da renda que, neste caso, é a própria pessoa física.
167

 

Esse mínimo vital garante o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos, 

tais como a saúde, a educação, o lazer, a habitação, a alimentação, ficando a salvo de 

                                                                                                                                                                                

o confisco, ao estabelecer a prévia e justa indenização nos casos em que se autoriza a desapropriação (art. 

5º, XLV e XLVI, b)” (AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, cit., p. 144). 
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Cf. DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. op. cit., p. 244. 
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Sobre o assunto, ensina Aliomar Baleeiro: “Desde o século XVIII, pelo menos, com MONTESQUIEU e 

depois com BENTHAM e outros, sustentou-se que o imposto deve poupar os recursos dos indivíduos de 

restrita capacidade econômica. O ‘necessário físico’ deveria ser isento da tributação. A mesma ideia, 

modernamente, é enunciada através do princípio da isenção do ´mínimo de existência’”. E arremata o autor: 

“Além de razões inspiradas na solidariedade social, outras de caráter prático e lógico condenariam impostos 

sobre criaturas de reduzida capacidade contributiva. Segundo a concepção atual do Estado, este deve 

assistência a todos os necessitados por efeito de suas condições físicas (idade, saúde, incapacidade de 

trabalho, fase escolar etc.) ou econômicas (pauperismo, desemprego etc.). Seria redondamente insensato, 

antieconômico e trabalhoso retirar, pelo imposto, recursos daqueles aos quais o Estado terá de socorrer 

pelos canais da despesa” (BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 14. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1987. p. 259-260). 
166

Segundo Paul Hugon, um dos primeiros a estabelecer o princípio da isenção do mínimo indispensável à 

existência foi Stuart Mill (HUGON, Paul. op. cit., p. 68). 
167

Ver, a respeito, GODOY, Norberto J. Impuesto sobre la renta: limites de su incidencia. Revista de Direito 
Tributário, São Paulo, ano 11, n. 40, p. 111, abr,/jun. 1987. 
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qualquer tributação, pois não representa acréscimo patrimonial, mas apenas satisfaz as 

necessidades fundamentais dos indivíduos. 

No texto da Constituição de 1946 constava dispositivo que contemplava 

expressamente a ideia da não tributação do mínimo vital. Trata-se do seu art. 15, § 1º, que 

dispunha: “São isentos do imposto de consumo os artigos que a lei classificar como o 

mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas 

de restrita capacidade econômica”. 

É tarefa árdua precisar o que vem a constituir o mínimo vital. A respeito do 

assunto, escreve Roque Antonio Carrazza: 

É tarefa difícil precisar o que vem a ser mínimo vital. De qualquer modo, 

dá para entender que ele gravita em torno dos bens mais preciosos do ser 

humano: a vida, a saúde, a cultura – quer próprias, quer dos familiares e 

dependentes. Minudenciando a asserção, os valores monetários que 

garantem o direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, ao lazer etc., 

do contribuinte ou de seus familiares e dependentes, não podem ser 

computados – mesmo que apenas em parte – para fins de determinação 

quer da renda, quer dos proventos.
168

 

 

Pensamos que os recursos econômicos indispensáveis à satisfação das necessidades 

vitais básicas das pessoas, garantidas pela Constituição, em especial em seus arts. 6º e 7º, 

não podem ser computados para fins da incidência do imposto de renda. 

Assim, quem tem rendimentos apenas suficientes para sobreviver (pessoa que 

ganha o salário mínimo, por exemplo) deve ficar imune da tributação pelo imposto de 

renda.
169

 Deveras, seria absurdo que aquele que, por determinação constitucional, ganha o 

mínimo indispensável para manter a si e seus familiares, tenha parcela do seu ganho 

retirada pela incidência do imposto de renda. Denota-se que o assalariado mínimo não tem 

capacidade contributiva para arcar com o pagamento de imposto de renda. 
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CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos), cit., p. 

49. 
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Nos termos do art. 7º, IV, da Constituição Federal, os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a um 

“salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais 

básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 

e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim”.  
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A nosso ver, a fruição do mínimo vital é uma das formas de garantir-se a dignidade 

da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do 

art. 1º, III, da Constituição Federal. 

Aliás, a isenção do mínimo vital pelo imposto de renda corrige e atenua a injustiça 

dos chamados impostos indiretos, como o ICMS e o IPI, que alcançam até os mais 

desfavorecidos.
170

 Com efeito, os tributos indiretos, por não terem caráter pessoal, oneram 

igualmente o rico e o pobre por ocasião da aquisição dos bens sobre os quais incidem. Por 

essa razão, entende-se que os tributos indiretos são regressivos e socialmente injustos. 

Além disso, a isenção do mínimo necessário à existência é aconselhável, do ponto 

de vista da conveniência prática, dado o pequeno rendimento daí proveniente em relação às 

despesas de lançamento e cobrança por parte do Fisco. 

Na verdade, o princípio da capacidade contributiva leva à não tributação do mínimo 

necessário à subsistência. A parte da renda necessária à subsistência não está disponível 

para taxação. Trata-se de uma questão de justiça fiscal. Não se deve tributar aqueles que se 

encontram em um estágio de vida social inferior, reduzindo ainda mais a sua parca 

capacidade financeira.  

Como recorda Fritz Neumark, enquanto em épocas passadas – até o século XVIII e, 

em parte, até muito entrado o século XIX – se tributava também as classes pouco abastadas 

ou completamente pobres, o que fazia que, em várias ocasiões, o mínimo vital fisiológico 

das grandes massas sofresse grandes prejuízos; hoje em dia, ao menos nos países 

considerados adiantados e graças às reformas de inspiração social neles efetuadas, a parte 

principal da carga fiscal se limita àquelas pessoas às quais se possa imputar alguma 

capacidade contributiva, ainda que seja moderada.
171

  

No caso do imposto de renda, a intributabilidade do mínimo vital é reconhecida. 

Com efeito, o legislador reconhece que não se pode tributar a renda de pessoas que não 
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Sobre o tema, confira-se a lição de Hércules Boucher: “O verdadeiro poder contributivo do cidadão, no 

Estado moderno, ainda está longe de ser reconhecido e avaliado. Mesmo os indivíduos ´economicamente 

incapacitados’, isto é, aqueles que detem uma aptidão de pagar negativa, não se eximem de contribuir com 

os impostos necessários à vida do Estado; porque, se escapam dos impostos diretos, são alcançados pelos 

indiretos, de que é um exemplo clássico o imposto do consumo. A isenção do mínimo de existência, 

portanto, corrige e atenua a ‘desproporcionalidade’, vale dizer, a injustiça dos impostos indiretos” 

(BOUCHER, Hércules. op. cit., p. 67, nota 79). 
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NEUMARK, Fritz. Principios de la imposicion. 2. ed. Madrid: Ministerio de Economia y Hacienda; 

Instituto de Estudios Fiscales, 1994. p. 140-141. 
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atinja um valor mínimo, já que a tributação desse valor levaria ao confisco. Ou seja, a lei 

só pode tributar aquilo que vai além do mínimo vital. 

No caso do IRPF, o valor mínimo a partir do qual passa a ocorrer a tributação é, 

atualmente, de acordo com a legislação em vigor, de R$ 1.434,59. Acreditamos que esse 

valor viola o mínimo vital, pois, conforme o DIEESE, o valor mínimo indispensável para 

garantir uma vida digna ao trabalhador e seus dependentes estava, em fevereiro/2005, na 

casa dos R$ 1.700,00.
172

 

Considerada a inflação do período, revela-se confiscatório o limite de isenção de 

R$ 1.434,59, a partir do qual já ocorre a tributação pelo imposto de renda com relação às 

pessoas físicas. Com efeito, uma pessoa que ganha pouco mais do que esse valor, R$ 

1.500,00, por exemplo, não tem condições de manter a si e seus familiares de uma maneira 

digna. Portanto, o limite de isenção do imposto de renda das pessoas físicas deveria ser 

aumentado, para que fosse efetivamente respeitada a intributabilidade do mínimo vital.
173

 

De acordo com Mary Elbe de Queiroz,  

o indicador mais seguro para que a tributação possa ocorrer de maneira o 

mais justa possível parece ser aquele em que o imposto somente possa 

incidir sobre os valores dos efetivos ‘acréscimos’ de ‘renda’ ou 

‘proventos’, assim considerados os que excederem os custos e despesas 

necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte 

produtora.
174
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Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos), cit., 

p. 51, nota 62. 
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Lembre-se, ainda, que as isenções têm um importante efeito sobre a progressividade do imposto, como 

ensinam Richard A. Musgrave e Peggy A. Musgrave: “As isenções são importantes para a determinação de 

quem não deve pagar imposto, mas elas também são um fator significativo para o montante do imposto a 

ser pago pelas pessoas cujas rendas excedem a isenção e que consequentemente estão sujeitas ao imposto. 

Para estas, as isenções atuam como uma alíquota nula por classe de renda cobrindo uma fatia inicial de suas 

rendas e portanto são uma parte integrante da estrutura de alíquotas. Estabelecer a isenção ao nível de $ 

3.000 (para declarações conjuntas, dois dependentes) significa, na prática, o estabelecimento de uma 

alíquota nula para a classe de zero a $ 3.000. Ao invés de se dizer que uma alíquota de 14 por cento se 

aplica aos primeiros $ 1.000 da renda tributável após as isenções, nós podemos dizer que uma alíquota nula 

se aplica aos primeiros $ 3.000 de renda líquida antes das isenções, como uma alíquota de 14 por cento 

sendo aplicada à classe de $ 3.000 e $ 4.000 de renda, e assim por diante.(...) Ao longo de um trecho da 

escala de renda que se estende até, digamos, o nível de $ 10.000, a progressividade da alíquota média 

(razão entre o imposto e a RBA) tem como principais causas as isenções e a provisão para baixa renda, ao 

invés de alíquotas crescentes por classe de renda” (MUSGRAVE, R. A.; MUSGRAVE, P. B. op. cit., p. 

231-232). 
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QUEIROZ, Mary Elbe de. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, 

regra-matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transnacional, lançamento, 

apreciações críticas. Barueri: Manole, 2004. p. 383. 
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Ora, uma pessoa que aufere apenas R$ 1.500,00 e mantém a si e sua família, não 

aufere rendimentos que cubram os custos e despesas necessários à percepção de tais 

rendimentos e à sua manutenção e de seus familiares. Portanto, a tributação sobre seus 

rendimentos afigura-se confiscatória, pois desrespeita a não tributação do mínimo vital. 

Tem-se a incidência do imposto de renda sobre parcela de renda necessária à subsistência 

do contribuinte e de seus dependentes econômicos. 

Para Humberto Ávila, o  

conceito de renda, apesar de não expressamente instituído, decorre de 

uma conexão entre direitos fundamentais, princípios constitucionais 

fundamentais e regras de competência. Dessa conexão decorrem alguma 

consequências: 

(i) os gastos indispensáveis para a existência pessoal e da família devem 

ser desonerados; 

(ii) os gastos indispensáveis para o livre exercício de atividade econômica 

ou para a manutenção da fonte produtora de riqueza devem ser 

desonerados. 

 

Conclui o doutrinador que o “conceito legal de renda deve ser, portanto, definido de 

modo a abranger apenas o resultado líquido entre receitas e despesas em determinado 

período de tempo”.
175

 

Por outro lado, uma vez constatada a existência de renda ou patrimônio tributáveis, 

deve-se determinar qual a proporção desses que pode ser absorvida pela taxação, levando-

se em conta fatores econômicos individuais. Surge daí, na lição de Sampaio Dória, “a 

progressividade e a personalização dos tributos, em função do valor da matéria taxada, dos 

encargos familiares do contribuinte, das relações de parentesco nas transmissões causa 

mortis, e de tantas outras”.
176

 

Verificar a existência de riquezas suscetíveis de serem tributadas é fato 

objetivamente apurável e o Poder Judiciário pode facilmente concluir a respeito dos 

desvios legislativos nessa seara. Contudo, a graduação ou proporção dos tributos é matéria 

de índole subjetiva, de solução eminentemente política, sendo de difícil controle pelo 

Poder Judiciário. 
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ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 366. 
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DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. op. cit., p. 244. 



72 
 

Isso ocorre porque o princípio inscrito no art. 150, IV, da Constituição Federal 

encerra uma cláusula aberta, veiculadora de um conceito jurídico indeterminado. 

Destarte, como lembra Sampaio Dória, o exame da constitucionalidade da ação 

legislativa, em face dos princípios da capacidade contributiva e de vedação do confisco, 

“oscila entre a apuração da absoluta inexistência da capacidade contributiva ou a de sua 

destruição, por exacerbado economicamente o imposto a graus ou alíquotas de incidência 

insuportáveis”.
177

 Ou seja, na ausência de uma diretriz objetiva e genérica, aplicável a 

todas as circunstâncias, os Tribunais devem avaliar, em cada caso, os excessos 

eventualmente praticados pelo Poder Público, levando em consideração as limitações que 

derivam do princípio da proporcionalidade.
178

 

Aliomar Baleeiro, escrevendo na vigência da Emenda Constitucional 1/69, entendia 

que tributos confiscatórios são “os que absorvem parte considerável do valor da 

propriedade, aniquilam a empresa ou impedem o exercício de atividade lícita e moral”.
179

 

Conforme Sampaio Dória, o “poder tributário, legítimo, se desnatura em confisco, 

vedado, quando o imposto absorva substancial parcela da propriedade ou a totalidade da 

renda do indivíduo ou da empresa”.
180
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DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. op. cit., p. 245. No mesmo sentido, preleciona Roque Antonio 

Carrazza: “A progressividade no IR encontra seus parâmetros mínimo e máximo nos princípios da 

igualdade e da capacidade contributiva. Máximo, quando causa a percepção de montantes que extravasam a 

capacidade econômica do contribuinte, a ponto de tornar o tributo confiscatório. E mínimo, quando incide 

sobre a parcela de renda necessária à subsistência do contribuinte e de seus dependentes econômicos” 

(Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos), cit., p. 65, nota 100). 
178

Confira-se, a esse respeito, trecho do voto do Relator, Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI 

2.010-2 DF: “A Constituição da República, ao disciplinar o exercício do poder impositivo do Estado, 

subordinou-o a limites insuperáveis, em ordem a impedir que fossem praticados, em detrimento do 

patrimônio privado e das atividades particulares e profissionais lícitas, excessos que culminassem por 

comprometer, de maneira arbitrária, o desempenho regular de direitos que o sistema constitucional 

reconhece e protege. Como observei anteriormente, não há uma definição constitucional de confisco em 

matéria tributária. Trata-se, na realidade, de um conceito aberto, a ser formulado pelo juiz, com apoio em 

seu prudente critério, quando chamado a resolver os conflitos entre o Poder Público e os contribuintes. A 

proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela 

Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade – trate-se 

de tributos não vinculados ou cuide-se de tributos vinculados -, à injusta apropriação estatal, no todo ou em 

parte, do patrimônio ou do rendimento dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da 

carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, a prática de atividade profissional lícita e a 

regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e habitação, por exemplo)” (ADI n
o
 2.010-

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30.09.1999, sessão plenária, DJ 12.04.2002, pp. 69 e 70. 

Consulta ao site do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: 

<http://www.stf.gov.br/juris.html>. Acesso em: 26 jun. 2007). 
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BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar, cit., p. 213. 
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DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. op. cit., p. 260. 
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Infere-se que o que distingue um imposto constitucional de um imposto confiscatório é 

uma mera diferença de grau. Daí a dificuldade do intérprete ou aplicador da lei fiscal para 

determinar a partir de que limite a absorção da propriedade torna o imposto confiscatório. 

A respeito do tema, Luciano Amaro afirma que o princípio da vedação do tributo 

confiscatório não é um preceito matemático. Trata-se de um critério informador da 

atividade do legislador, sendo, além disso, preceito dirigido ao intérprete e ao julgador que, 

tendo em vista as características da situação concreta, verificarão se determinado tributo 

invade ou não o território do confisco.
181

 

De acordo com Roque Antonio Carrazza, “o princípio da não confiscatoriedade 

exige do legislador conduta marcada pelo equilíbrio, pela moderação e pela medida na 

quantificação dos tributos, tudo tendo em vista um direito tributário justo”.
182

 

Contudo, prossegue o doutrinador, é difícil precisar, a priori, a partir de qual 

momento um tributo passa a ser considerado confiscatório. Isso só será constatado ao ser 

analisado cada caso concreto, ao lume dos princípios constitucionais.
183

  

É certo que a progressividade dos tributos, para ser legítima, não deve ser tão 

elevada que leve ao confisco. A progressividade, por imperativo constitucional, tem um 

limite infranqueável no princípio da não confiscatoriedade, previsto no art. 150, IV, da 

Constituição Federal. 

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte da Argentina declarou 

inconstitucionais os impostos que gravam a renda imobiliária com alíquota superior a 
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AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, cit., p. 145. 
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CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos), cit., p. 

108, grifos no original. 
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Id., loc. cit. A esse respeito, cabe invocar histórico precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE n
o
 18.331-SP, Rel. Min. Orosimbo Nonato (RF 145/164): “O poder de taxar não pode chegar 

à desmedida do poder de destruir, uma vez que aquele somente pode ser exercido dentro dos limites que o 

tornem compatível com a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria e com o direito de propriedade. É um 

poder, cujo exercício não deve ir até o abuso, o excesso, o desvio, sendo aplicável, ainda aqui, a doutrina fecunda 

do ‘détournement de pouvoir’. Não há que estranhar a invocação dessa doutrina ao propósito da 

inconstitucionalidade, quando os julgados têm proclamado que o conflito entre a norma comum e o preceito da 

Lei Maior pode se acender não somente considerando a letra, o texto, como, também, e principalmente, o espírito 

e o dispositivo invocado”. Pensamos que o aplicador do direito tem uma importância fundamental na 

concretização dos princípios. É o que assevera Humberto Ávila: “Precisamente porque os princípios instituem 

fins a realizar, os comportamentos adequados à sua realização e a própria delimitação dos seus contornos 

normativos dependem – muito mais do que dependem as regras – de atos do Poder Judiciário, do Poder 

Legislativo e do Poder Executivo, sem os quais os princípios não adquirem normatividade (ÁVILA, Humberto. 

Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, cit., p. 78). 
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33%.
184

 Além disso, determinou que o imposto que subtraia uma parte substancial da 

propriedade ou da renda do capital gravado degenera “en exácion o confiscación”.
185

 

Na Espanha, a Constituição prevê a vedação ao confisco no art. 31.1. Segundo 

Fernando Aurélio Zilveti e Mônica Pereira Coelho, a doutrina espanhola considerou que 

um imposto que gravasse o patrimônio ou a renda global do contribuinte em alíquota 

superior a 90% seria considerado confiscatório. Apesar disso, a doutrina daquele país 

reconhece a dificuldade em fixar limites quantitativos. A Corte Constitucional Espanhola, 

por sua vez, considerou que a aplicação do princípio do não confisco deveria ocorrer na 

solução de casos concretos nos quais fosse verificado o risco de esgotamento da riqueza 

tributável.
186

 

Já na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal firmou em sua jurisprudência o 

chamado “princípio da repartição pela metade”. Fábio Brun Goldschmidt explica, com 

base nos ensinamentos de Tipke e Lang, que, segundo esse princípio, o imposto sobre o 

patrimônio somente pode ser adicionado aos demais impostos sobre o rendimento, na 

medida em que a oneração tributária total dos rendimentos fictícios, numa visão tipificante 

de receitas, despesas dedutíveis e outras desonerações, mantenha-se em torno da divisão 

pela metade entre a mão pública e a mão privada (BverfGE 93, p. 121).
187

 O “princípio da 

repartição pela metade” é deduzido do art. 14, II, da Constituição da Alemanha, de acordo 

com o qual o uso da propriedade deve servir da mesma forma ao proveito privado e ao bem 

da coletividade. 

Conforme explana Joachim Lang, a Corte Constitucional Federal Alemã deriva do 

direito de propriedade a proibição de tributar mais do que a metade dos rendimentos.
188

 

No Brasil, já se tentou fixar na legislação critério objetivo, tendente a identificar 

quando um tributo possa ser considerado confiscatório. De fato, o ex-presidente Fernando 
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Sampaio Dória tece severas críticas a este posicionamento da Suprema Corte da Argentina. Confira-se: “A 

jurisprudência da Suprema Corte da Argentina, que várias vezes tem examinado essa complexa questão, 

considerou confiscatório o imposto que importe no ‘desapoderamiento de más del 33% de la utilidad 

resultante de una correta explotación de immuebles rurales’ ou de uma ‘explotación razonable’. A fórmula 

é transparentemente empírica, gratuita e até cabalística, divorciada da realidade e das lições da economia. 

Impostos há que atingem alíquotas de 90 e até 100% sobre renda, normal ou extraordinária, sem o 

aniquilamento da fonte produtora” (DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. op. cit., p. 261). 
185

Cf. UCKMAR, Victor. op. cit., p. 99-100. 
186

ZILVETI, Fernando Aurelio; COELHO, Mônica Pereira. Ensaio sobre o princípio do não-confisco. 

Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 20, p. 49, 2006. 
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GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 2003. p. 225, nota 149. 
188

LANG, Joachim. op. cit., p. 6. 
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Henrique Cardoso, na época em que era Senador, apresentou Projeto de Lei 

Complementar, que propunha alteração do Código Tributário Nacional, na tentativa de 

fixar limite relativo ao tributo confiscatório. Segundo esse Projeto de Lei Complementar, 

ficaria 

caracterizada a utilização de tributo com efeito de confisco sempre que 

seu valor, na mesma incidência, ou em incidências sucessivas, superar o 

valor normal de mercado dos bens, direitos ou serviços envolvidos no 

respectivo fato gerador ou ultrapassar 50% do valor das rendas geradas na 

mesma incidência.
189

 

 

Como esse Projeto de Lei Complementar não foi aprovado, não há na legislação 

nenhum critério objetivo que identifique quando um tributo possa ser considerado 

confiscatório. 

O princípio do não confisco vale para todos os tributos e, principalmente no caso do 

imposto de renda, quer da pessoa física, quer da pessoa jurídica, é possível auferir com 

maior precisão o limite do confisco. 

Como acentua Roque Antonio Carrazza, “o imposto sobre a renda (IR) também 

deverá obedecer ao princípio da não confiscatoriedade, porquanto não lhe é dado absorver 

nem a renda mínima (mínimo vital) do indivíduo (IRPF), nem o patrimônio da empresa 

(IRPJ), mas, apenas, parcela razoável, respectivamente, de seus rendimentos líquidos e de 

seu lucro”.
190

  

Com relação às alíquotas atualmente em vigor, não nos parece que o imposto sobre 

a renda, quer das pessoas físicas quer das pessoas jurídicas, seja confiscatório. Com efeito, 

a alíquota máxima do imposto sobre a renda da pessoa física é de 27,5%.
191

 Já para as 

pessoas jurídicas foram instituídas duas alíquotas apenas: uma de 15%, aplicável à 

totalidade do lucro obtido e outra, de 10%, a título de adicional do imposto de renda, 

aplicável à parcela de renda que superar o valor de R$ 20.000,00, no mês. Se levarmos em 
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Cf., ZILVETI, Fernando Aurelio; COELHO, Mônica Pereira. op. cit., p. 50. 
190

CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos), cit., p. 

113, grifos no original. 
191

Ainda assim, o Brasil possui a maior alíquota para imposto de renda da pessoa física na América Latina. 

Em segundo lugar vem o Uruguai, com uma alíquota máxima de 25% (URUGUAI reinstitui IR para pessoa 

física após 40 anos. Valor Econômico, São Paulo, 4 de jul. de 2007. p. A11). 
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conta que a alíquota do imposto de renda já alcançou 65% e não foi acoimada de 

confiscatória
192

, conclui-se que as alíquotas atualmente em vigor são bastante razoáveis. 

Não obstante, entendemos que, para que a progressividade do imposto de renda se 

efetive de fato, é preciso também que a legislação autorize, aos contribuintes que auferem 

os rendimentos, abatimentos e deduções de despesas necessárias para a garantia da sua 

subsistência e de seus dependentes.
193

 

Nesse ponto, a Lei n
o
 7.713/88, que alterou a legislação do imposto de renda, não 

levou em conta as condições pessoais do contribuinte, pois praticamente eliminou todos os 

abatimentos e deduções de despesas necessárias com encargos de família, tratamento de 

saúde, gastos com educação, moradia, entre outros, que, de acordo com a legislação 

anteriormente em vigor, estavam autorizados.  

Ao reduzir sensivelmente os abatimentos e deduções de despesas necessárias, a lei 

em questão impediu a individualização da renda, transformando o imposto de renda da 

pessoa física num imposto impessoal, ao contrário do preconizado no art. 145, § 1º, da 

Constituição Federal. 

Outrossim, levando-se em conta que as deduções e os abatimentos admitidos pela 

legislação em vigor não correspondem às despesas realmente efetuadas pelo contribuinte, o 

imposto de renda termina por incidir sobre significativa parcela da renda consumida.  

Por fim, não se pode esquecer que a identificação do efeito confiscatório não deve 

ser feita apenas em relação a um tributo específico, mas, como lembra o Ministro Celso de 

Mello, do Supremo Tribunal Federal,  

deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante 

verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte – considerado o 
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Cf., DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. op. cit., p. 261. 
193

Nesse sentido, confira-se a lição de Roque Antonio Carrazza: “A progressividade não se manifesta, porém, 

na simples aplicação destas alíquotas nominais à base de cálculo, mas, sim, quando entra no processo de 

apuração um terceiro fator: a parcela a deduzir deste produto. Aí, sim, as alíquotas nominais passam a ser 

efetivas. O seguinte exemplo, retirado da legislação atualmente em vigor, facilitará a compreensão da nossa 

assertiva: ´A´, por haver recebido uma remuneração anual de R$ 25.380,01, será submetido a uma alíquota 
nominal de 27,5%, deduzirá R$ 5.076,90, e o valor do seu imposto a pagar (se não tiver deduções pessoais 

a fazer) será de R$ 1.902,60 – o que leva a uma alíquota efetiva de 7,5%. Já ´B´, por haver recebido uma 

remuneração anual de R$ 80.000,00, estará submetido à mesma alíquota nominal de 27,5%, deduzirá os 

mesmos R$ 5.076,90, e o valor de seu imposto a pagar (também não havendo deduções pessoais a fazer) 

será de R$ 16.923,10 – que levam a uma alíquota efetiva de 21,15% (ou seja, 13,65% superior à que 

alcança ‘A’). Por aí se vê que é da conjugação destes três fatores (base de cálculo, alíquota e parcela a 

deduzir) que realmente se manifesta a progressividade do IRPF” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de 
direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros Ed., 2004. p. 109, nota 70, grifos no original). 
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montante de sua riqueza (renda e capital) – para suportar e sofrer a 

incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de um 

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.
194

 

 

Com efeito, o confisco não deve ser examinado a partir de cada tributo, mas da 

totalidade da carga tributária incidente sobre um determinado contribuinte.
195

 É óbvio que 

um único imposto pode ser confiscatório em determinada situação
196

, mas, o mais comum 

é que o confisco decorra da globalidade dos tributos exigíveis de um determinado 

contribuinte. 
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ADI n
o
 2.010-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30.09.1999, sessão plenária, DJ 

12.04.2002, p. 72. Consulta ao site do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: 

<http://www.stf.gov.br/juris.html>. Acesso em: 26 jun. 2007. 
195

No mesmo sentido, preleciona Ives Gandra Martins: “Na minha especial maneira de ver o confisco, não 

posso examiná-lo a partir de cada tributo, mas da universalidade de toda a carga tributária incidente sobre 

um único contribuinte. Se a soma dos diversos tributos incidentes representa carga que impeça o pagador 

de tributos de viver e se desenvolver, estar-se-á perante carga geral confiscatória, razão pela qual todo o 

sistema terá que ser revisto, mas principalmente aquele tributo que, quando criado, ultrapasse o limite da 

capacidade contributiva” (MARTINS, Ives Gandra da Silva; BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à 
Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988. v. 6. t.1. p. 161-

162). 
196

Seria o caso, por exemplo, de um imposto que absorvesse toda a renda do contribuinte ou de um imposto 

que absorvesse parcela substancial do patrimônio do contribuinte. Uma alíquota de IPTU de 25% sobre o 

valor venal do imóvel, por exemplo, faria com que o contribuinte perdesse a propriedade do seu imóvel 

para o Estado em poucos anos. Estar-se-ia, claramente, diante de um imposto confiscatório, que absorve 

totalmente a própria fonte produtora da renda. 
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8. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE 

 

No que concerne à igualdade em sentido jurídico, que coincide com o princípio da 

generalidade da imposição, várias Constituições vedam expressamente qualquer privilégio 

em matéria fiscal. 

Victor Uckmar informa que, na França, antes da Revolução, a nobreza e o clero 

consideravam desonroso pagar impostos e procuravam fugir dos ônus tributários. Dessa 

forma, a preocupação de que esses privilégios pudessem ser restaurados levou à introdução 

de preceito explícito vedando a concessão de privilégio em matéria fiscal na Constituição 

francesa.
197

  

A Constituição brasileira também veda expressamente qualquer privilégio em 

matéria fiscal, com especial relevo no que toca ao imposto de renda. De fato, determina o 

art. 153, § 2º, I, da Carta Magna que o imposto de renda será informado pelo princípio da 

generalidade. A introdução do referido preceito em nossa Constituição Federal visou a que 

fossem abolidos quaisquer privilégios em matéria de imposto de renda. 

A generalidade a que alude o preceito citado nada mais é do que a formulação 

positiva do princípio da igualdade, consagrado no art. 5º de forma geral e, em matéria 

tributária, no art. 150, II, significando que todos os que auferem renda devem estar sujeitos 

a tributação, sem exceções de natureza pessoal.
198

  

Aliás, a subsistência de privilégios é algo que não encontra guarida em um Estado 

de Direito, no qual o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei constitui uma 

conquista irrenunciável.
199

 

                                                           
197

UCKMAR, Victor. op. cit., p. 68. 
198

Cf. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, 

cit., p. 381. 
199

A respeito do assunto, escreve Francisco Campos: “Nas primeiras declarações de direito que se seguiram 

imediatamente às revoluções que no fim do século XVIII puseram fim ao antigo regime, abolindo as 

classes, os privilégios de nascimento, as regalias de toda ordem que resultavam em profundas 

diferenciações sociais, poder-se-ia atribuir ao princípio da igualdade uma significação estrita, no sentido de 

que sua finalidade consistia tão-somente em suprimir e impedir que renascesse a estrutura social, que a 

revolução acabava de desmontar ou destruir”. E, mas adiante, conclui o ilustre jurista: “Não existe hoje, 

com efeito, ainda que remoto, o perigo de que venha a restabelecer-se uma ordem social fundada sobre 

discriminação de classes sociais” (CAMPOS, Francisco. op. cit., v. 2, p. 14 e 17).  
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Nesse sentido, entende-se que o alcance do princípio da igualdade não se limita a 

nivelar os cidadãos diante da regra legal posta, mas que a própria lei não pode ser editada 

em afronta à isonomia. Além disso, não podem ser produzidas situações de privilégio ao 

aplicar-se a lei. Tanto o aplicador da norma como o próprio legislador estão submetidos ao 

magno preceito da igualdade.
200

  

Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (RTJ 136/444), o princípio da 

isonomia – cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder 

Público - deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de 

extinguir privilégios, sob duplo aspecto: a) o da igualdade na lei e b) o da igualdade 

perante a lei.  

A igualdade na lei constitui exigência destinada ao legislador, que, ao elaborar o 

ato legislativo, nele não poderá incluir fatores de discriminação que levem à ruptura da 

ordem isonômica. 

A igualdade perante a lei, de outra parte, pressupondo lei já elaborada, traduz 

imposição destinada aos demais poderes estatais, que, ao aplicar a norma legal, não 

poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório.
201
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É o que assevera, com precisão, Celso Antonio Bandeira de Mello: “O preceito magno da igualdade como 

já tem sido assinalado, é norma voltada quer para o aplicador da lei quer para o próprio legislador. Deveras, 

não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a própria edição dela assujeita-se ao dever de 

dispensar tratamento equânime às pessoas” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O conteúdo jurídico do 
princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1997. p. 13). 

201
A respeito do tema, escreveu Klaus Tipke: “A igualdade da tributação conforme a capacidade contributiva 

significa duas coisas distintas: (1) O legislador deve elaborar as leis tributárias correspondendo ao princípio 

da capacidade contributiva. Este, entretanto, não é o tema deste estudo. (2) As autoridades fiscais devem 

aplicar as leis tributárias de modo igual. Também esta última sentença não pode ficar apenas no papel. A 

igualdade na aplicação da lei implica duas exigências: as leis devem ser interpretadas de modo igual; a fim 

de alcançar isso, existem normas administrativas. Primordial, entretanto, é que as situações fáticas sejam 

esclarecidas de modo eficiente – igualmente eficiente. É nisso que pensamos, quando falamos da execução 

isonômica da lei. Este artigo em homenagem ao colega ALCIDES JORGE COSTA trata – para dizê-lo em 

inglês – do tax law enforcement, do making effective of the tax law, ou, sinteticamente, execution of the tax 
law. Ambos, legislador e autoridades fiscais, devem observar o princípio da igualdade. Ela vale para a 
aplicação do mesmo modo que para sua elaboração. Somente se considera atendido o princípio da 
igualdade quando tanto o Legislativo como o Executivo o observam, cada um desses poderes dentro de sua 
própria esfera. Se as leis tributárias ferem o princípio da igualdade, então essa infração persiste mesmo 
que o Executivo aplique de modo igual a lei inconstitucional. Em sentido oposto: leis tributárias que 
correspondem ao princípio da igualdade não são em si suficientes para a realização do princípio da 
igualdade; para tanto, é necessário que as leis tributárias também sejam executadas ( aplicadas) de modo 
igual. Este mandamento é ferido por todos os países do mundo” (TIPKE, Klaus. A necessidade de 

igualdade na execução das leis tributárias. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.). Direito tributário: 

homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. v. 1, p. 364-365, grifos no original).  
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De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a eventual inobservância 

do princípio da igualdade pelo legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e 

produzido a eiva de inconstitucionalidade. 

Em suma, tanto o legislador (Poder Legislativo), ao elaborar as leis tributárias
202

, 

quanto as autoridades fiscais (Poder Executivo), ao aplicá-las, devem observar o princípio 

da igualdade.
203

  

O princípio da igualdade tributária no sentido jurídico é uma limitação ao legislador 

na medida em que o proíbe de editar regras que estabeleçam privilégios, em especial em 

virtude da classe ou posição social, da raça, da religião, do sexo, das convicções políticas 

ou dos cargos ocupados pelo indivíduo. A lei que violar esse princípio será 

inconstitucional.  

Além disso, o princípio da igualdade constitui-se em uma regra de interpretação. O 

juiz e todo aquele que tiver que aplicar uma lei deverá dar a ela o entendimento que não 

crie privilégios, de qualquer tipo. Em suma, nem está autorizado o legislador, ao editar a 

lei, fazer discriminações, nem pode o aplicador, diante da lei, discriminar. O princípio da 

generalidade visa a garantia do indivíduo, evitando perseguições e favoritismos. 
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Nesse sentido, a clássica lição de Francisco Campos: “Assim, não poderá subsistir qualquer dúvida quanto 

ao destinatário da cláusula da igualdade perante a lei. O seu destinatário é, precisamente, o legislador e, em 

consequência, a legislação, por mais discricionários que possam ser os critérios da política legislativa, 

encontra no princípio constitucional da igualdade a primeira e mais fundamental das suas limitações” 

(CAMPOS, Francisco. op. cit., v. 2, p. 30). 
203

É fundamental que as leis tributárias sejam aplicadas de maneira isonômica, para que alguns contribuintes 

não se sintam prejudicados em relação aos outros. Se o contribuinte A paga seus impostos em dia, ele se 

sente injustiçado ao perceber que o contribuinte B, cuja renda é tão alta quanto a sua, paga menos impostos 

ou nada paga, em virtude da execução desigual das leis tributárias. O Estado deve garantir a igualdade na 

aplicação das leis tributárias, inclusive como forma de garantir o seu melhor cumprimento por parte dos 

contribuintes. A respeito do assunto, confira-se a precisa lição de Klaus Tipke: “Se ‘A’ pertencer a uma 

minoria de contribuintes honestos, mas estiver seguro de que a maioria não paga os impostos devido (sic) 

segundo a lei, em virtude de sua aplicação desigual, como ele pode conseguir que os impostos sejam 

controlados de modo igualmente eficiente, a fim de que os honestos não sejam os bobos? O filósofo e 
sociólogo alemão JÜRGEN HABERMAS acredita fazer parte do moral da razão, que o particular 
condicione a validade de uma norma à sua observância por todos. Apenas as normas obedecidas merecem 
a concordância. Não seria de se esperar de ninguém que seguisse normas não acatadas pela generalidade 
das pessoas. O cumprimento das normas, portanto, apenas seria de se presumir, se elas de fato pudessem 
ser de fato executadas. O filósofo alemão HEINRICH HENKEL assim formula o tema: normas jurídicas 

devem aumentar a pretensão de seu cumprimento geral e incondicionado. Elas perderiam seu caráter de 
normas jurídicas, se permitissem que, dentro da sociedade, fossem cumpridas por uns e não por outros. 
Conforme a experiência humana, isso teria por consequência que o caráter de dever ser das normas não 
seria tomado a sério e portanto logo não seriam observadas por muitos...A possibilidade de execução é um 
momento de validade do direito positivo incondicionável; a execução fática geral do direito tem tanta 
importância quanto sua validade fática” (TIPKE, Klaus. A necessidade de igualdade na execução das leis 

tributárias, cit., v. 1, p. 367-368, grifos nossos e no original). 
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A lei jamais pode ser fonte de perseguições ou privilégios, devendo tratar todos os 

cidadãos de maneira equitativa. São proibidas todas as discriminações arbitrárias, ou seja, 

destituídas de fundamento objetivo, racionalmente justificável, bem como as 

discriminações injustas ou hostis contra determinadas pessoas ou categorias de pessoas. 

Todos os contribuintes compreendidos em uma mesma categoria devem ter idêntico 

tratamento. 

Nesse sentido, o art. 150, II, de nossa Constituição é bastante enfático ao vedar as 

discriminações arbitrárias. Veja-se o teor do aludido dispositivo constitucional: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;  

 

Com relação ao imposto de renda, o princípio da generalidade implica numa 

vedação a qualquer discriminação entre os seus contribuintes em razão de critérios 

pessoais, não importando a classe ou posição social, a raça, a religião, a nacionalidade ou o 

sexo do indivíduo.
 204

 Todos aqueles que auferem renda, nos termos da lei, estão sujeitos à 

tributação pelo imposto de renda. 

Na verdade, seria antidemocrático efetuar discriminações tributárias em função da 

diversidade de raça, cor, sexo, nascimento, fé religiosa, credo político, posição social ou 

econômica, dentre outros. 

Aliás, a Constituição Federal determina, em seu art. 3º, IV, que constitui objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil, “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

A abolição de toda e qualquer forma de discriminação é um objetivo fundamental da 
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Com a introdução do princípio da generalidade buscou-se vedar a restauração de qualquer privilégio em 

matéria fiscal. Para Paul Hugon, a regra da generalidade “tende a acabar com os privilégios e imunidades 

pessoais e reais que, durante séculos, isentaram certas classes da sociedade de qualquer encargo fiscal. 

Afasta este espírito de desigualdade fiscal que se exprimia de maneira tão característica nesta resposta dada 

pelo Bispo de Sens a um apelo dirigido por Richelieu ao clero, relativamente ao pagamento de impostos: ‘O 

costume antigo era que o povo contribuisse com os seus bens, a nobreza com o seu sangue, e o clero com 

suas preces’” (HUGON, Paul. op. cit., p. 65). 
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República Federativa Brasileira, pelo que seria flagrantemente inconstitucional realizar 

discriminações tributárias em razão da diversidade de raça, por exemplo. A Constituição 

proibiu expressamente esse tipo de discriminação, pelo que, se for utilizada como critério 

de diferenciação relativo à tributação, será inconstitucional. 

Sobre o princípio da generalidade, discorre Roque Antonio Carrazza: 

I – Por generalidade entendemos que o imposto há de alcançar todas as 

pessoas que realizam seu fato imponível. E isto independentemente de 

raça, sexo, convicções políticas, credo religioso, cargos ocupados etc. 

Noutros falares, este critério veda discriminações e privilégios entre os 

contribuintes.
205

 

 

Conclui-se que o princípio da generalidade da tributação é um desdobramento do 

princípio da isonomia tributária. Em suma, de acordo com o princípio da generalidade o 

imposto de renda deve ser exigido de todos que realizam o seu fato gerador, sem qualquer 

exceção, salvo no caso de uma impossibilidade econômica certa.  

Nesse sentido, confira-se a lição de Paul Hugon: 

A regra da generalidade consiste na aplicação fiscal do princípio da 

igualdade de todos perante a lei. Repousa no fato de deverem imposto 

todos quantos fazem parte da mesma ‘comunidade política’, ou porque aí 

residam, ou porque aí tenham seus bens.
206

 

 

Na doutrina estrangeira, Fritz Neumark propõe a seguinte formulação do princípio 

da generalidade: 

El principio de generalidad de la imposición exige que, por una parte, se 

someta a gravamen fiscal a todas las personas (físicas y jurídicas) – en 

tanto tengan capacidad de pago y queden tipificados por una de las 

razones legales que dan nacimiento a la obligación tributaria, sin que 

tengan en conta para ello criterios extraeconómicos, tales como 

nacionalidad (jurídica), estado civil, clase social, religión etc. – y que, por 

outra parte, en el marco de un impuesto particular, no se admitan otras 

excepciones a la obligación tributaria subjetiva y objetiva que las que 

parezcan inexcusables por razones de política económica, social, cultural 

y sanitaria o por imperativos técnico-tributarios.
207
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Nesse aspecto, o art. 2º do RIR/99, aprovado pelo Decreto n
o
 3.000, de 26 de março 

de 1999, está em perfeita conformidade com o princípio da generalidade. Determina o 

aludido artigo:  

Art. 2º As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares 

de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de 

qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são 

contribuintes do imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, 

idade, estado civil ou profissão. 

 

É importante verificar que o vocábulo “generalidade” tem um significado 

específico, distinto do significado do termo “universalidade”. Veja-se, a respeito, a lição de 

Alexandre Barros Castro: 

O vocábulo ‘generalidade’ encontra sua origem em generalis, generale, 

genus, do latim geral, total; mas sua raiz forense vem de gens no sentido 

de povo, gente, pessoas. E, enfim, aclaram-se as dubiedades, na medida 

em que ‘generalidade’, enquanto totalidade, dirige seu sentido para a 

pessoalidade, vale dizer, para a totalidade de pessoas com aptidão 

contributiva.
208

 

 

No mesmo sentido, Mary Elbe Queiroz entende que a generalidade, em seu uso 

mais comum, refere-se a pessoas, de forma que todos, salvo os casos de imunidade, 

deverão submeter-se à imposição de tributos, desde que realizem os respectivos fatos 

geradores.
209

 

Assim, a Constituição requer que a eleição do sujeito passivo pela lei do imposto de 

renda seja ampla e genérica, e não particularizada, em atenção ao magno princípio da 

isonomia tributária, fonte de inspiração do princípio da generalidade.
210

 Aliás, a 
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econômica) no cabe. La no discriminación (esencia de la generalidad) puede llevar a determinadas 
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generalidade é uma característica própria e inerente à lei, ordem geral e abstrata, segundo a 

mais abalizada doutrina.  

Segundo Francisco Campos, na “luta contra o arbítrio ou o absolutismo do poder, 

viu-se desde o princípio que o conceito da lei constitui o principal escudo da liberdade e da 

justiça”.
211

 Para o autor, conforme seja o conceito de lei, ter-se-á um Estado tirânico, que 

exerce um poder discricionário ou absoluto, ou um Estado em que os atos das autoridades 

públicas podem ser aferidos, quanto à sua legitimidade, por uma medida que, por seu 

caráter geral e abstrato, impediria decisões baseadas em circunstâncias ocasionais ou 

fortuitas, desvinculadas do interesse comum.
212

 

Esclarece o jurista que sempre que se pretendeu restringir o arbítrio do Estado, 

contra ele se invocou, invariavelmente, a exigência de que a autoridade não poderia tomar 

qualquer decisão, isto é, uma medida de caráter individual e concreto, a não ser com fulcro 

em regra geral anteriormente editada por uma autoridade superior.  

E complementa Francisco Campos:  

De acordo com tal princípio, a Administração e a Justiça, que são órgãos 

de decisão e, portanto, somente agem por via de disposições individuais 

ou concretas, não podem editar nenhuma medida que não tenha 

fundamento em lei. Com isto, se pretendia por cobro ao arbítrio 

precisamente no setor do Estado em que eram mais frequentes as 

oportunidades de ação discricionária. No princípio da legalidade da 

Administração e da Justiça parecia, em consequência, implícito o 

conceito de que a lei deveria conter uma regra geral ou compreensiva de 

um número indeterminado de casos, consistindo a ação administrativa e 

jurisdicional tão-somente em subsumir sob a regra legal o fato que 

deveria constituir objeto da sua decisão.
213

 

 

Em seguida, conclui o doutrinador que o princípio da legalidade, assim entendido, 

passou a constituir um traço distintivo do Estado Moderno, do qual se originou o conceito 

de lei uniformemente adotado pelo doutrina, como sendo regra geral e abstrata. Com esse 

                                                                                                                                                                                

interdicciones en tributos de establecimiento discrecional donde la manifestación de capacidade es la 
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conceito se restringia o arbítrio do Estado no exercício de suas funções administrativas e 

jurisdicionais.
214 

Com efeito, não haveria liberdade se a lei não fosse concebida como uma regra 

geral e abstrata, mas simplesmente como um ato de vontade do Poder Legislativo, 

desvinculado do interesse comum. 

Se o Poder Legislativo pudesse intervir, por meio de decisões ou ordens concretas, 

na esfera de liberdade individual, modificando o estatuto jurídico, pessoal ou patrimonial 

dos indivíduos, com base em critérios parciais, ocasionais, ou com aplicação restrita a 

alguns casos ou a algumas pessoas, estabelecendo discriminações onde a Constituição as 

proibiu, não haveria garantia de generalidade da lei. 

O princípio da generalidade visa justamente proibir as discriminações ou privilégios 

pessoais na distribuição da carga tributária.
215

 Com esse princípio, o legislador está 

proibido de deixar fora da incidência da norma tributária pessoas que demonstrem a 

mesma capacidade econômica de outros contribuintes sujeitos ao imposto. 

Ora, como assevera Francisco Campos, só é lei a regra de direito ou disposição 

jurídica formulada pelo Poder Legislativo mediante critérios gerais, aplicáveis 

indiscriminadamente a um número indeterminado de pessoas ou a todas as pessoas, 

indistintamente.
216

 

O renomado jurista afirma que o princípio da legalidade não teria qualquer sentido 

se ao legislador fosse permitido editar leis endereçadas exclusivamente a uma pessoa ou a 

um grupo de pessoas, ou seja, se a lei não fosse uma regra de direito concebida em termos 

gerais e endereçada, de forma indeterminada, a uma categoria indeterminada de pessoas. 

Para demonstrar sua assertiva, o jurista dá o seguinte exemplo: 

De que valeria, por exemplo e para melhor concretizar a hipótese, a 

garantia de que nenhum imposto me será exigido senão em virtude de lei, 

se amanhã o legislador poderá criar tão somente para mim um tributo, de 

cuja incidência todos os demais indivíduos, nas mesmas condições, 

seriam, entretanto, isentos ou excluídos? A garantia constante do § 2º do 

art. 141 da Constituição só será, portanto, efetiva, no caso em que no 

conceito constitucional de lei só se incluam os atos do Poder Legislativo 

que disponham por via geral ou mediante o enunciado de uma regra ou de 
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um preceito jurídico concebido em termos abstratos ou gerais, ou que 

compreenda os casos particulares, não porque os declara, enuncia ou 

menciona, mas porque os casos particulares pertencem à espécie, à 

categoria ou à ordem prevista pelo legislador como objeto ou conteúdo da 

nova norma que ele introduz no ordenamento jurídico da coletividade.
217

 

 

Do exposto, resta incontroverso que, de acordo com o princípio da generalidade, o 

legislador está proibido de deixar fora da incidência do imposto de renda pessoas que 

demonstrem a mesma capacidade econômica de outras pessoas sujeitas ao imposto. 

Destarte, em virtude do princípio da generalidade, seria absurdo que se concedesse 

isenção do imposto de renda sobre os vencimentos dos funcionários públicos, por exemplo.  

Além de tal isenção ferir a equidade no tratamento dos cidadãos, já que os outros 

assalariados, pelo simples fato de trabalharem no setor privado continuariam a ser 

tributados pelo imposto de renda, a sua concessão levaria, certamente, a uma sobrecarga na 

tributação daqueles cidadãos que não se beneficiassem da aludida isenção. Além disso, tal 

isenção feriria o art. 150, inciso II, da Constituição, que proíbe expressamente a distinção 

em razão de ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte. 

Outrossim, aprovada que fosse a isenção, outros pedidos de desoneração, por parte 

de outras categorias de trabalhadores, fatalmente surgiriam. E, assim, teríamos o 

desmoronamento completo do imposto de renda, que não mais seria um imposto geral, mas 

um imposto sobre determinadas categorias de contribuintes.
218

 

Infere-se que não se pode deixar de tributar os rendimentos do trabalho, seja qual 

for a sua proveniência, sob pena de grave ofensa ao princípio da generalidade. Do 

contrário, estaríamos diante de um verdadeiro privilégio, sem justificação possível.  
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No passado, já tivemos exemplos de dispositivos que feriam o princípio da 

generalidade, como no exemplo dado acima. 

Assim, o art. 203 da Constituição de 1946 dispunha: “Nenhum imposto gravará 

diretamente os direitos do autor, nem a remuneração de professores e jornalistas”. 

Tal dispositivo constitucional, sem sombra de dúvidas, ofendia o princípio da 

generalidade ao imunizar a tributação pelo imposto de renda dos rendimentos oriundos dos 

direitos de autor e da remuneração de professores e jornalistas. Criou-se um odioso 

“privilégio de classe”, felizmente banido do nosso direito positivo.
219

 

Sobre o revogado dispositivo constitucional comentou Rubens Gomes de Sousa: 

O imposto de renda é um imposto geral, de modo que, pelo menos em 

princípio, não comporta isenções, quer subjetivas, quer objetivas (Comp., 

§ 27). É o que decorre do art. 1º do Regto., que, como vimos (§ 5º) diz 

que todas as pessoas nas condições nele previstas são contribuintes do 

imposto, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado ou 

profissão; esta circunstância decorre ainda do art. 141 da Const., que 

estabelece que todos são iguais perante a lei e que os brasileiros e 

estrangeiros residentes no Brasil recebem igual tratamento legal. 

(...) 

Existe todavia uma exceção ao princípio geral que não há classes ou 

categorias de contribuintes isentos do imposto de renda (aliás, a hipótese 

é antes de não incidência que de isenção): o art. 203 da Const. declara 

que nenhum imposto gravará diretamente os direitos de autor, nem a 

remuneração de professores e jornalistas.
220  
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Informa, ainda, o autor, que se discutiu se o art. 203 da Constituição Federal de 

1946 se aplicava tão só ao imposto cedular, ou se abrangia também o imposto 

complementar, visto que este não incidia sobre um determinado rendimento, mas sobre a 

soma dos rendimentos de todas as origens. Foi esclarecido, pela Lei n
o
 986 de 1949, que o 

artigo constitucional excluía também o imposto complementar. Finalmente, a Lei 1.474 de 

1951, conforme já havia decidido a jurisprudência, declarou abrangidos também os 

proventos de aposentadoria dos professores e jornalistas.
221

  

Outro aspecto deletério do revogado dispositivo constitucional é que ele deu 

margem a que outras categorias profissionais pleiteassem os mesmos benefícios dos 

autores, professores e jornalistas. 

Aliomar Baleeiro informa que os magistrados e os juízes do Tribunal de Contas se 

rebelaram contra a cobrança do imposto de renda, sob o pretexto de que este tributo não se 

caracterizava como geral, desde quando se excluíam expressamente dele, por força do 

supramencionado art. 203 da Constituição de 1946, os direitos de autor e a remuneração de 

jornalistas e professores.
222

 

A tese defendida pelos magistrados era que seus vencimentos não deveriam se sujeitar 

ao imposto de renda, porque a Constituição garantia a sua irredutibilidade. O pleno do 

Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, repeliu a pretensão dos magistrados, afirmando 

que os seus vencimentos estavam sujeitos ao imposto de renda. Posteriormente, em 1958, 

prossegue Baleeiro, o Tribunal Federal de Recursos declarou contrária à irredutibilidade dos 

vencimentos (CF de 1946, art. 95, III) a aplicação do imposto de renda aos magistrados.  
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A União recorreu extraordinariamente dessa decisão do Tribunal Federal de 

Recursos, mas o acórdão foi mantido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, 

porque, se o art. 95, III, da Constituição de 1946, sujeitava os juízes a “impostos gerais”, 

não tinha esse caráter o imposto de renda, pois o art. 203 daquela Constituição declarava 

imunes os réditos de várias profissões – autores, jornalistas e professores.
223

 Portanto, o 

Supremo Tribunal Federal voltou atrás e decidiu que os vencimentos dos magistrados não 

estavam sujeitos ao imposto de renda. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os odiosos privilégios fiscais, 

favorecedores de determinadas categorias, foram definitivamente afastados do direito 

nacional. 

Roque Antonio Carrazza lembra que, de 1983 até a promulgação da atual 

Constituição, em 5 de outubro de 1988, os magistrados, os promotores de justiça, os 

militares, os parlamentares etc., por força de uma série de atos normativos de nível legal, 

não pagavam imposto de renda sobre uma parte de seus vencimentos, a saber, sobre a 

verba de representação e os adicionais que recebiam.
224

 

No entanto, com o advento da atual Lei Maior, esses profissionais passaram a 

suportar a tributação, por meio do imposto de renda, sobre a totalidade de seus 

vencimentos.
225

 

Atualmente, resta incontroverso ser o imposto de renda um imposto geral, não 

estando nenhuma categoria profissional excluída da sua incidência. Aliás, se fosse 

concedida isenção do imposto de renda a uma determinada categoria de profissionais, tal 

isenção seria frontalmente inconstitucional, por violar o princípio da generalidade. Além 
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 Turma, unânime, Rel. Min. Maurício 
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disso, a distinção em razão de ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte é 

expressamente vedada pelo art. 150, inciso II, da Constituição.
226

 

Aliás, parece-nos que tal norma constitucional foi criada com a finalidade específica de 

abolir quaisquer privilégios que pudessem ser criados em favor de alguma categoria 

profissional, como aqueles instituídos pelo art. 203 da Constituição Federal de 1946. 

Tratar-se-ia de privilégio que não pode ser tolerado no Estado moderno, sendo 

excluído pela disposição, acolhida em todas as modernas Constituições, que proclama a 

igualdade de todos os contribuintes em face da obrigação tributária.  

Deve-se ressaltar que o princípio da generalidade não proíbe as diferenciações de 

tratamento, mas apenas as diferenciações arbitrárias, as discriminações. Assim, é 

perfeitamente possível que o contribuinte que aufere renda maior seja tributado de forma 

mais incisiva do que aquele que aufere uma renda menor, como veremos mais adiante, ao 

analisarmos o princípio da progressividade no que se refere ao imposto de renda. 

Nas palavras de Antônio Roberto Sampaio Dória, “a taxação deve ser idêntica para 

as pessoas ou atividades igualmente situadas e desigual para aquelas que entre si 

desigualem e, se possível, na exata medida da desigualdade apurada”.
227

 São admitidas, 

também, isenções que levam em consideração objetivos constitucionalmente consagrados, 

tais como proteção à saúde, à velhice, à família, à cultura, à educação, aos 

economicamente mais fracos etc. É admissível, ainda, isenção que atenda à inexistência de 

capacidade contributiva pelo contribuinte, tal como a isenção da cobrança do imposto de 

renda da pessoa física que aufira menos do que determinado montante de renda mensal 

(mínimo vital ou mínimo de existência).
228

 Leva-se em conta, no caso, a ausência de 

capacidade contributiva do indivíduo. 
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Humberto Ávila afirma que “uma diferenciação entre os contribuintes só é considerada válida se a 

utilização do critério de distinção não for constitucionalmente vedada. A proibição de utilização de 
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(BOUCHER, Hércules. op. cit., p. 67). 
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Por considerações de justiça, reconhece-se a inexistência de obrigação tributária em 

face da ausência de matéria imponível. Nesse caso, deixar de cobrar o imposto não 

significa violação do princípio da generalidade. Não se deve aplicar imposto onde não há 

capacidade contributiva.
229

 

No entanto, deve-se frisar que essa isenção não fere o princípio da generalidade, já 

que é concedida em caráter geral, indiscriminadamente, pelo legislador, a todos aqueles 

indivíduos que ele reputa não possuírem suficiente capacidade contributiva para pagar o 

imposto de renda. 

Mais controverso é o tema das isenções concedidas não por razões fiscais, tais 

como a mencionada isenção em reconhecimento da falta de capacidade contributiva de 

suportar um imposto, mas aquelas concedidas em função de finalidades extrafiscais, de 

regulação da economia e da vida social, de intervenção a favor de certas atividades ou 

situações que se pretende favorecer, estimular, encorajar. 

O imposto é tributo desvinculado de qualquer atuação estatal. Serve para promover 

a captação de riqueza privada pelo Estado para cobrir as despesas de interesse geral. 

Assim, conforme Kiyoshi Harada, sempre que o imposto é cobrado com a finalidade de 

custear os serviços gerais do poder público, ele estará sendo utilizado com função 

arrecadatória ou fiscal.
230

 

Não obstante, ao lado dos impostos de finalidade fiscal, existem aqueles de 

natureza extrafiscal, fundados no poder regulatório do Estado. 

Sobre o tema, discorre Kiyoshi Harada: 

Quando os impostos são utilizados como instrumento de invervenção ou 

regulação pública, a função fiscal propriamente dita, ou ‘puramente 

fiscal’, é sobrepujada pelas funções ‘extrafiscais’ como assinala Aliomar 

Baleeiro. 
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A respeito do assunto, comenta Victor Uckmar: “Segundo a Corte italiana a isenção dos rendimentos 
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contributiva” (UCKMAR, Victor. op. cit., p. 73-74). 
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HARADA, Kiyoshi. Sistema tributário na Constituição de 1988: tributação progressiva. São Paulo: 

Saraiva, 1991. p. 193. 



92 
 

Às vezes, o Estado utiliza os impostos como instrumentos de ação 

política, social ou econômica. Nessas hipóteses, estamos diante da 

extrafiscalidade que outra coisa não é senão a ‘utilização de tributo para 

finalidade diversa da originária’.
231

  

 

Na tributação extrafiscal utiliza-se o imposto como meio de fomento ou de 

desestímulo a atividades reputadas convenientes à comunidade.
232

 

Assim, no que tange ao imposto de renda, por exemplo, poderão ser concedidos – 

sem prejuízo do princípio da generalidade – incentivos e benefícios fiscais, “destinados a 

promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do 

país”, nos termos do art. 151, I, da Constituição Federal.  

Como lembra Hugo de Brito Machado: 

Com efeito, o imposto de renda é um instrumento fundamental na 

redistribuição das riquezas, não apenas em razão de pessoas, como 

também de lugares. Presta-se, outrossim, como instrumento de grande 

valia para incrementar o desenvolvimento econômico regional e setorial, 

como se pode observar pela legislação geralmente conhecida como de 

‘incentivos fiscais’, administrados pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), entre outros organismos. 

Assim, pode-se afirmar que o imposto de renda, embora tenha função 

predominantemente fiscal, tem também função extrafiscal altamente 

relevante.
233

 

 

Como visto, incentivos e benefícios fiscais, “destinados a promover o equilíbrio do 

desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do país”, foram considerados 

relevantes por nossa Constituição Federal. Aliás, constitui objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e regionais, consoante 
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Como ensina Luís Eduardo Schoueri, “todas as normas tributárias apresentam, em sentido positivo ou 
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intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 40). 
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dispõe o art. 3º, III, da Lei Maior. Portanto, não há inconstitucionalidade na concessão 

desses incentivos e benefícios tributários. 

Segundo Richard A. Musgrave, se há necessidade de atrair empresas para 

determinadas regiões, por razões de defesa nacional ou para ajudar o desenvolvimento de 

áreas mais atrasadas, a diferenciação na cobrança do imposto de renda pode ser usada para 

alcançar esse objetivo. Complementa o autor que essas medidas podem ser objecionáveis 

do ponto de vista da equidade horizontal, mas isso não significa que os tributos não possam 

ser usados para propósitos regulatórios. Contudo, nota o autor que o uso regulatório da 

tributação envolve um custo social na forma da diminuição da equidade da estrutura 

tributária.
234

 

No que tange a incentivos fiscais, esses têm de ser justificados com base em 

desequilíbrios do mercado, já que o princípio da neutralidade exige que a aplicação do 

tributo não altere o comportamento econômico dos sujeitos passivos e a localização dos 

investimentos, a não ser que a alteração tenda a superar tais desequilíbrios. É precisamente 

o que ocorre com os incentivos e benefícios fiscais destinados a promover o equilíbrio do 

desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Eles visam a reduzir 

os desequilíbrios do mercado quanto ao desenvolvimento socioeconômico entre as diversas 

regiões do Brasil. 

Podemos citar outros exemplos de uso de uso do imposto de renda com finalidades 

extrafiscais. 

É o caso do Decreto-lei n
o
 3.200, de 19.4.1941, denominado de lei de proteção à 

família, que tinha o propósito de incentivo ao crescimento demográfico do país. Este 

Decreto-lei capitulou alíquotas mais elevadas (adicionais) de incidência do imposto de 

renda sobre indivíduos solteiros e casados, sem filhos, além de determinada idade. Além 

disso, determinou a incidência de um adicional de 5% aos maiores de quarenta e cinco 

anos com apenas um filho.
235

 Tal Decreto-lei visava incentivar o crescimento demográfico 
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MUSGRAVE, Richard A. The theory of public finance, cit., p. 178-179. 
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Determinavam os arts. 32 e 33 do aludido Decreto-lei, que dispunha sobre a organização e proteção da 

família: “Art. 32. Os contribuintes do imposto de renda, solteiros ou viúvos sem filho, maiores de vinte e 
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pagarão o adicional de 5% sobre a importância do mesmo imposto, a que estiverem sujeitos”. 
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e proteger a família. Tratava-se, evidentemente, de uma tributação com finalidade 

extrafiscal.
236

 

Evidentemente, este Decreto-lei não feria o princípio da generalidade, porque não 

isentou contribuintes do pagamento do imposto de renda, mas apenas agravou a incidência 

do imposto para aqueles contribuintes que, maiores de vinte e cinco anos, não tivessem 

filhos ou que, maiores de quarenta e cinco anos, tivessem apenas um filho.  

O legislador deve ter cuidado ao instituir isenções no que toca ao imposto de renda, 

pois a isenção, como bem observa José Souto Maior Borges, traduz uma exceção à regra 

da generalidade da tributação.
237

  

Deste modo, não devem ser concedidas isenções tributárias de forma arbitrária, 

levando em consideração, por exemplo, a profissão, o sexo, o credo religioso ou as 

convicções políticas dos contribuintes. Conceder tais isenções seria justamente instituir 

privilégios e discriminações vedadas pela Constituição Federal.
238
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Curioso notar que já na época do império romano adotavam-se medidas semelhantes. É o que informa Luís 
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econômica, cit., p. 109-110). 
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A generalidade, aspecto particular da garantia da igualdade jurídica, veda as 

isenções injustificadas de pessoas, classes ou categorias de contribuintes, com intuito de 

favorecimento ou privilégio.  

Como recorda Roberto Ferraz, é  

preciso atentar, na legislação tributária, especialmente naquela que 

institui incentivos de qualquer natureza, para a configuração de 

privilégios, consistentes em tratamento mais favorecido a contribuintes 

que não se encontrem faticamente em situação de inferioridade social.
239

  

 

Ou seja, as isenções e demais incentivos fiscais devem ter por finalidade o 

nivelamento de situações desiguais e jamais a instituição de privilégios a determinadas 

classes ou categorias de contribuintes. 

Não podem ser admitidas distinções entre contribuintes sem um motivo relevante, 

por mero arbítrio do legislador.
240

 

Nesse sentido, Humberto Ávila ensina que a razoabilidade exige uma relação 

congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada.  

Cita o doutrinador gaúcho uma lei estadual que determinou que o período de 

trabalho de secretários de Estado deveria ser contado em dobro para efeitos de 

aposentadoria. A questão foi levada a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, 

tendo sido afirmado que não há razoabilidade em se considerar que o tempo de serviço de 

um secretário de Estado deva valer o dobro que o dos demais servidores.
241

 Segundo a 

decisão do Pretório Excelso, trata-se de discriminação arbitrária ou aleatória, em vista do 

que foi considerada inválida, pois a instituição de distinção sem causa concreta viola o 

princípio da igualdade.
242
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Humberto Ávila ensina que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado a 

razoabilidade como uma espécie de parâmetro interno de controle de aplicação do 

princípio da igualdade. O Tribunal não permite a utilização de distinções arbitrárias, sem 

base em motivos e finalidades objetivos. Considera que uma diferenciação dos 

contribuintes, fundamentada em motivos meramente subjetivos e não embasada numa 

finalidade objetivamente verificável e constitucionalmente aferível, é uma diferenciação 

irrazoável.
243

  

Como lembra Luciano Amaro, deve haver um critério válido de discrímen para 

justificar a isenção, a fim de harmonizá-la com o preceito constitucional da isonomia.
244

 

Com efeito, uma discriminação arbitrária ou aleatória entre contribuintes, sem 

uma causa concreta que a justifique, viola o princípio da generalidade. O princípio da 

generalidade, como corolário do princípio da igualdade, proíbe a escolha de critérios 

arbitrários para a diferenciação de tratamento entre os contribuintes. 

Para Humberto Ávila, uma diferenciação entre os contribuintes só é considerada 

válida se for fundada em uma diferenciação factual existente entre os sujeitos envolvidos e 

estiver suportada por uma finalidade constitucional. Além disso, uma diferenciação entre 

os contribuintes só é considerada válida se o Poder Público tiver uma justificativa razoável 

para a distinção. Por fim, segundo o jurista gaúcho, uma diferenciação entre os 

contribuintes só é tida como válida se a utilização do critério de distinção não for 

constitucionalmente vedada.
245

Assim, quanto às isenções e incentivos fiscais concedidos 

por razões extrafiscais, deve-se levar em conta os objetivos econômicos, políticos e sociais 

constitucionalmente consagrados, a fim de que não se criem benefícios indevidos em favor 

de determinadas pessoas em detrimento do princípio da generalidade da tributação pelo 

imposto de renda.  

Klaus Tipke informa que os “impostos extrafiscais devem ser apropriados para o 

objetivo a que visam e devem orientar-se para o que aquele objetivo exigir”.
246

 Assim, por 

exemplo, pode-se afirmar que o objetivo principal do imposto sobre o álcool e do imposto 

sobre o tabaco é de política de saúde. 
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Ricardo Lobo Torres, por sua vez, preleciona que o legislador, em certos casos, a 

seu prudente critério, poderá utilizar o imposto para atingir objetivos extrafiscais 

relacionados com o desenvolvimento econômico, a proteção do meio ambiente, a inibição 

de consumo de mercadorias nocivas à saúde etc. É vedado, porém, ao legislador buscar 

finalidades extrafiscais que impliquem em privilégios odiosos ou que subvertam a 

capacidade contributiva e os seus subprincípios, tal como ocorreria, por exemplo, se o 

imposto de renda se tornasse regressivo.
247

 

Segundo Humberto Ávila, quando os impostos tiverem uma justificação e uma 

finalidade extrafiscal, enquanto instituídos com o propósito prevalente de atingir fins 

econômicos e sociais, a medida de diferenciação entre os contribuintes não será o princípio 

da capacidade contributiva.
248

 

Ao justificar a instituição de um imposto em algum fim estatal o legislador se 

afasta do direito fundamental à igualdade segundo a capacidade econômica do 

contribuinte. Assim, por exemplo, quando o Poder Legislativo estabelece limites à dedução 

das despesas com educação ou saúde, ou cria ficções ou presunções legais, está se 

afastando da capacidade contributiva individual em nome da eficiência administrativa. Da 

mesma forma, quando o Poder Legislativo ou Executivo fixa alíquotas diferenciadas do 

imposto de importação ou exportação está se distanciando da capacidade econômica do 

particular porque busca a finalidade de fiscalizar e controlar o comércio exterior.
249

 

Nesses exemplos, o direito fundamental à igualdade segundo a capacidade 

contributiva é restringido em função de um fim estatal estranho às características pessoais 

dos contribuintes.  
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No entanto, afirma o jurista, o critério de diferenciação, de acordo com decisões 

do Supremo Tribunal Federal, deve possuir um fundamento constitucional. Ele deve ser 

adequado, impessoal e objetivo. 

Assim, se o Poder Legislativo – ou, excepcionalmente, o Poder Executivo – 

escolher outra finalidade, que não a capacidade contributiva, como justificativa da medida 

adotada, ainda assim permanece o dever de preservar, ao máximo, a capacidade 

contributiva dos cidadãos. Dessa forma, o único meio de preservar ao máximo ambas as 

finalidades é atender ao postulado da proporcionalidade. 

Conclui Humberto Ávila que, nesses casos, o poder de tributar deixa de ter 

fundamento no princípio da capacidade contributiva para ser limitado por meio do 

postulado da proporcionalidade. Destarte, a  

medida adotada deverá ser adequada à consecução do fim justificativo da 

tributação; necessária, pois deve ser a menos restritiva dentre as 

igualmente adequadas para atingir o fim; e proporcional se as vantagens 

forem proporcionais às desvantagens advindas da adoção da medida.
250

 

 

É importante ressaltar que a isenção de uns necessariamente sobrecarrega o ônus 

tributário dos demais. Além disso, o tratamento favorecido de alguns, frequentemente 

reduz a equidade do sistema tributário e aumenta a sua complexidade. Por fim, uma vez 

concedidos benefícios fiscais, difícil torna-se a sua supressão.  

Portanto, o legislador deve ponderar muito bem antes de conceder benesses 

tributárias. Essas devem ser cuidadosamente examinadas e justificadas.  

As isenções e benefícios fiscais devem ser concedidos em função de finalidades 

relevantes a serem atingidas pelo Estado e não por mero favorecimento do legislador a 

alguns grupos ou categorias de contribuintes. 

A norma tributária com finalidade extrafiscal não pode contrariar os princípios 

constitucionais, seja os relativos diretamente à área tributária, seja os relacionados a outras 

áreas do direito.
251
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ÁVILA, Humberto. O princípio da isonomia em matéria tributária, cit., p. 416-418. 
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No mesmo sentido, Leila Paiva, citada por Luís Eduardo Schoueri: “Mais recentemente, Leila Paiva, em 

dissertação de mestrado apresentada na Universidade de São Paulo, defendia que ‘o ingresso válido da lei 

extrafiscal no ordenamento jurídico pressupõe a observância dos princípios constitucionais fundamentais e, 
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Além disso, devemos lembrar que, em muitos casos, os incentivos e benefícios 

fiscais são pouco eficazes, levando a uma elevação do custo arrecadatório e complicando 

enormemente o sistema tributário.  

Assim, por vezes, a eliminação dos incentivos fiscais simplifica enormemente a 

aplicação do tributo e facilita a sua gestão por parte da administração tributária, 

satisfazendo o princípio da transparência, que exige que as normas tributárias sejam 

inteligíveis e precisas e que da sua aplicação derive uma dívida tributária certa. 

Por fim, deve-se destacar que, evidentemente, estão excluídas da incidência do 

imposto sobre a renda as pessoas imunes, que, por determinação constitucional, não 

realizam seu fato gerador. 

A maioria das imunidades contempladas na Constituição é uma decorrência natural 

de princípios constitucionais tributários que limitam a ação estatal de exigir tributos, tais 

como a igualdade, a capacidade contributiva, a livre difusão da cultura e do pensamento, a 

proteção à educação etc. Portanto, ao limitar a competência das pessoas políticas para 

tributar determinadas pessoas, quer pela natureza jurídica que possuem, quer pelo tipo de 

atividade que desempenham, quer porque coligadas a determinados fatos, bens ou 

situações, a Constituição buscou resguardar valores políticos, religiosos, educacionais, 

sociais, entre outros, julgados de maior relevância pelo constituinte, em nome do povo 

brasileiro.
252

 

Assim, seria não só ilógico como inconstitucional que o legislador ordinário 

desrespeitasse as imunidades consagradas na Constituição.  

 

                                                                                                                                                                                

consequentemente, dos princípios constitucionais tributários, dos direitos e garantias dos cidadãos, dos 

princípios da ordem econômica, bem como de todas as diretrizes constitucionais imprescindíveis à 

efetividade da segurança jurídica e da justiça” (Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, cit., 

p. 231). 
252

Sobre o tema, cf. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 14. ed., cit., p. 

462-470. 
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9. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE 

 

Analisado o princípio da generalidade no que toca à tributação pelo imposto de 

renda, passamos em seguida a analisar o princípio da universalidade. 

O art. 153, § 2º, I, da Constituição Federal determina que o imposto de renda será 

informado pelo critério da universalidade. 

Para nós, o princípio da universalidade, previsto no art. 153, § 2º, I, da Constituição 

Federal, e que deve ser necessariamente observado pelo legislador ordinário ao editar as 

leis que criam o imposto de renda, determina que este imposto deve alcançar todo tipo de 

rendas e proventos auferidos pelo contribuinte de maneira igual, não sendo juridicamente 

válido distingui-los de acordo com as suas fontes de origem e outras circunstâncias das 

atividades desenvolvidas pelos contribuintes. O imposto de renda deve incidir igualmente 

sobre cada um dos elementos que formam o conjunto de rendimentos líquidos do 

contribuinte num dado período de tempo. Dessa forma, na tributação pelo imposto de 

renda, qualquer acréscimo patrimonial deve ser tratado de maneira idêntica, sem que 

ocorram distinções derivadas de quaisquer critérios discriminatórios. 

De fato, para assegurar a igualdade em matéria de imposto de renda, como lembra 

Alberto Xavier, não basta que “todos” estejam sujeitos a imposto. É necessário que “todos 

os rendimentos” fiquem submetidos a imposto de igual maneira.
253

 

Assim, não importa se os acréscimos patrimoniais derivem do trabalho ou do 

capital, do trabalho assalariado ou autônomo, de atividades legais ou ilegais, ou provenham 

de qualquer outra causa eficiente, todos devem receber idêntico tratamento.
254

 Em suma, a 

carga tributária sobre dois patrimônios que tiveram o mesmo aumento em determinado 

lapso de tempo deve ser igual, muito embora os aumentos decorram de fontes diversas.
255
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XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., 

p. 382. 
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Nesse sentido, determina o § 4º do art. 3º da Lei n
o
 7.713, de 22.12.1988: “A tributação independe da 

denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da 

fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, 

para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”. 
255

Na mesma senda, a lição de Roque Antonio Carrazza: “O imposto há de incidir, pois, sobre todos os 

rendimentos auferidos, sujeitando-os a um mesmo tratamento fiscal. Não há possibilidade jurídica de 

segregar a espécie de renda obtida, tributando-a por critérios diferentes, isto é, por meio de alíquotas 

diferençadas ou variações da base de cálculo. De revés, a carga tributária há de ser a mesma, pouco 
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De acordo com o princípio da universalidade, o imposto de renda deve incidir sobre 

todas as rendas e proventos auferidos pelas pessoas físicas ou jurídicas no período de 

apuração, desde que possuam capacidade contributiva, excetuados os casos de isenção 

devidamente justificados em face dos princípios constitucionais. 

Universalidade implica que o imposto deve tratar igualmente todo e qualquer tipo 

de renda ou provento, ou seja, todo acréscimo patrimonial deve receber o mesmo 

tratamento. Não pode haver tributação diferente, dependendo do tipo de rendimentos 

auferidos, de sua proveniência ou da qualificação jurídica de quem os recebe. O imposto de 

renda deve incidir sobre todos os rendimentos auferidos pelo contribuinte, os quais deverão 

ser submetidos a um mesmo tratamento tributário. 

Isso resulta, também, do inciso II do art. 150 da Constituição Federal, que proíbe 

discriminações em função “da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. 

Ora, se são vedadas discriminações em função da “denominação”, mais ainda o são as que 

se baseiam na natureza dos rendimentos. 

Nesse sentido, Hugo de Brito Machado ensina que o princípio da universalidade 

refere-se “ao objeto da tributação, devendo o imposto então recair sobre todos os 

rendimentos, independentemente da denominação que tiverem, da sua origem, da 

localização ou condição jurídica da respectiva fonte”.
256

 

Alberto Xavier afirma que do princípio da universalidade resulta, como corolário, o 

princípio da totalidade, pelo qual todos os rendimentos devem ser tributados de igual 

modo.
257

  

Além disso, o ilustre doutrinador afirma que do princípio da universalidade resulta 

um segundo corolário, que é o princípio da globalidade. Conforme esse princípio, é 

necessário que a base de cálculo do imposto de renda represente uma somatória de todos os 

seus componentes ativos e passivos, com plena consideração das despesas, custos e 

prejuízos. Segundo o jurista, é o que a doutrina alemã designa por Nettoprinzip, de acordo 

                                                                                                                                                                                

importando se a renda adveio do trabalho do contribuinte ou de aplicações financeiras por ele feitas, de 

aluguéis de imóveis adquiridos mediante esforço próprio ou recebidos por herança, do empenho profissional ou 

da sorte (v.g., loteria, jogo), ou de circunstâncias fortuitas (v.g., encontro de tesouro)” (CARRAZZA, Roque 

Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas específicos), cit., p. 64). 
256

MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 5. ed. São 

Paulo: Dialética, 2004. p. 156. 
257

XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., 

p. 382. 
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com o qual o objeto do tributo deve ser uma situação patrimonial líquida positiva, sob pena 

de violação do princípio da capacidade contributiva.
258

 

Conclui-se que o imposto de renda não pode ser seletivo em função da natureza do 

rendimento auferido. Nesse sentido, pode-se dizer que o critério da universalidade 

contrapõe-se ao da seletividade, que informa a tributação por meio do IPI e do ICMS.
259

  

O princípio da universalidade amolda-se com perfeição à sistemática do imposto de 

renda, impedindo que a fragmentação das rendas ou proventos auferidos pelos 

contribuintes possa ensejar tributação quando, considerados todos os fatores que aumentam 

e diminuem o patrimônio do contribuinte ocorridos no período de apuração, ocorra um 

decréscimo patrimonial. 

Confira-se, a respeito, a lição de Ricardo Mariz de Oliveira: 

Universalidade diz respeito à totalidade dos elementos positivos e 

negativos que compõem um determinado patrimônio, bem como a 

totalidade dos fatores que atuam para aumentar e diminuir esse mesmo 

patrimônio num dado período de tempo, fixado pela lei. 

(...) 

O princípio da universalidade exige que se tribute todo aumento 

patrimonial ocorrido no período previsto em lei, por inteiro e em 

conjunto, sem fracioná-lo e novamente sem distinguir as espécies de 

rendas e proventos. 

Já ocorreu indevido fracionamento no passado, quando rendas financeiras 

obtidas por pessoas jurídicas estavam previstas para serem tributadas 

isoladamente dos demais fatores mutantes do patrimônio, ainda que no 

mesmo período esses outros fatores apresentassem prejuízo maior do que 

o valor das rendas financeiras. 

Anote-se ainda que, existindo o princípio da universalidade, é inviável 

ocorrer a tributação exclusiva na fonte sobre fatos isolados, mesmo que 

se lhes atribua uma alíquota progressiva.
260 

 

Antônio Roberto Sampaio Dória ensina que a chave para a compreensão do fato 

gerador do imposto de renda está na expressão acréscimos patrimoniais. Basicamente, o 

imposto incide sobre um aumento, de natureza patrimonial, verificado entre dois pontos 
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XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., 

p. 382. 
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Ver arts. 153, § 3º, I, e 155, § 2º, III, da Constituição Federal. As alíquotas do IPI e do ICMS devem variar, 

para mais ou para menos, em razão da essencialidade dos produtos industrializados, no caso do IPI, ou das 

mercadorias e serviços, no caso do ICMS. 
260

OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Princípios fundamentais do imposto de renda, cit., p. 214-215. 
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extremos de tempo, com um termo inicial e um termo final, após o qual se vai verificar se 

houve um acréscimo do patrimônio no período. Portanto, o traço distintivo do imposto de 

renda, acolhido pela legislação brasileira seria a ocorrência de um acréscimo patrimonial 

num determinado lapso de tempo.
261

 

Dessa forma, pode-se afirmar que renda é a disponibilidade de riqueza nova 

auferida pelo contribuinte ao longo de um determinado período de tempo. Ou, ainda, é o 

resultado apurado mediante a soma dos rendimentos tributáveis obtidos no período de 

tempo previsto em lei, descontadas as deduções e abatimentos autorizados. Em suma, 

renda é o acréscimo patrimonial líquido verificado entre duas datas pré-determinadas. Tal 

acréscimo patrimonial líquido, no caso da pessoa jurídica, tem o nome técnico de lucro, 

compreendido como variação patrimonial positiva, havida pela empresa, num dado período 

de tempo.
262

 

Destarte, há acréscimo patrimonial quando, confrontados em dois momentos 

temporais, os elementos ativos sobrepõem-se aos elementos passivos da totalidade do 

patrimônio do contribuinte. 

Com efeito, o patrimônio é composto de dois subconjuntos: a) o ativo patrimonial, 

cujos elementos são os direitos, e b) o passivo patrimonial, cujos elementos são as 

obrigações. Assim, na apuração do imposto de renda, devem ser considerados todos os 

elementos que aumentaram o ativo e o passivo patrimoniais no período de apuração, para 

constatar-se se, de fato, houve acréscimo patrimonial no período. Se o aumento do passivo 

foi maior do que o aumento do ativo no período, não há acréscimo patrimonial, e, portanto, 

não há renda a ser tributada. 

Observa-se que a base de cálculo do imposto de renda não é a renda bruta do 

contribuinte, nem tampouco seu rendimento alcançado num dado instante, como, por 

exemplo, numa única operação financeira. A base de cálculo do aludido tributo 

corresponde ao valor dos rendimentos líquidos apurados pelo contribuinte ao longo do 

período de apuração, e estes são definidos no momento em que é feito o ajuste anual 

(declaração de rendimentos). 

Nesse sentido, o art. 219 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n
o
 

3.000/99), estabelece que “a base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente 
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DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Da lei tributária no tempo. São Paulo: Obelisco, 1968. p. 158. 
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na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado, 

correspondente ao período de apuração”.
263

 

Com efeito, sendo o imposto de renda um imposto pessoal
264

, devem ser 

observados todos os fatores que acrescem ou diminuem o patrimônio do contribuinte num 

determinado lapso de tempo, para que o imposto seja graduado de acordo com a 

capacidade econômica do contribuinte.
265

 

Ou, como explica Ricardo Mariz de Oliveira,  

a universalidade do patrimônio no início do período-base é comparada 

com a universalidade do mesmo patrimônio ao findar o mesmo período, e 

o diferencial verificado, caso positivo, corresponde ao aumento 

patrimonial passível de tributação, progressivamente e sem distinção das 

fontes que tiverem produzido tal mutação ou de qualquer outro discrímen, 
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Sobre o período de apuração do imposto de renda, confira-se a lição de Ricardo Mariz de Oliveira: “Há um 

princípio ínsito ao imposto de renda, que deriva dos princípios acima abordados, pertinentes à 

universalidade, generalidade e progressividade, e que se associa aos preceitos da anterioridade e da 

irretroatividade. (...) Tudo isso conduz à constatação de que o imposto deve incidir sobre mutações de todo 

um patrimônio, computadas em prazos periódicos que a lei estabelecer. Sempre, mesmo antes de 1988, a 

doutrina reconheceu e afirmou que o imposto de renda incide sobre o acréscimo de patrimônio ocorrido 

entre dois momentos previstos em lei, a cujo intervalo se dá o nome de ‘período-base’. A partir da 

autorização constitucional para que qualquer tributo seja criado ou majorado mediante lei que se aplique a 

fatos geradores posteriores ao início de sua vigência, e desde que, quando mais onerosa, tenha sido 

publicada anteriormente ao início do exercício financeiro em que surjam os fatos geradores, ocorre que a 

cada exercício começa uma nova história sobre a tributação de um mesmo patrimônio. Isto é, um mesmo 

patrimônio é tributado pelos aumentos que tiver em cada exercício financeiro, uma única vez se o período-

base legal coincidir com a integralidade do exercício financeiro, ou mais de uma vez se a lei fixar os 

períodos-base em duração inferior à do exercício financeiro. Teoricamente o período-base também poderia 

ter duração superior ao exercício financeiro, como já ocorreu no passado” (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 

Princípios fundamentais do imposto de renda, cit., p. 217-218). 
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A diferença entre impostos reais e pessoais é explicada com precisão por Rubens Gomes de Sousa: “Esta 

classificação também é jurídica porque se baseia no critério de lançamento do imposto. Reais são os 

impostos lançados em função do valor da matéria tributável, mas sem atender às condições pessoais do 

contribuinte; e pessoais aqueles cujo lançamento também é feito na base do valor da matéria tributável, 

porém atendendo às condições pessoais do contribuinte. Exemplos: se a lei diz simplesmente que o imposto 

é de 5%, o imposto é real; se diz que é de 5% mas dá um desconto de Cr$ 1.000,00 para cada filho menor 

que o contribuinte tenha de sustentar, o imposto é pessoal. Suponhamos que o contribuinte A possui Cr$ 

100.000,00 e não tem filhos; e que o contribuinte B também possui Cr$ 100.000,00 mas tem 3 filhos; se o 

imposto for real e a alíquota 5%, tanto o contribuinte A como o contribuinte B pagarão R$ 5.000,00; se o 

imposto for pessoal e der um desconto de Cr$ 1.000,00 para cada filho, o contribuinte A pagará Cr$ 

5.000,00 e o contribuinte B pagará só Cr$ 2.000,00” (SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação 
tributária, cit., p. 129). 
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Sobre o tema, comenta Sampaio Dória: “O imposto de renda é tributo que se presta excelentemente para 

ilustrar essa situação. Seu fato gerador é complexivo, pois o acréscimo patrimonial (substractum 

econômico) normalmente se apura após a verificação de uma cadeia de fatos, atos ou negócios, que tiveram 

lugar em unidades sucessivas de tempo”. E prossegue o renomado jurista: “Mas cumpre não perder de vista 

que o objeto do imposto não é o fato isolado, que produza até mesmo acréscimos patrimoniais, mas sim o 

conjunto de tais fatos isolados, verificados num certo lapso de tempo. Assim, não se pode jamais dissociar, 

na sistemática do imposto de renda, o elemento fato do elemento tempo, nem olvidar que o tributo incide 

sobre uma situação constatada após o decurso de um período e não anteriormente a ele” (DÓRIA, Antônio 

Roberto Sampaio. Da lei tributária no tempo, cit., p. 164-166). 



105 
 

inclusive da natureza das rendas e dos proventos que se incorporaram ao 

patrimônio dentro deste período.
266

 

 

Se for destacado apenas um aumento patrimonial isolado para ser tributado, o 

imposto de renda torna-se um imposto real, pois é cobrado por alíquotas proporcionais ou 

progressivas fixadas unicamente de acordo com a natureza da renda, sem atenção às 

condições pessoais do contribuinte e incidindo sobre a receita bruta sem deduções nem 

abatimentos.
267

 Além disso, nesse caso, o imposto de renda transfigura-se num imposto 

sobre receitas, já que se nega sejam abatidas, de sua base de cálculo, as despesas 

necessárias do contribuinte. 

Ao contrário disso, o princípio da universalidade impõe, de acordo com Mary Elbe 

de Queiroz, que o imposto de renda alcance todas as “rendas” e “proventos”, de qualquer 

espécie, independentemente de sua denominação ou fonte, que deverão ser considerados 

em seu conjunto.
268

 

O princípio da universalidade determina que todas as rendas e proventos obtidos 

pelo contribuinte no período de apuração do imposto de renda deverão ser tratadas de 

modo igual, sem discriminações em função de sua origem ou espécie. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a universalidade é um desdobramento do 

princípio da igualdade, sendo uma forma de evitar tratamentos desiguais. Se dois 

contribuintes obtiveram um mesmo aumento patrimonial num dado período de apuração, 

deverão sofrer a mesma tributação, pois demonstraram idêntica capacidade contributiva. 

Entendemos que o princípio constitucional da igualdade perante a lei não só se 

refere às pessoas, mas deve também reger a regulamentação legislativa dos direitos, das 

coisas e dos fatos. 

No princípio da igualdade não está contida somente a norma que proíbe fazer 

discriminação entre as pessoas, com fundamento no fato de não serem do mesmo sangue, 
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OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Princípios fundamentais do imposto de renda, cit., p. 218. 
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No mesmo sentido, o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveira: “A tributação isolada de determinada 

renda, sem sua associação aos demais elementos positivos e negativos de mutação patrimonial do 

contribuinte, ignora o requisito do caráter pessoal e da capacidade contributiva individual, e aproxima-se da 

natureza que define os impostos chamados objetivos na primeira questão” (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 

Capacidade contributiva. São Paulo: Resenha Tributária; Centro de Estudos de Extensão Universitária, 

1989. p. 176. (Cadernos de Pesquisas Tributárias, v. 14)). 
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QUEIROZ, Mary Elbe de. op. cit., p. 37. 
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do mesmo credo religioso ou político, ou de equivalente posição social ou de fortuna 

(princípio da generalidade). A lei não poderá, também, regular de modo desigual fatos, 

relações jurídicas, coisas ou situações. Nisso consiste o princípio da universalidade. A lei 

não poderá discriminar as rendas ou proventos do contribuinte, tributando-os de forma 

distinta conforme seja a sua origem ou espécie. Todas as rendas e proventos deverão ser 

tratados de forma isonômica pela lei, sob pena de se discriminar os contribuintes não em 

função da sua capacidade contributiva, mas em função da espécie de acréscimo patrimonial 

obtido. 

Sobre o assunto, confiram-se as precisas lições de Francisco Campos: 

A lei pode, como efeito, estabelecer desigualdade entre as pessoas, não 

só, de modo subjetivo, como de modo objetivo, ou mediante um 

tratamento desigual de relações em que as pessoas estejam para com os 

fatos, coisas ou situações aparentemente estranhas à esfera da 

personalidade considerada como centro ideal de imputação das 

faculdades abstratas em que costumamos decompor a complexidade real 

do homem empírico. Qualquer desigualdade, porém, que a lei venha a 
estabelecer entre coisas ou fatos terá, necessariamente, como foco de 
incidência a pessoa. Finalmente e em última análise, o Direito regula as 

coisas ou os negócios porque e somente até o ponto em que as coisas e os 

negócios interessam às pessoas e, mais ainda, o que se chama regulação 

objetiva, ou das coisas e dos fatos, é, no fundo, e tão somente, 

regulamentação subjetiva ou das pessoas. Se, portanto, a lei regula de 
modo diferente coisas ou situações objetivas idênticas, o que ela, 
efetivamente, estabelece é a desigualdade entre as pessoas interessadas 
naquelas coisas ou naquelas situações, que só constituem objeto de 
regulamentação jurídica porque são situações ou coisas suscetíveis de se 
configurarem como objeto da vontade ou da ação do homem.

269
  

 

Ao tributar de forma diferente, em função da origem ou espécie de renda ou 

provento, na verdade, o legislador está discriminando contribuintes que, eventualmente, 

podem apresentar o mesmo acréscimo patrimonial, o que é vedado pelo princípio da 

universalidade.  

Não se pode discriminar entre dois contribuintes que tenham obtido o mesmo 

acréscimo patrimonial no período de apuração do imposto de renda, em função de um 

deles, por exemplo, ter obtido um acréscimo patrimonial decorrente da aplicação do capital 

e o outro ter obtido um acréscimo patrimonial decorrente do trabalho. Se o acréscimo 

patrimonial foi idêntico, a tributação pelo imposto de renda deve ser idêntica. 
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CAMPOS, Francisco. op. cit., v. 2, p. 32, grifamos. 
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Além disso, é certo que os impostos, de acordo com o art. 145, § 1º, da Carta 

Magna, devem, sempre que possível, ter caráter pessoal e ser graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte. Destarte, o imposto de renda, imposto pessoal por 

excelência, deve ser estabelecido levando-se em conta as condições e características 

pessoais do contribuinte.  

Dessa forma, para apurar a base de cálculo do imposto de renda, além das rendas e 

proventos auferidos pelo contribuinte, devem ser consideradas as despesas necessárias à 

sua percepção e à manutenção da fonte produtora. 

Por isso, a tributação isolada de certos acréscimos patrimoniais repugna a 

característica de pessoalidade do imposto de renda, além de atentar contra o princípio da 

universalidade, ao desconsiderar os demais acréscimos e decréscimos do patrimônio do 

contribuinte ocorridos no período de apuração do imposto. Ao desconsiderar os resultados 

globais do contribuinte no período de apuração, essa forma de tributação pode conduzir à 

tributação de contribuintes que sofreram variações patrimoniais negativas, não dispondo, 

portanto, de capacidade contributiva para recolher o imposto. 
270

 

Por fim, cabe destacar que o princípio da universalidade sobre o qual discorremos 

acima não se confunde com o princípio da universalidade do direito tributário 

internacional. Este princípio do direito tributário internacional refere-se à extensão do 

poder tributário de um Estado, ou seja, trata da questão de saber até onde se estende o 

âmbito de incidência das leis tributárias internas.  

Alberto Xavier explica que embora várias combinações de critérios sejam possíveis 

conceitualmente, os sistemas fiscais modernos tendem, quando adotam o elemento de 

conexão residência, a estabelecer uma obrigação tributária ilimitada, no sentido de que o 

residente de um país, seja pessoa física ou jurídica, é tributável por todos os seus 

rendimentos, tanto de fonte interna quanto de fonte externa. É o chamado princípio da 
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Nesse aspecto, precisa a lição de Mary Elbe Queiroz: “Para atender ao primado constitucional, o Imposto 

sobre a Renda deve incidir, apenas, sobre as riquezas que configurem ‘acréscimos patrimoniais’, cuja 

quantificação somente poderá dar-se em um período de tempo suficiente que possibilite o seu 

dimencionamento. Ainda, a respectiva base de cálculo, que confirmará a materialidade da hipótese, terá de 

ser o resultado das ‘rendas’ ou ‘proventos’, menos as despesas necessárias à respectiva percepção e à 

manutenção da fonte produtora, preservada sempre a dignidade humana e o mínimo essencial à subsistência 

do contribuinte e sua família, para que não haja confisco do seu respectivo patrimônio. Há um 

desvirtuamento e ofensa à regra matriz constitucional tributária perpetrada pela lei ordinária que disciplina 

o IRPF, quando a tributação incide sobre os simples ingressos sem considerar o efetivo ‘acréscimo 

patrimonial’, a riqueza nova, que revela a capacidade contributiva” (QUEIROZ, Mary Elbe de. op. cit., p. 

362). 
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universalidade ou do world-wide-income que leva a uma extensão “extra-territorial” da lei 

interna.
 271

 A tributação global de todos os rendimentos no Estado do domicílio ou 

residência do contribuinte, independentemente do Estado em que foram auferidos, 

justifica-se na medida em que permite levar em consideração o princípio da capacidade 

contributiva do contribuinte. Além disso, sob o ponto de vista prático, é muito mais realista 

tributar as pessoas residentes e domiciliadas no país, contra as quais podem ser utilizados 

todos os meios coativos da administração fiscal.
272

  

Ao mesmo tempo, os modernos sistemas fiscais tendem a impor uma obrigação 

tributária limitada aos não residentes, tributando apenas os rendimentos decorrentes de 

fontes localizadas em seu território. Em tais casos, segundo Alberto Xavier fala-se de um 

princípio da territorialidade em sentido restrito ou da fonte, porém, segundo o autor, sem 

grande rigor científico, pois tais conceitos, apesar de válidos para descrever o elemento de 

conexão relevante, não exprimem terminologicamente o oposto do princípio da 

universalidade, que se refere não ao fundamento da tributação, mas à amplitude do poder 

de tributar. 

A tributação da renda obtida no exterior pelas pessoas físicas residentes no Brasil 

vem sendo exigida desde o Decreto-lei n
o
 1.168, de 22 de março de 1939.

273
 Para as 

pessoas jurídicas, contudo, prevalecia o regime de tributação somente das rendas auferidas 

nas operações realizadas no território nacional, conforme previsto no art. 63 da Lei n
o
 

4.506, de 1964, e no art. 2º da Lei n
o
 2.354, de 1954.

274
 Ou seja, com relação às pessoas 

jurídicas, só eram tributáveis os lucros, ganhos e rendimentos de capital de fonte interna. 

Contudo, em 26 de dezembro de 1995, a Lei n
o
 9.249, em seus artigos 25 a 27, veio 

a instituir a incidência do imposto de renda sobre os lucros, ganhos e rendimentos 

auferidos no exterior por pessoas jurídicas residentes no Brasil. 

Entendemos que a tributação em bases universais dos rendimentos auferidos pelas 

pessoas físicas e jurídicas residentes no Brasil não fere o princípio da universalidade, 
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Cf. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, 

cit., p. 224-226. 
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Cf. ROTHMANN, Gerd Willi. Bitributação internacional. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Org.). 

Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1978. v. 11, p. 451. 
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Dessa forma, na qualidade de residente no país, a pessoa física fica sujeita ao princípio da universalidade, 

sendo tributados no Brasil todos os seus rendimentos, independentemente da sua fonte de produção. 
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Cf. BIANCO, João Francisco. op. cit., p. 53. Aplicava-se às pessoas jurídicas o chamado princípio da 

territorialidade, pelo qual ficavam sujeitos à tributação no Brasil somente os rendimentos produzidos no seu 

território. 
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previsto no art. 153, § 2º, I, da Constituição Federal, a que aludimos acima. Na verdade, tal 

tributação é coerente com o princípio da universalidade, que prevê que o imposto de renda 

deverá incidir sobre todas as espécies de rendas e proventos, não importando qual seja a 

sua fonte. 

Assim sendo, entendemos que está na esfera de competência do legislador ordinário 

instituir a tributação em bases universais das rendas e proventos auferidos pelas pessoas 

físicas e jurídicas residentes no Brasil. Aliás, existe dispositivo legal expresso no Código 

Tributário Nacional autorizando a incidência do imposto sobre rendas auferidas no 

exterior.
275

  

Feitas essas considerações introdutórias, passaremos a analisar a legislação 

ordinária que dispõe sobre o imposto de renda, para verificar se o legislador ordinário tem 

atendido aos princípios constitucionais que devem reger a tributação pelo imposto de renda 

ao instituir concretamente os fatos geradores do imposto de renda. 

É sabido que a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem os 

limites do campo de incidência do imposto de renda. Contudo, cabe à lei ordinária instituir 

os fatos geradores do imposto de renda, desde que em conformidade com os superiores 

dispositivos constitucionais e complementares que definem o possível fato gerador do 

imposto de renda, sob pena da declaração de sua inconstitucionalidade.  

 

9.1. Tributação Definitiva ou Exclusiva na Fonte pelo Imposto de Renda 

Ao analisarmos o princípio da universalidade e sua aplicação, é importante entender 

os tipos de estrutura da tributação pelo imposto de renda das pessoas físicas. 

Conforme Henry Tilbery, há três tipos de estrutura de tributação pelo imposto de 

renda das pessoas físicas: 
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Trata-se do § 1º do art. 43 do Código Tributário Nacional, assim redigido: “A incidência do imposto 

independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade 

da fonte, da origem e da forma de percepção”. Não obstante, a doutrina, em sua grande maioria, tem se 

manifestado no sentido da incompatibilidade de parte da legislação ordinária que dispõe sobre o assunto 

com o sistema constitucional brasileiro. Assim, por exemplo, João Francisco Bianco entende ser 

inconstitucional o art. 74 da Medida Provisória n
o
 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, pelo qual o legislador 

pretendeu tributar os lucros auferidos no exterior, por intermédio de empresas coligadas e controladas, 

antes de sua distribuição e independentemente de sua disponibilização” (BIANCO, João Francisco. op. cit., 

p. 55). Sobre o tema, ver o que escrevemos no subitem 3.3 supra. 
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a) no sistema cedular, as várias categorias de rendimentos são classificadas em 

cédulas e são tributadas por um imposto cedular, diferenciado de acordo com a espécie de 

rendimentos; 

b) no sistema global, todos os rendimentos, sem distinção da fonte ou espécie de 

rendimento, são tributados em conjunto; 

c) por fim, no sistema compósito, mantém-se a classificação dos rendimentos em 

cédulas, sujeitas a impostos cedulares diversificados, complementados pela imposição de 

um imposto global.
276

 

O imposto cedular foi abolido no Brasil pela Lei n
o
 4.506/64, tendo a enumeração 

das diversas espécies de rendimentos nas CÉDULAS “A” a “H” sido mantidas até o 

advento da Lei n
o
 7.713/88. 

No sistema cedular, aplica-se uma diferenciação qualitativa, por exemplo, 

impondo-se uma alíquota mais elevada sobre rendimentos de capital classificados em uma 

cédula e, de outro lado, alíquotas mais baixas incidentes sobre rendimentos de trabalho, 

incluídos em outra cédula. No imposto cedular, a renda é tributada de acordo com a sua 

origem. Classifica-se a renda em cédulas, conforme a natureza do capital que a produziu. 

O imposto de renda cedular teve origem no Reino Unido, onde o desenvolvimento 

do imposto de renda sempre se deu em termos de uma família de alíquotas lançadas sobre 

várias formas de renda, ao invés de uma única alíquota sobre todas as rendas.
277

  

Douglas Yamashita explica que na tributação cedular separa-se e tributa-se 

“distintamente cada tipo de rendimento, de acordo com sua origem, na convicção de que 

tais rendimentos se distinguiriam qualitativamente pelos esforços empregados para serem 

auferidos, pelo tempo de trabalho empregado, pela criatividade, pela vitalidade, pela 

fantasia exigida, pelo sofrimento e sacrifício laboral, pelo risco da atividade etc”.
278

 No 

sistema cedular, também conhecido como método analítico de tributação da renda, adotam-

se deduções e alíquotas próprias para cada tipo de rendimento. 

Segundo Rubens Gomes de Sousa, na tributação cedular as alíquotas do imposto 

são fixadas conforme a natureza do capital produtor da renda. De acordo com este critério, 
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TILBERY, Henry. O novo imposto de renda no Brasil: comentário à Lei 7.713/88 ajustado aos novos 

métodos de atualização monetária. São Paulo: IOB, 1989. p. 16. 
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Cf. MUSGRAVE, Richard A. The theory of public finance, cit., p. 95. 
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TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. op. cit., p. 90. 
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busca-se a adequação do tributo à maior ou menor influência dos fatores de produção da 

renda, tributando em grau máximo os rendimentos puros de capital (ex.: juros), em grau 

mínimo os rendimentos puros de trabalho (ex.: salários) e em grau médio os rendimentos 

mistos de capital e trabalho (ex.: lucros das empresas individuais). Em suma, é prevista 

uma alíquota para cada espécie de rendimento, conforme a sua origem.
279

  

Kevin Holmes explica que a tributação sob um sistema cedular identifica a renda 

pela fonte e tributa, algumas vezes com alíquotas diferentes, separadamente, o total da 

renda derivada de cada fonte. Tipicamente, segundo o autor, os ganhos de capital recebem 

um tratamento tributário mais favorável que outros rendimentos. Para o jurista, um sistema 

de tributação cedular que opera dessa maneira fere o princípio da equidade horizontal (e a 

eficiência tributária) e aumenta as iniquidades do sistema tributário.
280

 

Ricardo Mariz de Oliveira comenta, em seu livro “Fundamentos do Imposto de 

Renda”, que a tributação cedular das pessoas físicas é hoje impossível, face ao princípio da 

generalidade.
281

  

Na verdade, entendemos que a tributação cedular das pessoas físicas contraria 

frontalmente o princípio da universalidade, que não admite a separação e tributação 

distinta de cada tipo de rendimento, de acordo com sua origem.  

O princípio da universalidade concilia-se com o sistema global, no qual existe uma 

diferenciação quantitativa, ou seja, aplica-se uma alíquota proporcional ou uma tabela 

progressiva, crescente, de acordo com o valor da renda global do contribuinte. Nesse 

sistema, também conhecido como método sintético de tributação da renda, todos os 
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SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária, cit., p. 202-203. Richard A. Musgrave e 

Peggy B. Musgrave criticam essa distinção entre as fontes de renda. Confira-se: “De acordo com o conceito 

incremental, no qual a renda é medida em termos do aumento na riqueza mais o consumo realizado durante 

o período considerado, não importa de que fontes a renda provém. Todavia, algumas vezes certos escritores 

têm feito distinção entre a renda ‘ganha no trabalho’ (ou salário) e a renda ‘não proveniente do trabalho’ 

(ou seja, renda do capital), sugerindo que a primeira deveria ser tributada menos pesadamente. Isso poderia 

ser interpretado como uma forma de levar em conta a desutilidade do trabalho, ou como um mecanismo 

conveniente de se fornecer um auxílio às camadas de baixa renda. Nenhum destes dois argumentos é 

convincente. Se a desutilidade do trabalho devesse ser levada em conta, certamente seria necessário 

distinguir os diferentes tipos de trabalho; e se devesse ser concedido um auxílio às camadas de baixa renda, 

ele também deveria se encontrar disponível para aquelas famílias de baixa renda cujos rendimentos provêm 

do capital (por exemplo, aposentados)” (MUSGRAVE, R. A.; MUSGRAVE, P. B. op. cit., p. 206). 
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HOLMES, Kevin. op. cit., p. 28. 
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OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda, cit., p. 297, nota 15. Na verdade, 

quando o autor menciona o princípio da generalidade, pensamos que ele quer se referir ao que aqui 

entendemos como sendo o princípio da universalidade.  
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rendimentos são somados, sem distinção de origem e sem exceções, para compor a base de 

cálculo do imposto de renda. 

Por esse sistema, fixam-se as alíquotas do imposto de renda de acordo com a 

importância total da renda, sem atenção à natureza do capital que a produziu. A tributação 

é graduada em conformidade com a capacidade contributiva demonstrada pelo montante 

total da renda do contribuinte. Prevê-se uma única alíquota proporcional, ou uma única 

tabela progressiva, para o total da renda do contribuinte, isto é, para a soma de seus 

rendimentos de qualquer origem.  

No sistema global de tributação, toda renda, independentemente de qual seja a sua 

fonte, é agregada e sujeita a uma tributação única. Agregando-se a renda sob uma 

tributação global, torna-se a tributação progressiva mais efetiva, atendendo à equidade 

vertical, e impede-se a discriminação entre rendimentos de diferentes origens, atendendo à 

equidade horizontal. 

No método sintético de tributação da renda, grava-se o conjunto dos rendimentos 

do contribuinte, sem distinção quanto à sua origem, espécie ou natureza. Objetiva-se medir 

a capacidade contributiva de cada cidadão, em busca de equilíbrio e justiça fiscal. 

Atualmente, como visto, o imposto de renda da pessoa física no Brasil não segue o 

sistema cedular, abolido pela Lei n
o
 4.506/64. A questão é saber qual sistema segue o 

imposto de renda da pessoa física no Brasil. 

Conforme Kevin Holmes, a minoria dos países adota o sistema cedular. Entre os 

países que adotam esse sistema, destacam-se o Reino Unido, Hong Kong, a Bielorrúsia e o 

Sudão. 

Os países membros da OCDE, particularmente, têm se afastado do sistema cedular 

de tributação para adotar o sistema global. A Croácia, por exemplo, mudou do sistema 

cedular para o sistema global em 1994. O autor cita que outros países, como a Colômbia, a 

Bélgica, a Itália e o México adotam o sistema global de tributação pelo imposto de 

renda.
282

 

Contudo, o jurista neozelandês destaca que nenhum país adota um sistema 

puramente global. Alguns rendimentos são apenas parcialmente taxados e outros 
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simplesmente não são tributados, como é o caso dos ganhos de capital na Nova 

Zelândia.
283

 

Entendemos que o Brasil adota um sistema híbrido, que não é nem o global e nem o 

cedular. O sistema é parcialmente global e parcialmente cedular, como veremos a seguir. 

Enquanto rendimentos provenientes do trabalho assalariado ou não assalariado, de 

aluguéis, royalties ou da atividade rural podem sofrer deduções, sendo o resultado sujeito, 

então, à tabela progressiva (7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%), certas espécies de rendimento 

são tributadas isolada e definitivamente (ex.: ganhos de capital na alienação de bens e 

direitos; ganhos no mercado de renda variável e rendimentos provenientes de aplicações 

em renda fixa; juros sobre o capital próprio, quando pagos a beneficiário pessoa física ou 

pessoa jurídica não tributada com base no lucro real).
284

 

Entendemos que, do ponto de vista da justiça fiscal, é preferível a adoção do 

sistema global, pelo qual todos os rendimentos, sem qualquer distinção, são tributados em 

conjunto. Destarte, não deveria haver a tributação isolada e definitiva de algumas espécies 

de rendimentos, o que leva a que o imposto de renda da pessoa física não tribute da mesma 

forma pessoas com a mesma capacidade contributiva, afrontando o princípio da isonomia e 

o princípio da universalidade. Para nós, contribuintes em idênticas situações devem ser 

tributados de forma idêntica, evitando-se iniquidades no sistema tributário.
285

 

Como explica Ricardo Mariz de Oliveira  

dois contribuintes que tenham tido a mesma mutação de patrimônio 

necessariamente têm que ser tratados por igual, não importando de onde 

tenham vindo os fatores que aumentaram ou diminuíram seus 
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HOLMES, Kevin. op. cit., p. 29. 
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O décimo-terceiro salário também é objeto de tributação exclusivamente na fonte e separadamente dos 

demais rendimentos do beneficiário (art. 638, III, do RIR/99 – Decreto n
o
 3000, de 26 de março de 1999).  
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Douglas Yamashita nos dá um exemplo das distorções que podem ser causadas pela discriminação de 

rendimentos segundo sua origem e não segundo seu valor pecuniário: “Suponhamos, ainda no mesmo 

exemplo, que no ano-calendário de 1998 um inventor tenha auferido R$ 24.000,00 a título de royalties, que 

um aposentado tenha obtido da alienação de imóveis ganho de capital no valor de R$ 24.000,00 e que um 

investidor tenha ganho no mercado de renda variável R$ 24.000,00. Enquanto o inventor pagaria apenas R$ 

2.280,00 (27,5% de R$ 24.000,00 – R$ 4.320,00 [dedução do imposto a pagar]), o aposentado recolheria 

R$ 3.600,00 (15% de R$ 24.000,00), e o investidor R$ 2.400,00 (10% de R$ 24.000,00). Perceba-se que, 

muito embora os três contribuintes tivessem auferido cada um a mesma quantia de R$ 24.000,00, o 

aposentado foi tributado (R$ 3.600,00) mais pesadamente que o investidor (R$ 2.400,00), que, por sua vez, 

foi tributado de maneira mais onerosa que o trabalhador assalariado (R$ 2.280,00). Como se poderia 

afirmar que esses contribuintes tenham capacidades econômicas distintas se auferiram a mesma quantia? 

Qual a diferença entre os R$ 24.000,00 ganhos como salário, auferidos em ganho de capital ou ganhos em 

investimentos em mercado de renda variável? Perdoe-se por assim dizer, mas R$ 24.000,00 são R$ 

24.000,00. Em termos quantitativos não há, obviamente, nenhuma diferença” (TIPKE, Klaus; 

YAMASHITA, Douglas. op. cit., p. 92). 
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patrimônios, ou, como diz o inciso II do art. 150, ‘contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente [...] independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos’ em questão.

286
 

 

Gilberto de Ulhôa Canto, escrevendo juntamente com Ian de Porto Alegre Muniz e 

Antonio Carlos Garcia de Souza, tem dúvidas se no caso do imposto de renda cobrado na 

fonte sobre determinados rendimentos tomados individualmente ficaria atendido o 

requisito do Código Tributário Nacional de haver aquisição da disponibilidade econômica 

ou jurídica de acréscimo patrimonial, levando-se em conta que um rendimento considerado 

de per si não configura, necessariamente, um aumento de patrimônio, já que na mesma 

oportunidade em que ele é recebido o seu beneficiário poderá sofrer uma perda de valor 

maior, ocorrendo uma diminuição patrimonial e não aumento.
287

  

Para os ilustres juristas, o acréscimo patrimonial deve ser apurado em determinada 

data por confronto com outra data anterior também definida em lei. Entendem eles que a 

ideia de aumento de patrimônio deve se vincular a algum parâmetro temporal de confronto, 

por se tratar de um conceito eminentemente dinâmico. 

Para os autores, alguns casos de tributação na fonte comportam a cobrança de uma 

alíquota prevista em lei sobre uma base de cálculo arbitrada, quando não for possível a 

apuração da base real, já que o arbitramento é facultado pelo art. 148 do Código Tributário 

Nacional. É o caso, por exemplo, do rendimento auferido por beneficiário residente ou 

domiciliado no exterior, pois a autoridade tributária brasileira não pode forçá-lo a exteriorizar 

todos os elementos que conduzem à apuração do seu acréscimo patrimonial efetivo. 

Mas, se se tratar de cobrança de imposto mediante retenção pela fonte pagadora a 

título de antecipação do que vier a ser devido quando da declaração anual de rendimentos, 

pode-se questionar a sua regularidade por possível desconsideração da base de cálculo do 

imposto de renda definida no Código Tributário Nacional. De fato, a incidência de imposto 

de renda na fonte sobre uma determinada quantia recebida pelo contribuinte não será, 

necessariamente, compatível com a regra que define a base de cálculo do imposto de renda 

como sendo o valor do acréscimo patrimonial sobre o qual o contribuinte tenha adquirido 

disponibilidade econômica ou jurídica, já que esse acréscimo deve ser auferido ao final de 
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OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda, cit., p. 755, grifos no original. 
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um período de tempo, que é o ano-base que precede o exercício financeiro ou o período de 

determinação previsto em lei. 

Além disso, Gilberto de Ulhôa Canto, Ian de Porto Alegre Muniz e Antonio Carlos 

Garcia de Souza apontam que, em alguns casos, a legislação prevê a cobrança de imposto 

de renda na fonte sem permitir a compensação com o devido com base em futura 

declaração (tributação exclusivamente na fonte), o que parece configurar possível 

inconstitucionalidade, desde que a pessoa jurídica não chegue a ter lucro real ou o tenha 

em montante que comporte imposto menor do que a soma do retido exclusivamente na 

fonte.
288

 

Com efeito, a tributação em separado de determinadas operações realizadas pelo 

contribuinte, isoladas das demais operações que contribuem para a formação do fato 

gerador do tributo, num dado período, provoca distorções na realidade, incompatíveis com 

a essência do imposto de renda, pois permite a incidência do imposto quando não ocorrer 

acréscimo patrimonial. 

Alberto Xavier salienta que o conceito de renda constante do art. 43 do Código 

Tributário Nacional desdobra-se logicamente em dois elementos essenciais: a 

periodicidade e a globalidade. A periodicidade implica que o acréscimo patrimonial deve 

ser apurado face a um determinado período de tempo, de forma a poder comparar-se a 

situação patrimonial de um sujeito no início e no fim de um mesmo período. A globalidade 

significa que, para se constatar a variação patrimonial, devem ser considerados todos os 

elementos componentes do patrimônio, tanto positivos quanto negativos.
289

 

Para o jurista português radicado no Brasil, o requisito da globalidade é decorrência 

do conceito de patrimônio elaborado pelo Direito Civil – e que deve ser respeitado pela lei 
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Alberto Xavier ensina que o direito positivo brasileiro conhece duas modalidades de regime de incidência 

no fonte: o imposto de renda na fonte como antecipação do devido na declaração e a incidência 
exclusivamente na fonte. Segundo o autor: “O sistema de antecipação consiste em considerar o imposto de 

renda retido pela fonte pagadora como um simples adiantamento daquele que será calculado em face da 

declaração – único que se considera devido -, de tal modo que as retenções anteriormente efetuadas 

deverão ser deduzidas do imposto devido e, caso excedam este último, restituídas ao contribuinte. Ao 

invés, no sistema de incidência exclusiva abstrai-se em absoluto do imposto calculado em face da 

declaração, de tal modo que as retenções efetuadas não são com ele compensáveis, sendo portanto o 

imposto de renda na fonte o único que se considera devido em relação aos rendimentos que o suportaram” 

(Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., p. 423-424, grifos 

no original). 
289

XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., 

p. 378. O patrimônio é considerado uma universalidade de direito ou universitas juris, assim definida pelo 

art. 91 do Código Civil: “Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma 

pessoa, dotadas de valor econômico”. 
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tributária, nos termos do art. 110 do Código Tributário Nacional - segundo o qual o 

patrimônio é o conjunto de relações jurídicas de conteúdo econômico, no qual o sujeito 

figura no polo ativo ou no polo passivo, abrangendo a totalidade do seu ativo e do seu 

passivo. Esta noção global de patrimônio foi expressamente acolhida pelo antigo Código 

Civil, cujo art. 57 definiu o patrimônio e a herança como coisas universais ou 

universalidades, que se encaram agregadas em um todo. 

Conclui o ilustre doutrinador que esse conceito civilístico relaciona-se com o 

conceito fiscal de renda, já que esta deve sempre exprimir uma situação global líquida, 

correspondente ao somatório dos elementos positivos e negativos que a compõem.
 290

 

De fato, o patrimônio compreende o ativo e o passivo de um indivíduo. O primeiro, 

constituído pelos direitos e o segundo, pelas obrigações. Assim, as relações jurídicas que 

compõem o patrimônio de um contribuinte devem ser consideradas no seu complexo, para 

que seja apurado o acréscimo patrimonial obtido por ele em um determinado período. 

Para que haja a tributação pelo imposto de renda, não é suficiente a constatação de 

que em certo período foram obtidos acréscimos patrimoniais ou rendimentos isolados.
291

 É 

preciso que seja feita a verificação global de todas as variações isoladas ocorridas no 

patrimônio do contribuinte no período de apuração do imposto, tanto positivas como 

negativas, ou seja, tanto dos rendimentos, como das despesas, custos ou perdas. Só após 

serem somadas todas essas variações é que se pode constatar se houve efetivo acréscimo 

patrimonial no período.
292

  

Constata-se que, no caso da tributação exclusivamente na fonte poderá haver a 

cobrança de imposto de renda sem que, ao final do período de apuração, o contribuinte 

tenha adquirido uma disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial.  

É o que recorda Alberto Xavier: 
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XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., 

p. 379-380. 
291

Bulhões Pedreira define bem a diferença entre rendimento e renda. Confiram-se suas palavras a respeito: 

“A noção de rendimento como determinado ganho percebido pelo beneficiário independe do tempo, mas 

se baseia apenas na natureza do fluxo de bens entre indivíduos, empresas e o Governo. Renda e rendimento 

têm a mesma natureza: renda é um somatório de rendimentos, e rendimento é uma parcela da renda. Mas 

enquanto a renda exprime o ganho global do indivíduo durante determinado período, o rendimento é noção 

que resulta da análise dos fluxos de moeda, bens e serviços, que se processam dentro de uma economia 

entre indivíduos, empresas e o Governo, ou entre dois sistemas econômicos, e corresponde a apenas alguns 

desses fluxos” (PEDREIRA, José Luiz. Imposto de renda, cit., p. 2-20). 
292

Cf. XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, 

cit., p. 380.  
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Pode, na verdade, ocorrer que no mesmo período um mesmo sujeito tenha 

auferido ingressos ou rendimentos substanciais de certa fonte – por 

exemplo, aplicações no mercado financeiro ou lucros auferidos no Brasil 

– e em contrapartida tenha sofrido prejuízos de maior valor noutra área de 

sua atividade – por exemplo, a agricultura no exterior. Poderá dizer-se 

que teve nesse período renda? Decerto que não, pois suportou variação 

patrimonial negativa em termos globais. 

Pode pois concluir-se que a Constituição Federal e o Código Tributário 

Nacional, ao autorizarem o legislador ordinário a tributar a renda, 

entendida como acréscimo patrimonial, só lhe permitem tributar a renda 

como situação global e não rendimentos isolados ou fracionados, 

independentemente da renda no seu conjunto.
293

 

 

Na arrecadação exclusivamente na fonte, o imposto de renda torna-se um imposto 

real, quando, em sua essência, tal imposto deveria ser essencialmente pessoal.294
 Nesse 

tipo de tributação, o rendimento é tributado diretamente, considerando a sua origem, 

espécie e natureza, mas não se toma em conta a capacidade contributiva do contribuinte 

tributado, nem se atenta para suas condições pessoais. Dessa forma, despersonaliza-se o 

imposto de renda, tributando-se uma parcela dos rendimentos do contribuinte, sem levar 

em conta que no cômputo global, ao final do período de apuração do tributo, o contribuinte 

pode ter tido uma variação patrimonial negativa. Mesmo assim, será tributado pelo imposto 

de renda. 

O mesmo ocorre com a tributação definitiva, como é o caso dos ganhos de capital 

apurados na alienação de bens e direitos.  

De fato, logo após obter um ganho de capital no valor de R$ 100.000,00, por 

exemplo, em virtude da venda de um imóvel, o contribuinte pode vir a ter problemas de 

saúde e ser obrigado a fazer frente a despesas médicas no valor de R$ 120.000,00. No caso, 

apesar de ter tido uma variação patrimonial negativa, ou seja, apesar de ter tido o seu 

patrimônio reduzido, o contribuinte, de acordo com a legislação em vigor, teria de pagar 

imposto de renda sobre o ganho de capital, não podendo abater as despesas médicas com 

que teve de arcar. 
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XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., 

p. 380-381. 
294

Sobre a natureza pessoal do imposto de renda, confira-se a lição de Hércules Boucher: “Por último, e ainda 

em consequência da regra da uniformidade, vamos encontrar no imposto de renda um terceiro elemento, 

aliás característico, que é a personalização. Considerando não só a riqueza tributável, mas, também, a 

‘situação individual’ do proprietário ou possuidor dessa riqueza, o tributo surge como um ônus de natureza 

pessoal” (BOUCHER, Hércules. op. cit., p. 42). 
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Com efeito, o imposto de renda arrecadado exclusivamente na fonte ou sujeito a 

tributação definitiva, por não levar em conta as condições pessoais do contribuinte, incide, 

em geral, sobre a renda bruta do contribuinte, sem deduções nem abatimentos. 

É o caso dos juros sobre o capital próprio, por exemplo, em que o imposto de renda 

retido na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) será considerado como tributação 

definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base 

no lucro real, inclusive isenta, enquanto no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada 

com base no lucro real, o imposto retido na fonte será considerado antecipação do devido 

na declaração de rendimentos.
295

 

A tributação em separado de determinadas operações realizadas pelo contribuinte, 

sem levar em conta as demais operações que contribuem para a formação do fato gerador 

do imposto de renda em um dado período, provoca distorções na realidade, incompatíveis 

com a essência desse imposto, pois permite a sua incidência ainda que não ocorra 

acréscimo patrimonial. Assim, o contribuinte que em um determinado período obtenha 

ganhos líquidos com operações financeiras de renda variável, mas que no mesmo período 

apure perdas em outras operações, que por disposição legal, com aquelas não se 

comunicam, será obrigado a pagar imposto de renda, ainda que a somatória das perdas 

tenha sido superior aos ganhos obtidos, ou seja, sem que tenha ocorrido acréscimo de seu 

patrimônio.
296

 

Talvez os contribuintes não tenham questionado essa forma de tributação porque as 

alíquotas da tributação exclusivamente na fonte ou da tributação definitiva são menores e, 

em alguns casos, proporcionais, o que geralmente faz com que não ocorra um pagamento a 

maior ou indevido do imposto de renda.
297

 Contudo, no caso em que haja um pagamento a 

maior ou indevido, é francamente inconstitucional a tributação exclusivamente na fonte ou 

definitiva, por afrontar o princípio da universalidade. 
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Conferir o art. 9º, § 3º, da Lei n
o
 9.249/95. Além de ferir o princípio da universalidade, a lei que dispõe 

sobre os juros sobre o capital próprio fere o princípio da isonomia ao tratar desigualmente, de um lado, 

pessoas físicas e pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real, e, de outro lado, pessoas jurídicas 

tributadas com base no lucro real.  
296

É o que ocorre no caso das pessoas físicas e das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES e isentas (cf. art. 

773, II, do RIR). 
297

É o caso da alíquota incidente sobre os ganhos de capital auferidos por pessoa física, que, atualmente, é de 

15% (Lei n
o
 8.134, de 1990, art. 18, inciso I, Lei n

o
 8.981, de 1995, art. 21, e Lei n

o
 9.532, de 1997, art. 23, 

§ 1º). 
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Mary Elbe de Queiroz é categórica ao afirmar que a incidência do imposto na fonte 

configura uma afronta à legalidade (cobrança de tributos sem que tenha ocorrido o fato 

gerador), à pessoalidade e à universalidade (não leva em conta as condições pessoais de 

cada contribuinte, nem computa o total das rendas percebidas, algumas, inclusive, 

submetidas à tributação por alíquotas fixas), e à progressividade (não se considera o total 

das rendas para ser aplicada a tabela progressiva).
298

  

Estamos integralmente de acordo com a renomada tributarista. A tributação 

definitiva ou exclusiva na fonte pelo imposto de renda leva a que sejam abstraídos fatores 

financeiros negativos que reduzam o montante do acréscimo patrimonial tributável 

(despesas, custos ou perdas) e as condições pessoais dos contribuintes, em contraste com o 

imposto de renda apurado pelo regime de declaração, que constitui ônus fiscal 

personalíssimo por excelência. Tal forma de tributação, assim, demonstra-se 

inconstitucional, por afrontar o caráter pessoal do imposto de renda e o princípio da 

universalidade, conforme previsto nos arts. 145, § 1º e 153, § 2º, I, da Constituição Federal. 

Ao invés da tributação sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, base de cálculo 

do imposto de renda, tem-se a tributação sobre a receita dos contribuintes.
299
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QUEIROZ, Mary Elbe de. op. cit., p. 394. 
299

Sobre o assunto, trazemos à colação excerto do despacho da Juíza Annamaria Pimentel, do TRF da 3ª 

Região, na Medida Cautelar-SP, Processo n
o
 579, Registro n

o
 96.03.091408-8: “A Constituição estabelece, 

como princípio geral de tributação, o caráter pessoal dos impostos e sua graduação, segundo a capacidade 

econômica do contribuinte (§ 1º do art. 145), vedando o tratamento desigual entre os que se encontrem em 

situação equivalente, bem como qualquer distinção em razão de sua atividade, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos (art. 150, II). De outra parte, a Carta Política 

determina que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza seja informado, nos termos da lei, 

pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade (art. 153, § 2º, inc. I), manifestações do 

princípio da isonomia tributária (CR/88, art. 150, inc. II). Por tais critérios, o imposto deverá incidir sobre 

todas as espécies de rendas e proventos (generalidade), obtidas por toda e qualquer pessoa (universalidade), 

de forma mais onerosa, quanto maior o valor auferido (progressividade). Verifica-se que o legislador 

constitucional procurou tecer um conjunto de princípios, que se interligam, formando uma rede de proteção 

dos direitos fundamentais do contribuinte, limitadora do poder estatal de tributar. O fato gerador do 

imposto em comento é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos 

(acréscimos patrimoniais), ou seja, é o acréscimo verificado no patrimônio de uma determinada pessoa 

(física ou jurídica) num determinado período de tempo (art. 43, incisos I e II). Embora a lei ordinária possa 

estabelecer o regramento do tributo, fixando seus elementos temporal e quantitativo (base de cálculo e 

alíquota), no que pertine à materialidade da hipótese de incidência, não pode a norma impositiva distanciar-

se da matriz constitucional da exação, nem da realidade dos fatos do mundo fenomênico. Nesse sentido, 

ilegítima a pretensão de tributar acréscimo patrimonial, descaracterizando a própria ideia de patrimônio e 

sua vinculação subjetiva ao contribuinte. Com efeito, patrimônio é o conjunto de todos os bens, direitos e 

obrigações de uma entidade, mensurado e evidenciado, no caso das pessoas jurídicas, através das 

demonstrações financeiras previstas na lei comercial (Lei n
o
 6.404/76). A variação ou mutação patrimonial 

pressupõe a comparação do patrimônio, considerado na totalidade dos elementos que o compõem, entre 

dois momentos distintos, com a consequente verificação de seu acréscimo, diminuição ou estagnação no 

período. A consideração da unidade do patrimônio do sujeito, além de inerente à natureza das coisas, é 

desdobramento lógico do critério da generalidade, que informa o imposto. Assim, o acréscimo patrimonial 

verificado num período é o resultado de uma série de operações, não se confundindo com a mera entrada ou 
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O mesmo ocorre na tributação definitiva, na qual não são considerados os demais 

resultados positivos e negativos do contribuinte no período de apuração, considerando-se 

apenas determinados ganhos ou rendimentos específicos. Assim, o contribuinte pode vir a 

pagar imposto de renda sem que tenha obtido acréscimo patrimonial no período de 

apuração, o que conduz à desconsideração do conceito de renda, entendido como 

acréscimo patrimonial, tal como formulado pelo art. 153, III, da Constituição Federal e 

definido pelo art. 43 do Código Tributário Nacional.
300

 

Além disso, o regime de imposição segregada de renda, por desconsiderar o caráter 

pessoal do imposto de renda, não permite a progressividade da tributação (principalmente 

quando são adotadas alíquotas fixas ou, até mesmo, regressivas), nem a sua graduação de 

acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. Com efeito, a progressividade só 

pode ser estabelecida considerando-se a totalidade das operações que formam o acréscimo 

patrimonial real do sujeito passivo. Ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial 

decorrente do conjunto de operações realizadas pelo contribuinte num determinado período 

de apuração, maior a sua capacidade contributiva e, portanto, mais oneroso, 

progressivamente, deverá ser o imposto de renda.
301

 

                                                                                                                                                                                

ingresso, que no patrimônio pode não permanecer. Ora, a tributação em separado de determinadas 

operações realizadas pelo contribuinte, isoladas das demais operações que contribuem para a formação do 

fato gerador do tributo, num dado período, provoca distorções na realidade, incompatíveis com a essência 

do imposto sobre a renda, pois permite a incidência do imposto quando não ocorrer acréscimo patrimonial. 

Assim, o contribuinte que num determinado período obtenha ganhos líquidos com operações financeiras de 

renda variável, mas que no mesmo período apure perdas em outras operações, que por disposição legal, 

com aquelas não se comunicam, será obrigado a pagar imposto de renda, ainda que a somatória das perdas 

tenha sido superior aos ganhos obtidos, ou seja, sem que tenha ocorrido acréscimo de seu patrimônio. Por 

outro lado, o regime de imposição segregada de renda parece desconsiderar o caráter pessoal dos impostos, 

não permitindo a progressividade da tributação (inclusive pela adoção de alíquota fixa), nem a sua 

graduação, de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. De fato, a progressividade só pode ser 

estabelecida considerando-se a totalidade das operações que formam o acréscimo patrimonial real do 

sujeito. Isto é, quanto maior o acréscimo patrimonial, decorrente do conjunto de operações realizadas pelo 

contribuinte, maior a sua capacidade contributiva e, portanto, mais oneroso, progressivamente, o imposto” 

(Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 20, p. 180-181).  
300

Sobre o tema, preleciona Alberto Xavier: “Mas do princípio da universalidade resulta ainda um segundo 

corolário, que é o princípio da globalidade. Não basta, com efeito, que todos os rendimentos sejam 

tributados e o sejam de igual modo. É também necessário que a base de cálculo do imposto de renda 

represente um somatório de todos os seus componentes ativos e passivos, com plena consideração das 

despesas, custos e prejuízos (Berücksichtgung von Verlusten). É o que a doutrina alemã designa por 

Nettoprinzip, segundo o qual o objeto do tributo deve ser uma situação patrimonial positiva, sob pena de 

violação do princípio da capacidade contributiva (Leistungsfähigkeit)” (Direito tributário internacional do 
Brasil: tributação das operações internacionais, cit., p. 382). 

301
Sobre qual deve ser a base tributária de um imposto pessoal, confiram-se os ensinamentos de Richard A. 

Musgrave e Peggy B. Musgrave: “No capítulo precedente, nós concluímos que a renda e o consumo eram 

os mais fortes candidatos ao papel de base tributária no caso de um imposto pessoal, sendo que a renda 

apresentava a vantagem de ser indicador mais abrangente da capacidade contributiva. Para que isso fosse 

verdade, a renda deveria ser definida de uma forma bastante ampla, refletindo todo o crescimento da 

riqueza de uma pessoa. (...) As rendas provenientes de todas as fontes deveriam ser tratadas uniformemente 



121 
 

Por fim, o regime de tributação segregada da renda pode afrontar o princípio 

constitucional da igualdade, já que um contribuinte que auferir um determinado acréscimo 

patrimonial, equivalente ao de outro contribuinte, poderá ser tributado de maneira mais 

favorável que o outro, em função de que sobre o tipo de rendimento que obteve incide uma 

alíquota menor. Seria o caso de duas pessoas físicas, uma que aufira rendimentos 

decorrentes de juros sobre capital próprio e a outra que aufira rendimentos do trabalho, 

ambos no valor de R$ 20.000,00, em um determinado mês. A primeira estará sujeita à 

tributação pela alíquota de 15%, enquanto a segunda estará sujeita à tributação pela 

alíquota máxima de 27,5%. Ou seja, os dois contribuintes sofrerão uma tributação diferente 

sem qualquer razão para tal, pois a situação objetiva de ambos é idêntica, ou seja, o 

acréscimo patrimonial experimentado por ambos é o mesmo.
302

  

A única diferença será relativa à espécie de acréscimo patrimonial, um decorrente 

do emprego do capital e o outro decorrente do trabalho. Ora, ao tributar de forma diferente 

acréscimos patrimoniais idênticos, a lei, na verdade, está discriminando entre acréscimos 

patrimoniais decorrentes do capital e do trabalho, favorecendo uns em detrimento dos 

outros, em visível afronta ao magno princípio da igualdade. 

 

9.2. Realização da Renda 

Como visto, o fato gerador do imposto de renda, de acordo com o art. 43, incisos I e 

II, do Código Tributário Nacional, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica 

de renda ou proventos (acréscimos patrimoniais), ou seja, é o acréscimo verificado no 

patrimônio de uma determinada pessoa (física ou jurídica) num determinado período de 

tempo.  

                                                                                                                                                                                

e combinadas numa medida global de renda, à qual seriam aplicadas as alíquotas do imposto. Sem tal 
amplitude no conceito de renda, um esquema baseado em alíquotas progressivas não atinge o seu 
propósito de adaptar o imposto à capacidade de pagamento do contribuinte. Esse enfoque a respeito do 

imposto de renda, apresentado por Henry Simons, tem sido amplamente aceito por aqueles que estudam o 

problema tributário” (MUSGRAVE, R. A.; MUSGRAVE, P. B. op. cit., p. 205-206, grifamos). 
302

Para Alberto Xavier, duas grandes ordens de razão têm levado o legislador a multiplicar as hipóteses de 

incidência exclusiva na fonte. A primeira “relacionada com a impossibilidade ou dificuldade de identificar 

o contribuinte ou de controlar os seus rendimentos globais (como sucede nos casos de beneficiários não 

identificados, ou residentes no exterior); outra relacionada com o propósito de dar um tratamento 
tributário mais favorável a certos tipos de rendimentos, substraindo-os da incidência porventura mais 
elevada do imposto apurado na declaração (é o que sucede com numerosas aplicações no mercado de 
capitais) (Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais, cit., p. 424, 

grifamos). 
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Além disso, de acordo com o princípio da universalidade, todo e qualquer tipo de 

renda ou provento, ou seja, todo acréscimo patrimonial deve receber o mesmo tratamento. 

Não pode haver tributação diferente, dependendo do tipo de rendimentos auferidos, de sua 

proveniência ou da qualificação jurídica de quem os recebe. Ou seja, o imposto de renda 

deve incidir sobre todos os acréscimos patrimoniais do contribuinte, os quais deverão ser 

submetidos a um mesmo tratamento tributário. 

Ocorre que, além da definição genérica do art. 43 do Código Tributário Nacional, a 

legislação do imposto de renda não contém uma definição específica do que se deve 

entender por renda ou proventos de qualquer natureza. 

Assim, a maior parte das dúvidas ou controvérsias sobre a inclusão de determinados 

eventos econômicos no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza tem sido 

resolvida pela legislação ou pela jurisprudência.
303

 

A questão é saber se todo e qualquer acréscimo patrimonial pode ser objeto de 

tributação pelo imposto de renda ou haveria acréscimos patrimoniais que não poderiam ser 

tributados por esse imposto. Além disso, quais situações configurariam um acréscimo 

patrimonial suscetível de tributação pelo imposto de renda? 

Uma discussão que se faz presente, por exemplo, é se a mera valorização de um 

direito real ou pessoal é suficiente para dar origem a um ganho de capital. Ou seja, seria 

possível tributar a renda virtual ou ainda não realizada, como a mera valorização de um 

imóvel, ainda não alienado pelo contribuinte? Ou seja, saber se é necessário que a renda 

esteja efetivamente disponível para uso a fim de que ocorra a tributação pelo imposto de 

renda. 

A discussão é relevante, pois uma definição puramente econômica de renda inclui 

os acréscimos não realizados do valor de bens entre os acréscimos patrimoniais a serem 

tributados em um determinado período de apuração. 

Além disso, aqueles que defendem um conceito mais abrangente de renda, o 

chamado modelo Shanz-Haig-Simons, defendem a tributação sobre os acréscimos do valor 
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de bens, ainda que não realizados.
304

 Para esses teóricos da tributação, todos os acréscimos 

ao poder econômico de um contribuinte em um dado período devem ser tributados. 

Todavia, o que é considerada uma forma de tributação apropriada por economistas 

e contadores pode não ser apropriado em termos de política tributária. Por isso, essa 

questão tem proporcionado acalorados debates entre os juristas. 

O termo ganho de capital tem diferentes significados nos diferentes sistemas fiscais. 

Ault, citado por Judith Freedman, define o ganho de capital como um ganho não 

recorrente, que não faz parte do fluxo normal de renda envolvido num negócio ou 

investimento.
305

A aludida autora explica que há três modelos básicos de tributação dos 

ganhos de capital. 

No primeiro modelo, toda renda empresarial é tributada, e esta inclui os ganhos de 

capital, enquanto os ganhos de capital não empresariais são isentos. Em muitos países que 

adotam esse modelo, contudo, certos ganhos de capital não empresariais, tais como os 

ganhos especulativos, foram incluídos na base de cálculo do imposto de renda, de forma 

que a distinção entre ganhos de capital empresarias e não empresariais está se tornando 

menos nítida. Segundo a jurista, adotam esse modelo, com variações, Áustria, Bélgica, 

Alemanha, Itália, Noruega e Suíça. 

No segundo modelo, os ganhos de capital são tratados como conceitualmente 

diferentes dos outros tipos de renda e não são tributados pelo imposto de renda, mas 

conforme um regime tributário especial, como no Reino Unido. 

Por fim, em um terceiro modelo, os ganhos de capital são incluídos na base de 

cálculo global do imposto de renda, mas podem ter um tratamento preferencial. É o caso, 

segundo a jurista, dos Estados Unidos, da França, da Dinamarca, bem como de 

Luxemburgo, Suécia, Espanha e Portugal.
306

  

Conforme Henry Tilbery, há duas alternativas para a tributação do ganho de capital: 

a) no momento do ganho realizado (realization basis): nesse caso, o momento do 

fato gerador será o da alienação do bem por um preço que ultrapassa a reposição do 

capital, sendo realizada nesse momento a mais-valia; 
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306

Id. Ibid., p. 195-196. 



124 
 

b) no período do acréscimo do valor (accrual basis): procede-se a uma avaliação 

periódica (anual), sendo que o momento do fato gerador será o fim do ano, quando a 

valorização constatada desde o início do ano ficará sujeita à tributação com base na mais-

valia acrescida ao valor anterior, independentemente da realização.
307

 

O conceito S-H-S de renda, que é bastante compreensivo, é a favor de que os 

ganhos de capital sejam tributados com base no acréscimo do valor (accrual basis) e não 

quando da sua realização (realization basis). 

A tributação do ganho de capital com base no acréscimo do valor (accrual basis) 

permite a tributação de ganhos de capital não realizados. Seria o caso, por exemplo, de se 

efetuar uma avaliação dos imóveis de um contribuinte todo o ano. Caso houvesse um 

acréscimo de valor, o contribuinte seria automaticamente tributado, por ter um acréscimo 

patrimonial, ainda que não tivesse negociado nenhum de seus imóveis. Ou seja, mesmo se 

mantendo proprietário dos imóveis durante o período, o contribuinte teria de pagar um 

imposto sobre o ganho de capital referente à reavaliação para mais do valor dos seus 

imóveis. 

A questão é saber se só há renda se foi realizado um ganho ou se há renda desde 

que o valor do bem aumentou, independentemente da realização do ganho.  

Sobre o que se entende por realização da renda, confira-se a lição de Brandão 

Machado: 

Operações ou fatos que podem conduzir à realização da renda, para o 

efeito de sua tributação, são, por exemplo, uma venda com recebimento 

do preço a vista ou a prazo, uma permuta, a extinção de uma dívida, a 

contabilização da chamada reserva oculta. Cada um desses fatos 

concretiza a realização, como demonstrou Beisse. A realização da renda 

exige, como dizem Sommerfeld, Madeo e Milliron, a mudança na forma 

ou na substância da propriedade do contribuinte (ou dos direitos) e a 

participação de um terceiro. A renda realiza-se mais comumente quando 

se presta um serviço, ou quando se arrenda, ou vende ou permuta um 

bem. Quer seja a contraprestação recebida em dinheiro, quer em bem, 

tanto basta para caracterizar a realização.
308
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Peter Kavelaars menciona o princípio da realização. Para o renomado jurista, o 

princípio da realização, basicamente, declara que a renda só deveria ser tributada quando 

efetivamente estivesse disponível para investimento.
309

 

Segundo Judith Freedman, os ganhos de capital, geralmente, não são regulares ou 

periódicos, mas esporádicos. Se eles são tributados com base no período do acréscimo do 

valor (accrual basis), a tributação pode ocorrer quando não há liquidez do contribuinte 

para pagar o imposto. Além disso, a avaliação periódica dos bens é dispendiosa e difícil de 

ser feita de forma acurada, bem como os ganhos de capital tributados dessa forma 

poderiam nunca vir a se realizar se o valor dos bens se reduzisse no futuro.
310

 

De outro lado, se a tributação só ocorrer no momento do ganho realizado 

(realization basis), está aberto o caminho para a manipulação, o diferimento da realização 

do ganho e o chamado “lock-in effect”, ou seja, os contribuintes terão um incentivo para 

reter seus bens ao invés de negociá-los normalmente no mercado. O diferimento, em si, 

constitui uma vantagem em termos de fluxo de caixa. 

De acordo com os economistas e teóricos da tributação, o incremento do valor dos 

bens e direitos de um contribuinte representa um aumento na capacidade contributiva, o 

que justifica a tributação do ganho de capital, ainda que não tenha ocorrido a realização em 

dinheiro. 

Kevin Holmes considera que uma vez ocorrido o acréscimo patrimonial existe uma 

renda a ser tributada. A realização é um fato que pode ou não ocorrer, após o 

reconhecimento da renda econômica.
311

 Contudo, o mesmo autor informa que a Suprema 

Corte norte-americana já decidiu que os aumentos não realizados no valor de bens não 

constituem renda.
312

 

Peter Kavelaars diz que ambos os sistemas – taxação no momento da realização 

(realization basis) ou no momento do acréscimo (accrual basis) - têm suas vantagens e 

desvantagens.
313

 Para o autor, as principais críticas que se fazem ao sistema de tributação 

no momento do acréscimo é que o capital e os bens incluídos nesse sistema de tributação 
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deveriam ser avaliados todo o ano. Outra questão refere-se ao problema da liquidez, já que 

a tributação é devida mesmo que a renda não tenha sido efetivamente recebida pelo 

contribuinte. O jurista conclui que, de um ponto de vista teórico, as alterações no capital 

deveriam ser tributadas com base no momento do acréscimo (accrual concept). Ele não 

considera a realização como condição necessária para tributação do ganho de capital pelo 

imposto de renda.
314

 

Kevin Holmes, por sua vez, afirma que, apesar de uma definição puramente 

econômica da renda incluir aumentos não realizados nos valores dos bens como renda de 

um determinado período, na prática, geralmente só os ganhos de capital realizados são 

considerados renda tributável ou dão ensejo à tributação.
315

 Cita três razões para isso. 

Em primeiro lugar, as avaliações periódicas de uma vasta gama de bens são 

consideradas pouco práticas do ponto de vista administrativo.  

Em segundo lugar, se os ganhos não realizados são considerados como renda para 

propósitos fiscais, seria injusto pedir que os contribuintes pagassem tributos em dinheiro 

agora sobre ganhos que ainda não foram convertidos em dinheiro. De fato, esses ganhos 

poderão demorar muitos anos para serem realizados ou nunca virem a sê-los. 

A terceira razão é uma extensão da segunda. Basear a tributação em ganhos ainda 

não realizados pode forçar o contribuinte a vender alguns de seus bens para financiar o 

pagamento dos impostos devidos. Se o efeito de tributar os ganhos não realizados é forçar 

a venda de bens do contribuinte, esse sistema de tributação não é neutro. Além disso, 

podemos acrescentar outros inconvenientes da tributação dos ganhos de capital ainda não 

realizados.  

Ademais da falta de capacidade econômica para o contribuinte arcar com os custos 

da tributação dos ganhos ainda não realizados, este não é o momento mais apropriado e 

conveniente para exigir o pagamento de tributos por parte do contribuinte, o que leva à 

ineficiência desse tipo de tributação tanto para o contribuinte como para o Fisco.
316
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Outro problema é que os ganhos não realizados podem ser seguidos de perdas num 

mercado volátil. Essas perdas não realizadas também deveriam ser levadas em conta e a 

administração tributária deveria estar preparada para conceder créditos pelos ganhos não 

realizados, para que fosse atingida uma verdadeira equidade de tratamento. Nesse ponto, a 

tributação dos ganhos de capital não realizados torna-se bem menos atrativa para a 

administração tributária, e poderia trazer consequências nefastas para o Fisco num 

momento de intensa recessão econômica. Isso poderia levar o legislador a restringir as 

perdas de capital a serem levadas em consideração, o que feriria a simetria e a equidade do 

sistema tributário.  

Por outro lado, tributar os ganhos de capital só quando os ganhos são efetivamente 

realizados também tem seus problemas. Os ganhos de capital, formados durante vários 

anos, são realizados e tributados em um único ano. Isso é conhecido como o “bunching 

effect”. Se tais ganhos são submetidos a um imposto progressivo, o acúmulo dos ganhos 

faz com que o contribuinte pague um montante nominal de imposto muito maior do que 

pagaria caso o imposto fosse pago ano a ano, com base nos acréscimos anuais, de acordo 

com alíquotas marginais menores. 

Com efeito, se o ganho de capital é tributado inteiramente no ano do recebimento, 

sendo o sistema do imposto de renda acentuadamente progressivo, o ganho será tributado 

por uma alíquota mais elevada do que seria caso tivesse sido tributado em cada um dos 

anos, na medida em que ocorriam os acréscimos.
317

  

Outro problema da tributação dos ganhos de capital apenas quando da sua 

realização é que isso criaria uma tendência de os contribuintes reterem seus bens quando 

sua venda fosse lucrativa, para diferir a tributação, e realizar as perdas rapidamente, a fim 

de possibilitar a sua compensação com outros ganhos.
318

 Isso criaria uma vantagem para o 

contribuinte em relação ao Fisco em termos da escolha do momento da realização, o que 

levaria a administração tributária a contrabalançar essa vantagem, limitando as perdas a 

serem consideradas para apuração do imposto. Por isso mesmo, em muitas jurisdições, as 
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perdas de capital só podem ser compensadas com ganhos de capital, não se permitindo a 

sua livre compensação com outros tipos de rendimentos.
319

  

Para Judith Freedman, a restrição de compensação de perdas de capital viola não só 

o princípio da equidade horizontal, mas também o da equidade vertical. Isso porque um 

contribuinte abonado provavelmente tem um portfólio de bens de capital e, assim, está apto 

a compensar perdas com ganhos de capital, enquanto um contribuinte menos abonado 

provavelmente possui uma pequena quantidade de bens de capital. Assim, se o último sofre 

perdas de capital ele não terá ganhos de capital para compensar suas perdas. Dessa forma, 

a proibição de compensação de perdas de capital com outros tipos de ganhos terá um 

impacto maior no contribuinte menos afortunado.
320

 

De outro lado, segundo a jurista inglesa, não restringir o uso de perdas de capital 

pode incentivar as pessoas a realizarem investimentos arriscados. Ou seja, a permissão da 

compensação de perdas de capital pode encorajar as pessoas a tomar riscos desnecessários 

para forçar o Estado a participar como sócio em uma empreitada arriscada e, possivelmente 

ineficiente, do ponto de vista econômico.  

No Brasil, Fernando Aurélio Zilveti afirma que a renda para pagar o tributo deve 

estar disponível, realizada, de forma que o cidadão dela disponha no momento em que é 

chamado a contribuir com as despesas do Estado.
321

O doutrinador considera que a 

realização da renda é o “dinheiro em caixa”, ou seja, a possibilidade efetiva do cidadão de 

arcar com o tributo sem reduzir seu capital produtor.
322

 Em seguida, cita Seligman, para 

quem para haver renda não basta o incremento do capital, é preciso que ocorra a separação, 

de forma que a renda verdadeira é aquela realizada. 

Conclui o jurista que o Poder Legislativo deve observar, quando da elaboração das 

normas, o princípio da realização da renda, de sorte que não se permita ao Poder Executivo 

instituir impostos que subtraiam do cidadão a renda não realizada.  
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Alcides Jorge Costa afirma que “os ganhos de capital, quando tributados, são 

considerados apenas quando realizados através de alienação, de modo que o simples 

incremento de valor não dá margem à incidência do imposto”.
323

 

Rubens Gomes de Sousa, por sua vez, assevera que não é renda o acréscimo de 

patrimônio que não provenha de uma atividade do seu titular, como, por exemplo, a 

valorização de imóveis. Para o ilustre jurista, “a renda só deve ser tributada quando 

realizada, isto é, quando o acréscimo de valor entra definitivamente para o patrimônio do 

titular. Do contrário, isto é, se fosse tributada a simples valorização, esta poderia depois 

desaparecer pela desvalorização, e o proprietário que afinal vendesse o imóvel abaixo do 

preço de custo teria tido prejuízo e não lucro”.
324

 

Como visto, há argumentos favoráveis e contrários as duas alternativas de 

tributação do ganho de capital. Na maioria das legislações não se tributa a valorização 

anual das propriedades, por conta das dificuldades práticas, mas a lei ordinária aplica a 

base do “momento do ganho realizado” (realization basis).
325

 Holmes é favorável a que os 

ganhos e perdas de capital não realizados sejam incorporados na apuração da renda 

periódica, mas nota que nenhum país ainda logrou implementar plenamente tal política 

tributária.
326

 

Nesse contexto, a legislação brasileira, em geral, determina que para que haja a 

tributação do ganho de capital, deve haver a realização do ganho em dinheiro. Ou seja, o 

ganho de capital é apurado quando da alienação do bem ou direito e o recebimento de um 

valor em dinheiro.
 327

 É o caso, por exemplo, da permuta, na qual só haverá tributação do 

ganho de capital se houver recebimento de torna em dinheiro. 

Contudo, em algumas hipóteses, mesmo sem ter ocorrido a realização em dinheiro 

do ganho de capital, ocorre a tributação. É o caso, por exemplo, da transferência a pessoas 
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jurídicas, a título de integralização de capital, de bens e direitos, pelo valor de mercado. 

Nesse caso, sendo a transferência realizada pelo valor de mercado e não pelo valor da 

declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital (art. 23 da 

Lei n
o
 9.249/95). 

Segundo Kevin Holmes, nos primórdios do desenvolvimento do conceito legal de 

renda, os tribunais entendiam que os rendimentos em formas outras que dinheiro deveriam 

ser convertidos em dinheiro para constituir renda tributável. O corolário era que qualquer 

receita que não fosse conversível em dinheiro pelo recipiente não era considerada renda.
328

 

Para o autor, num sistema que adote o conceito de renda no modelo proposto por 

Schanz, Haig e Simons (S-H-S), não é necessário que o rendimento seja convertido em 

dinheiro para que seja reconhecido como renda. Em outros termos, no modelo S-H-S, não 

é necessária uma transação monetária antes que a renda seja reconhecida.
329

  

Conforme Holmes, dada a histórica evolução do conceito de capital, os tribunais 

entenderam que a renda deve ser alguma coisa que está separada do capital que a produz. 

Assim, um ganho deve estar realizado para que seja tratado como renda no sentido legal. 

Uma mera mudança na sua forma, ou um acréscimo do valor de uma propriedade não 

configuraria uma renda.
330

  

Porém, o autor adverte que realização não é o mesmo que conversão em dinheiro. A 

realização de um ganho não requer que o bem seja convertido em dinheiro por meio de 

uma venda. O recebimento de um outro bem que tenha um valor de troca, em permuta do 

bem anteriormente possuído, é considerado uma realização, segundo Holmes. 

Nesse sentido, o autor menciona o caso Californian Copper Syndicate (Limited & 

Reduced) v. Harris, no qual a empresa contribuinte recebeu, em troca de terras vendidas 

com lucro por ela, ações da companhia compradora das terras.
331

 Nesse caso, Lord Traynor 

decidiu que um lucro é realizado quando o vendedor recebe o preço estipulado. Para o 

magistrado, não importa que o preço tenha sido recebido em ações, pois estas poderiam ser 

convertidas em dinheiro, se o contribuinte assim desejasse.
332
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Estamos de acordo com Kevin Holmes. Não nos parece que seja necessária para a 

realização de um ganho que haja a conversão do bem ou direito em dinheiro por meio de 

uma venda. Entendemos que é preciso, contudo, que o bem ou direito recebido pelo 

contribuinte em permuta do seu tenha um valor mensurável e liquidez. Caso contrário, o 

ganho de capital não pode ser considerado realizado, pois não há base suficientemente 

objetiva para a sua determinação. 

Não obstante, não concordamos com a tributação dos ganhos de capital não 

realizados. Para nós, essa tributação pode ser comparada com a tributação de uma renda 

fictícia. A simples valorização de um direito real ou pessoal não é suficiente para dar 

origem a um ganho de capital. A expectativa de uma pessoa de ter o seu patrimônio 

aumentado não evidencia uma capacidade econômica de pagar tributos. Ocorre uma 

tributação sobre um ganho virtual, já que a mais-valia só é certa quando ocorre a 

realização, ou seja, quando é alienado o direito real ou pessoal do contribuinte.
333

 

Não se pode tributar um ganho de capital potencial, ou seja, meramente possível ou 

provável, baseado na diferença entre o valor do bem no mercado e o custo da sua aquisição 

pela pessoa física ou jurídica.
334

 O ganho de capital só se torna efetivo quando o valor do 

bem é convertido, mediante troca no mercado, em outros direitos que possuem valor 

mensurável e liquidez. 

A comparação do custo de aquisição do bem com o seu valor de mercado, sem que 

haja a comprovação desse valor através de negócio efetivo, não constitui base 

suficientemente segura para reconhecimento e tributação do ganho de capital. 

No caso, não há aquisição de direitos pessoais (contra pessoas) ou reais (sobre 

coisas) novos pelo contribuinte. O que ocorre é que os mesmos direitos que já faziam parte 

do patrimônio do contribuinte passam a ter um valor de mercado maior. Não ocorre, 

portanto, ganho de capital passível de tributação. 
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lucro não se converte em direitos recebidos pela pessoa jurídica e, portanto, não é real” (Imposto sobre a 
Renda. Pessoas Jurídicas, cit., p. 279). Também sobre o tema, afirma Judith Freedman: “People (including 

judges and politicians as well as taxpayers) do not recognize paper gains as income even if economists do. 

Investors are interested in what they have at the date of acquisition and again at the date of sale but not in 

between” (FREEDMAN, Judith. op. cit., p. 199). 
334

Justamente por isso, o art. 187, § 2º, da Lei das S.A. (Lei n
o
 6.404/76), só permitia o reconhecimento como 

lucro, para efeito de distribuição de dividendos ou participações, de ganhos de capital realizados. O § 2º do 

art. 187 da Lei n
o
 6.404/76 foi revogado pela Lei n

o
 11.638/07. 



132 
 

9.3. Ganhos Inflacionários 

Outra questão controversa é a tributação dos chamados ganhos inflacionários. 

Podem esses ganhos ser objeto de tributação pelo imposto de renda?  

A inflação é caracterizada, segundo Natanael Martins, pela contínua, persistente e 

generalizada expansão dos preços, causando à moeda perda de seu poder aquisitivo, o que 

acarreta profundas e importantes distorções na ordem jurídica.
335

 

Nesse sentido, discute-se se devem ser excluídos do conceito de renda os ganhos 

puramente inflacionários. Constituem tais ganhos verdadeiros acréscimos patrimoniais, 

passíveis de tributação pelo imposto de renda? 

Com a palavra, Pontes de Miranda: 

O alteamento do preço do objeto que se adquiriu de jeito nenhum pode se 

classificar como renda se a causa da elevação foi a desvalorização da 

moeda. Correção do valor monetário absolutamente não aponta renda. 

Nada rendeu; foi a moeda que se desvalorizou. O Estado, para poder 

edictar regras jurídicas sobre tributos, tem de partir da afirmação e da 

prova de que há suporte fáctico necessário e suficiente para cada uma das 

regras jurídicas. Onde não há terreno não se pode tributar com imposto 

predial. Onde não há ato jurídico não se pode exigir selo de instrumento. 

Onde não há venda ou consignação não se pode querer que se atenda a 

imposto de vendas e consignações. Onde não há renda não é concebível 

imposto de renda. 

(...) 

A renda supõe acréscimo de valor em moeda, entre dois pontos de tempo, 

a determinado poder econômico, sem que se possa pensar em renda se o 

poder econômico apenas mudou de valor por ter-se degradado a moeda. 

Não importa qual seja a teoria dos economistas para conceituar renda 

(e.g. GEORG STRANZ, B. FUISTING, R. M. HAIG, G. STRUTZ). A 

depreciação da moeda não é fonte de renda: o valor verdadeiro persiste, 

em princípio; por isso se corrige o valor falsificado, digamos assim, da 

moeda. Com as inflações, dificilmente se obtém ressunção do valor-ouro 

da moeda. Mas, obtenha-se ou não, a renda só se produz se o que se tinha 

persiste e há plus, que é a renda.
336 

 

É certo que o processo inflacionário modifica a incidência do imposto de renda. O 

imposto passa a incidir sobre rendimentos meramente nominais ou fictícios, que podem 
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MARTINS, Natanael. A indexação monetária nas questões tributárias. In: MARTINS, Ives Gandra da 

Silva (Coord.). Curso de direito tributário. 4. ed. Belém: CEJUP; Centro de Extensão Universitária, 1995. 

p. 407. 
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MIRANDA, Francisco Cavalcanti Ponte de. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1972. t. 50, p.  492-493, grifos no original . 
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aumentar o montante do imposto a níveis superiores ao montante real do rendimento. Com 

efeito, é ilógico e injusto considerar um acréscimo patrimonial meramente nominal como 

renda, já que não há nenhuma melhora na posição econômica do contribuinte nesse caso. 

Trata-se de um ganho ilusório. Se não são considerados os efeitos da inflação, são 

tributados rendimentos inexistentes, o que é incongruente e injusto. Só devem ser 

tributados pelo imposto de renda os reais acréscimos patrimoniais. Ao se tributar ganhos 

apenas nominais, tributa-se a diminuição do poder de compra acarretada pela inflação, ao 

invés de se tributar um real acréscimo patrimonial.Exatamente por isso é que Kevin 

Holmes prega que o imposto de renda só pode ser cobrado se o contribuinte obtém um 

ganho econômico real e não meramente ilusório ou nominal.
337

 

O autor prossegue, afirmando que somente o ganho real (ou seja, o componente do 

ganho total que permanece após o efeito da inflação ter sido removido) fornece um poder 

econômico adicional. Destarte, para apurar-se a renda real, os ganhos nominais devem ser 

ignorados. Em períodos de inflação (deflação), a renda real normalmente é computada 

ajustando-se o preço de compra de um bem para cima ou para baixo de acordo com um 

índice de inflação aplicado ao período em que o bem é mantido em poder do contribuinte. 

Conclui Holmes que o conceito de renda exclui os ganhos ilusórios, advindos da 

inflação.
338

  

De acordo com Judith Freedman, é defensável afirmar que nem todos os ganhos de 

capital configuram renda. O exemplo mais óbvio de um ganho de capital que não deveria 

sofrer tributação é o ganho inflacionário, decorrente de um aumento no nível geral de 

preços.
339

  

De fato, alguns bens podem estar em poder do contribuinte há um longo período de 

tempo, de forma que a inflação pode corresponder a uma grande proporção do ganho de 

capital. Assim, há bons argumentos a favor da não taxação dos ganhos inflacionários, já 

que eles não representam um real incremento do poder econômico. Por isso, muitos países 

aliviam a tributação dos ganhos de capital levando em conta os efeitos da inflação. É 
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comum que se permita a indexação do valor de compra do bem, assim como a tributação 

dos ganhos de capital por alíquotas mais baixas.
340

 

Joachim Lang afirma que ganhos que não melhoram a posição econômica do 

contribuinte, na verdade, são ganhos ilusórios, que não se prestam a mensurar a capacidade 

contributiva. A tributação de ganhos ilusórios, segundo o professor da Universidade de 

Colônia, além de conflitar com o princípio da capacidade contributiva, com a equidade 

tributária e com a igualdade, também viola o direito de propriedade.
341

 

Também Richard A. Musgrave e Peggy B. Musgrave condenam a tributação dos 

ganhos inflacionários. Segundo os autores,  

a argumentação baseada na equidade, a favor da plena tributação dos 

ganhos de capital, é moderada pelo impacto da inflação. Se os ganhos de 

capital apenas refletirem um aumento inflacionário em termos nominais, 

eles não devem ser tributados. Para se obter um índice expressivo de 

capacidade tributável, é evidente que a renda deve ser definida em termos 

reais, isto é, de forma que as alterações no nível de preços sejam levadas 

em conta na determinação da renda tributável.
 342

 

 

De fato, os efeitos da inflação devem ser tomados em conta para determinar se 

ocorreu ou não um ganho de capital e qual o montante desse ganho. 

Assim, por exemplo, segundo Victor Uckmar, a Corte Constitucional italiana 

declarou  

inconstitucionais as normas que, para fins de imposto comunal sobre 

acréscimos de valor dos imóveis (d.p.r. n. 643, de 26.10.1972), apesar de 

sujeitar ao tributo aumentos de valor formados em longos períodos de 

tempo (até mesmo dezessete anos ou mais), ‘não previam correções 
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No Brasil, no que se refere aos ganhos de capital de pessoas físicas, aplica-se uma alíquota proporcional 

reduzida de 15%. Além disso, na alienação de imóvel adquirido até 31 de dezembro de 1988, pode ser 

aplicado um percentual fixo de redução sobre o ganho de capital apurado, segundo o ano de aquisição ou 

incorporação do bem (art. 18 da Lei n
o
 7.713/88). O art. 17 da Lei n

o
 9.249, de 26.12.1995, autorizou, para 

fins de apuração do ganho de capital, que as pessoas físicas e as jurídicas não tributadas com base no lucro 

real corrigissem monetariamente até 31 de dezembro de 1995, tomando-se por base o valor da UFIR 

vigente em 1º de janeiro de 1996, o custo de aquisição de bens e direitos adquiridos até o final de 1995. Por 

fim, mais recentemente, o art. 40 da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, visando abrandar os efeitos da 

inflação, previu a aplicação de fatores de redução do ganho de capital apurado. Contudo, a aplicação dos 

fatores de redução previstos nesta lei só ocorre a partir de 1º de janeiro de 1996, como previsto no § 2º do 

seu art. 40. No nosso entendimento, tais medidas não são suficientes para eliminar o componente 

inflacionário dos ganhos de capital. Seria necessário que fosse considerada integralmente a inflação do 

período em que o bem permaneceu em mãos do contribuinte, a fim de que não houvesse a tributação de 

ganhos puramente inflacionários.  
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adequadas à diversidade dos períodos de formação e isto para os fins de 

obviar as consequências nitidamente iníquas que, no longo período, 

decorreriam de uma mais ampla variação do parâmetro monetário’ 

(decisão n. 126, de 8.11.1979).
343

 

 

De outro lado, Kevin Holmes afirma que os países que tributam os ganhos de 

capital, comumente não permitem que se inclua nenhum componente inflacionário no 

ganho de capital, sendo a Austrália e alguns países sul-americanos as exceções 

significantes.
344

  

Apesar de a inflação, atualmente, estar mais controlada no Brasil, entendemos que 

ela ainda tem que ser levada em conta na apuração do ganho de capital. Assim sendo, a 

nosso ver, deveriam ser afastados todos os componentes inflacionários na apuração do 

ganho de capital.
345

 

O aumento do preço do objeto que se adquiriu não pode ser classificado como 

renda se a causa da elevação foi a desvalorização da moeda. Nesse caso, não há um 

acréscimo real no valor do objeto. Há um acréscimo meramente monetário, fruto da mais 

alta expressão monetária do objeto já possuído, sem um correspondente aumento do poder 

aquisitivo do contribuinte. Tributar a apreciação, em termos de moeda desatualizada, de 

valores patrimoniais, é tributar renda fictícia. 

Nesse diapasão, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acórdão n
o
 CSRF/01-

0422, prolatado em 16.03.1984, decidiu: 

Ora, a correção monetária, realmente, não constitui rendimento, porque 

lhe faltam elementos constitutivos deste, principalmente a 

reprodutividade. A renda se destaca da fonte sem empobrecê-la. Tal não 

ocorre na correção monetária, onde o capital continua o mesmo; apenas é 

atualizado para o valor do dia do pagamento. Sem ela, haveria uma 

diminuição do capital. Procura-se, com a correção monetária, apenas dar 

ao capital o mesmo valor que tinha, quando do negócio. Nada se lhe 

acrescenta; portanto, nenhuma renda há. 
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UCKMAR, Victor. op. cit., p. 86, nota 75. 
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HOLMES, Kevin. op. cit., p. 370. 
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Sobre o tema, comenta José Luiz Bulhões Pedreira: “No curso da inflação, a determinação dos ganhos de 

capital é completamente distorcida, se não se leva em conta a depreciação da moeda ocorrida entre a 
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comparação do custo de aquisição com o de alienação conduz a quantidade fictícia de renda, se os valores 

comparados não são reduzidos à moeda de mesmo poder aquisitivo” (Imposto de renda, cit., p. 3-19 e 3-

20). 
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A correção monetária, portanto, não é renda, mas simples restauração do 

valor primitivo do capital. Trata-se de mera alteração nominal, e não real. 

Mera substituição do desfalque do valor, e não acréscimo do valor.
346 

 

No mesmo sentido posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, como se observa 

pela leitura do voto vencedor do Ministro Cunha Peixoto, relator do RE n
o
 89.791-7: 

Na verdade, por mais variado que seja o conceito de renda, todos os 

economistas, financistas e juristas se unem em um ponto: renda é sempre 

um ganho ou acréscimo do patrimônio.  

(...)  

Ora, a correção monetária, realmente, não constitui rendimento, porque 

lhe faltam elementos constitutivos deste, principalmente a 

reprodutividade. A renda se destaca da fonte sem empobrecê-la. Tal não 

ocorre na correção monetária, onde o capital continua o mesmo, apenas é 

atualizado para o valor do dia do pagamento. Sem ela, haveria uma 

diminuição do capital. Procura-se, com a correção monetária, apenas dar 

ao capital o mesmo valor que tinha, quando do negócio. Nada se lhe 

acrescenta; portanto, nenhuma renda há. 

A correção monetária, portanto, não é renda, mas simples restauração do 

valor primitivo do capital. Trata-se de mera alteração nominal, e não real. 

Mera substituição do desfalque do valor, e não acréscimo do valor. E 

note-se que no caso sub judice, as partes estabeleceram a correção 

monetária tomando por base as Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional, e todos sabem que estes índices não acompanham os da 

inflação, sendo-lhe inferior. Há, pois, mesmo com a correção monetária, 

nos termos em que é posta no contrato, um decréscimo no capital, e não é 

lícito ao legislador dizer que a diminuição do patrimônio constitui renda, 

pois o conceito dela, além de estar consubstanciado no art. 43 do Código 

Tributário Nacional, existe no direito privado, quer no Código Comercial 

(lucros, etc., arts. 302, 288), seja no Código Civil (frutos, produtos, 

rendimentos, rendas – arts. 60, 178, § 10, 674, VI, 749, etc). 

 

                                                           
346Apud OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Variados efeitos fiscais da correção monetária. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Imposto de renda: conceito, princípios, comentários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1996. p. 142-143. Na mesma senda, confira-se a ementa do acórdão unânime da Segunda Turma do 

Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n
o
 775.589-PB, publicado no DJe de 6.11.2008: 

“Ementa – Processual Civil – Inexistência de Violação do art. 535 do CPC – Súmula 211/ STJ – Tributário 

– Imposto de Renda Pessoa Jurídica – Lucro Inflacionário não Realizado – Impossibilidade de Tributação – 

art. 43 do CTN – Não-configuração de Acréscimo Patrimonial – Precedentes. 1. Inexistente a alegada 
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implicitamente, o artigo 111 do Código Tributário Nacional, a despeito da oposição de embargos de 

declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. No que toca ao conceito de renda inscrito no art. 43 do CTN, 

firmou-se nas Turmas de Direito Público o sentido da impossibilidade de tributação do lucro inflacionário, 

pois o lucro inflacionário não realizado não é lucro real, mas, apenas correção – sem representar qualquer 

acréscimo. Recurso especial conhecido em parte e improvido” (In: Revista Dialética de Direito Tributário, 

São Paulo, n. 160, p. 222). 
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Destarte, conclui-se que na apuração do ganho de capital sujeito ao imposto de 

renda, o custo do bem alienado deve necessariamente sofrer correção monetária, pois o 

imposto de renda deve incidir sobre acréscimo patrimonial, e correção monetária do custo 

de aquisição não é acréscimo patrimonial. 

Com efeito, com relação à tributação do ganho de capital, é imprescindível que se 

faça um ajuste relativo à inflação, pois o componente inflacionário, em geral, representa 

uma parte substancial do montante total do acréscimo do valor do bem ocorrido durante o 

período em que o bem permaneceu em poder do contribuinte, principalmente se esse 

período compreender vários anos. 

Mas não só na apuração do ganho de capital deve ser efetuado o expurgo dos 

valores meramente inflacionários.
347

 Também deve ser feita a correção das tabelas de 

incidência do imposto de renda das pessoas físicas e das deduções e abatimentos 

permitidos, para que sejam fielmente considerados os efeitos da desvalorização da moeda. 

Da mesma forma, quanto às pessoas jurídicas, deve ser corrigida a parcela do lucro a partir 

da qual se aplica a alíquota adicional de dez por cento
348

 e deve ser permitida a aplicação 

da sistemática da correção monetária de balanço às suas demonstrações financeiras.
349
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É o que reconhecem Richard A. Musgrave e Peggy B. Musgrave: “Isto é especialmente importante em 

relação às mudanças no valor dos ativos. Uma elevação no valor nominal de um ativo, que seja 
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ajustamento à inflação é bem mais abrangente ultrapassando o aspecto dos ganhos de capital decorrentes 
da venda de ações ou ativos reais” (MUSGRAVE, R. A.; MUSGRAVE, P. B. op. cit., p. 208, grifamos). 
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efetivo e atual da moeda. Esta premissa básica pode visar objetivos diferentes conforme a natureza de cada 

hipótese. Mas, no caso que interessa ao presente trabalho, o objetivo visado é evidentemente o de evitar a 

descapitalização das empresas pela tributação de lucros meramente escriturais (às vezes popularmente 

chamados ‘lucros de papel’), decorrentes apenas de uma apreciação, em termos de moeda desatualizada, 

dos valores patrimoniais ou financeiros que ocorrem para a formação do lucro ‘real’ sujeito ao imposto de 

renda (SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres – 3. Imposto de Renda. Edição póstuma. São Paulo: Resenha 

Tributária; Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, 1976. p. 107). Na mesma senda, ensina Alberto 

Xavier: “A limitação da dedutibilidade plena da correção monetária da conta do patrimônio líquido faz, 

pois, surgir um lucro fictício, enganador dos sócios e de terceiros, fonte de descapitalização da empresa e 

base de cálculo de um imposto que – sob a aparência de tributar renda – está na verdade a taxar patrimônio, 

sem permissão constitucional” (XAVIER, Alberto. Estudos de direito tributário, n. 20. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1991. p. 85). 
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A não consideração dos efeitos da inflação implica numa majoração do imposto de 

renda de forma indireta e sem lei, o que fere o princípio da legalidade. Amplia-se a base de 

cálculo do tributo, aumentando a arrecadação tributária, sem que lei assim o determine.
350

 

Nesse sentido, Fritz Newmark fala no problema conhecido pelo nome de 

“progressividade fria” ou também de “elevação oculta do imposto”. Para o autor, na 

medida em que os aumentos da renda e dos valores patrimoniais sejam puramente 

nominais ou de natureza inflacionária, a progressividade provoca um aumento das cargas 

fiscais individuais não desejado originalmente pelo legislador.
351

 

A atualização de valores face à perda de poder aquisitivo da moeda nacional não 

pode ser considerada renda, assim como, segundo o § 2º do art. 97 do Código Tributário 

Nacional, não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva 

base de cálculo. Portanto, desde que haja inflação, é imperativo que se aplique a correção 

monetária, impedindo-se com isso a tributação da renda fictícia. Somente há renda, como 

base de incidência do imposto, se do resultado se expurgarem os efeitos da inflação 

ocorrida no período. Por isso, deve ser eliminada a tributação da parcela da renda nominal 

correspondente à inflação.  

Não se pode considerar aumento de valor, nem muito menos renda, o que resultou 

apenas da desvalorização da moeda. A tributação de rendimentos meramente nominais 

viola o princípio da capacidade contributiva e tem efeito confiscatório, pois passa a ser 

tributado o próprio capital e não um acréscimo patrimonial.
352

Dessa forma, entendemos 
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Roque Antonio Carrazza explica a esse respeito: “Realmente, impedir a correção de tais índices, valores e 

limites de descontos obrigou os contribuintes a efetuar, sem apoio em lei, desembolsos sempre maiores em 
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riqueza nova, senão porque o Governo, cômoda e olimpicamente, ignorou a inflação havida no período. Se 

preferirmos, a não atualização dos preditos índices, tabelas e limites de dedução ‘ampliou’ a base de cálculo 

do IRPF, sem que lei assim o determinasse. Portanto, o ‘congelamento’ de que aqui se cogita permitiu à 

Fazenda Pública aumentar, sem respaldo em lei, sua arrecadação, porquanto ensejou o deslocamento de 

contribuintes de uma faixa a outra (v.g., da faixa de isenção à submetida à alíquota de 15%) não em 

decorrência da ampliação de seus rendimentos, mas porque não os tiveram reajustados de acordo com os 

índices inflacionários. O mesmo mecanismo perverso, por diminuir, em termos de poder aquisitivo, o 

montante dos abatimentos e deduções permitidos, acarreta, por via oblíqua, a majoração, sem lei, da base 

de cálculo do tributo” (CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda (perfil constitucional e temas 
específicos), cit., p. 306). 
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de direito privado, op. cit., v. 50, p. 495, grifos no original). 
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que os ganhos nominais ou ilusórios, por não representarem benefícios econômicos reais 

para o contribuinte, não devem ser considerados na apuração da base de cálculo do 

imposto de renda. 

 

9.4. Heranças e Doações 

Outra questão altamente controversa é a tributação das heranças, legados e doações 

pelo imposto de renda. 

Para os economistas, como afirmado acima, todos os acréscimos patrimoniais 

constituem renda. Assim, as heranças, legados e doações, que aumentam o patrimônio dos 

herdeiros, legatários ou donatários, constituiriam renda e, portanto, seriam passíveis de 

tributação. 

Segundo essa concepção, as heranças, legados e doações aumentam o poder 

econômico dos herdeiros, legatários e donatários. Por essa razão, havendo um aumento na 

riqueza líquida dos herdeiros, legatários e donatários, tal aumento deve ser considerado 

renda. 

Thomas Chancellor concorda com esse ponto de vista. O doutrinador propõe a 

seguinte definição de renda para fins tributários: 

Renda é o aumento, num determinado período, no poder de uma pessoa 

para comprar bens e serviços de outras para uso pessoal exclusivo ou o 

recebimento de serviços em operações de troca durante esse período. Esse 

poder de compra pode ser na forma de dinheiro (ou seu equivalente), ou 

de propriedade recebida, ou o valor de mercado de bens possuídos pela 

pessoa.
353

 

 

Também aqueles que defendem um conceito mais abrangente de renda, o chamado 

modelo Shanz-Haig-Simons, entendem que as doações e heranças devem ser consideradas 
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renda.
354

 Para esses teóricos da tributação, todos os acréscimos ao poder econômico de um 

contribuinte em um dado período devem ser tributados. 

Essa é a concepção, por exemplo, de Georg Schanz, que, segundo informa Henry 

Tilbery, “considera, como, ‘EINKOMMEN’ (ingresso), o acréscimo líquido do patrimônio 

dentro de determinado período, incluindo doações, heranças e ganhos de capital”.
355

 

Na doutrina nacional há uma grande discussão sobre a tributação das doações e 

heranças pelo imposto de renda. 

Roberto Quiroga Mosquera, afirma que nada obsta a tributação da transmissão 

causa mortis e da transmissão a título gratuito de quaisquer bens e direitos por um tributo 

de competência dos Estados e do Distrito Federal e por outro tributo de competência da 

União. Segundo o autor, estão sendo tributadas duas realidades distintas, dois fatos 

diferentes.
356

  

Para o autor, a repartição de competências tributárias é a base viabilizadora da 

incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de doação e herança. 

Aos Estados e Distrito Federal é dado o direito de criarem impostos sobre a mutação 

patrimonial que se constitui numa transmissão causa mortis ou a título gratuito. Já à União 

é atribuída competência para instituir o imposto de renda, que incidirá sobre a mutação 

patrimonial que se constitui num acréscimo. 

Com base nesse raciocínio, conclui o advogado e professor que 

“independentemente da origem da fonte patrimonial, se própria ou de terceiros, todo e 

qualquer acréscimo de elementos patrimoniais é passível de tributação pelo imposto sobre 

a renda e proventos de qualquer natureza”.
357

  

No mesmo sentido, José Eduardo Soares de Mello entende que pode haver a 

tributação de doações e heranças pelo imposto de renda. Para o doutrinador, as doações e 

heranças, por não resultarem nem do capital nem do trabalho, estão compreendidas no 

conceito de proventos, podendo ser tributadas pelo imposto de renda.
358
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Em sentido diametralmente oposto, Modesto Carvalhosa entende que não pode 

haver tributação das doações e heranças pelo imposto de renda.  

Para o insigne jurista, a renda deve provir de uma fonte patrimonial já pertencente à 

própria pessoa anteriormente. Portanto, prossegue o mestre,  

somente constitui renda tributável, aquela originada no patrimônio 

preexistente da própria pessoa, ou seja, a obtida a título oneroso, 

entendida esta última palavra como o esforço ou o risco da aplicação de 

um patrimônio material ou imaterial, numa determinada atividade, pelo 

próprio indivíduo que irá pagar o tributo (aplicação de capital = juros; 

trabalho = salário). 
359

  

 

Conclui o ilustre jurista e advogado no sentido de que o acréscimo patrimonial que 

tiver sua origem em doações ou heranças não é renda, pois tanto a doação como a herança 

não são frutos do patrimônio que já era de titularidade do contribuinte, mas constituem 

capital que se transmitiu de uma pessoa qualquer para a titularidade do contribuinte.
360

 

Bulhões Pedreira entende que as doações e heranças devem ser objeto de tributação 

por impostos sobre o patrimônio e não sobre a renda. Para ele, a distinção entre renda e 

capital é fundamental na determinação dos limites do poder impositivo da União e no 

exercício de sua competência de impor tributos sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza. A discriminação constitucional de rendas separa nitidamente o imposto sobre a 

renda dos impostos sobre o patrimônio, ou seja, sobre o capital.
361

 

Segundo o conceituado jurista, o conceito constitucional de renda não permite à lei 

ordinária sujeitar ao imposto de renda as doações e heranças, consideradas por ele 

modalidades de transferências de capital.
362

  

Na transferência de capital, conforme o jurista, há fluxo de bens e serviços de um 

patrimônio para outro. O estoque de bens e serviços acumulado em um patrimônio se 

reduz, aumentando em igual valor o estoque do beneficiário da transferência de capital.
363

 

Ou seja, uma das partes na transação sofre redução no seu estoque de bens e serviços em 
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benefício da outra. O fluxo de moeda, bens ou serviços conceituado como transferência de 

capital não pode ser definido como rendimento sujeito à tributação, pois se assim fosse não 

se estaria tributando a renda, e sim o próprio capital. 

Bulhões Pedreira afirma, ainda, que as legislações estrangeiras em geral também 

não incluem os valores recebidos a título de doação ou herança como parte da renda 

pessoal, mas os sujeitam a tributos especiais. Em seu entendimento, essa seria a única 

orientação compatível com a discriminação constitucional de competências tributárias.
364

 

Concorda com esse entendimento Hugo de Brito Machado, segundo o qual as 

transferências patrimoniais, entre as quais menciona as doações e heranças, a contribuição 

para o capital social das pessoas jurídicas, a restituição do capital aplicado nas pessoas 

jurídicas e as indenizações, podem configurar acréscimos patrimoniais, porém não 

configuram renda.
365

  

Rubens Gomes de Sousa, por sua vez, entende que uma determinada soma de 

riqueza, para constituir renda, deve provir de uma fonte patrimonial determinada e já 

pertencente ao próprio titular da renda. Assim, o dinheiro recebido por herança ou doação 

não seria renda, pois não provém de uma fonte pré-existente no patrimônio do indivíduo 

que a recebe.
366

  

Os valores recebidos a título de herança e doação sem dúvida representam um 

acréscimo patrimonial para aqueles que os recebem. Não resta dúvida que o donatário 

experimenta um enriquecimento quando recebe uma doação. Mas, por outro lado, o doador 

sofre um empobrecimento ao efetuar a doação. Assim, essa transferência de propriedade 

não cria um novo poder econômico. Simplesmente há um aumento no patrimônio do 

donatário e uma diminuição correspondente no patrimônio do doador. 

Além disso, na maioria dos países, as heranças e doações são sujeitas a um tributo 

específico, não sendo objeto de tributação pelo imposto de renda.
367

 Na verdade, se fossem 

aplicados dois tributos distintos sobre as heranças e doações haveria uma bitributação, já 

                                                           
364

PEDREIRA, José Luiz. Imposto de renda, cit., p. 2-19. 
365

MACHADO, Hugo de Brito. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. São Paulo: 

Resenha Tributária; Centro de Estudos de Extensão Universitária, 1986. p. 258. (Cadernos de Pesquisas 
Tributárias, v. 11). 

366
SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária, cit., p. 198. 

367
Na Espanha, por exemplo, por determinação expressa do art. 6.4 da Lei 35/2006, que dispõe sobre o 

imposto de renda das pessoas físicas, não está sujeita ao imposto a renda que se encontre sujeita ao Imposto 

sobre Sucessões e Doações. 



143 
 

que a mesma manifestação de capacidade contributiva seria tributada duas vezes por 

distintos entes federativos.  

No regime federativo, onde coexistem em um mesmo território duas ou mais ordens 

de poderes autônomos, a discriminação de rendas atribuídas privativamente a cada ente 

federativo é imperativa para o equilíbrio do sistema e o desenvolvimento de sua economia. 

É o caso do sistema tributário brasileiro, que se assenta na técnica da discriminação 

das rendas entre as entidades autônomas da Federação. No Brasil, várias são as pessoas 

políticas exercentes do poder de tributar e, portanto, titulares de competências impositivas: 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Entre eles é repartido o poder de 

tributar. 

A Constituição Federal de 1988 adotou, como as anteriores, uma discriminação de 

rendas exaustiva, integral e completa. A cada entidade autônoma da Federação (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) foi conferida competência expressa para instituir 

impostos, taxas e contribuições de melhoria. A Constituição estabeleceu a privatividade 

tributária e tornou evidentemente exclusivo de cada esfera o tributo que lhe foi destinado, 

sendo que tal atribuição não pode ser modificada por lei ordinária nem por lei 

complementar.
368

 

O sistema tributário brasileiro, estabelecido na Constituição, procura prevenir os 

conflitos de competência. De fato, de acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “o 

sistema tributário constitucional repartiu os fatos geradores de tal forma que cada um 

corresponde a um imposto nominado e que cada imposto corresponde a uma pessoa 

jurídica de direito público, União, Estado ou Município”.
369

 

No caso dos impostos, a competência para instituí-los foi dada de forma privativa 

sobre fatos específicos determinados, evitando-se os conflitos de competência entre as 

pessoas políticas titulares de competências impositivas.  

Em virtude disso, caso fosse instituído o imposto de renda sobre as heranças e 

doações, estaríamos diante de uma bitributação jurídica que, além de condenável do ponto 

de vista financeiro e econômico, é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico 
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tributário brasileiro, já que sendo o Brasil um Estado federal, as competências tributárias 

de cada entidade da federação estão bem delineadas em nossa Constituição Federal. 
370

Ou 

seja, a nossa Constituição não admite o chamado concurso de competências, sendo 

rigorosamente vedada a invasão de competência entre as diversas pessoas de direito 

público interno. 

Destarte, entendemos que no sistema tributário brasileiro as doações e heranças não 

podem ser submetidas ao imposto de renda, pois já são objeto do imposto previsto no art. 

155, I, da Constituição, de competência privativa dos Estados e do Distrito Federal. Ou 

seja, a Constituição retirou do campo de incidência do imposto de renda os acréscimos 

patrimoniais resultantes de heranças e doações.
371

 

Assim, de acordo com a rígida discriminação constitucional de competências 

tributárias da nossa Constituição Federal, cabe aos Estados e ao Distrito Federal a 

competência para a instituição de impostos sobre as heranças e as doações. A União não 

está autorizada a instituir imposto cuja base de cálculo ou fato gerador seja o mesmo do 

imposto sobre transmissão causa mortis ou do imposto sobre doação, nem mesmo dentro 

da sua competência residual.  

É que, de acordo com a Carta Magna, a competência residual da União há de ser 

exercida mediante lei complementar, e só abrange impostos que sejam não cumulativos e 

não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição 

Federal (art. 154, I). Ora, se a União, no exercício de sua competência residual, criar um 

imposto sobre heranças e doações, estará infringindo o aludido art. 154, I, da Constituição 

                                                           
370

No mesmo sentido, conferir Gerd W. Rothmann, no verbete Bitributação internacional, cit., p. 450. Sobre o 

conceito de bitributação jurídica, preleciona Gerd W. Rothmann: “Em sentido jurídico, ocorre bitributação 

internacional quando houver exigência de impostos idênticos ou comparáveis por vários Estados soberanos, 

do mesmo contribuinte e em relação ao mesmo objeto tributável e mesmo período tributário. (...) Dos 

conceitos acima referidos decorrem as seguintes características da bitributação jurídica, que a distinguem 

da dupla imposição: a) exigência de impostos por soberanias fiscais originárias distintas (pluralidade de 

soberanias); b) identidade do objeto tributável (fato gerador tributário); c) identidade do sujeito passivo 

(contribuinte); d) identidade do período tributário; e) identidade do tributo” (Id. Ibid., p. 449-450). 
371

No caso, se a lei estadual que criar o imposto sobre doações e heranças eleger como contribuintes desse 

imposto o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis, e o donatário, na doação, estará havendo 

uma bitributação jurídica, já que haverá a incidência de impostos idênticos ou equiparáveis em relação ao 

mesmo contribuinte, ao mesmo fato gerador e a períodos idênticos, exigidos por duas pessoas de direito 

público interno distintas (Estados e União). Já se os contribuintes forem distintos, estaremos diante de uma 

bitributação econômica, que ocorre quando o mesmo objeto é tributado em relação a distintos sujeitos 

passivos. Seria o caso da dupla tributação do lucro da empresa pelo imposto de renda da pessoa jurídica e, 

também, pelo imposto de renda da pessoa física, no caso da distribuição de lucros. Salientamos que, no 

Estado de São Paulo, a Lei Estadual n
o
 10.705, de 28.12.2000, que dispõe sobre o imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, elege como contribuintes do imposto, na 

transmissão causa mortis, o herdeiro ou o legatário e, na doação, o donatário (art. 7º). 



145 
 

Federal, pois estará criando imposto com fato gerador ou base de cálculo próprios do 

imposto discriminado no art. 155, I, da Constituição, de competência dos Estados e do 

Distrito Federal. 

Vejamos o porquê dessa afirmação. 

Entendemos que a tributação das heranças e doações pelo imposto de renda não 

está autorizada pelo art. 43, I, do Código Tributário Nacional, pois este se refere à 

aquisição de disponibilidade de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou 

da combinação de ambos. Ora, as doações e heranças não podem ser consideradas produtos 

do capital ou do trabalho do contribuinte, pois advém de terceiros que não este. Justamente 

por isso, Bulhões Pedreira refere-se a elas como transferências de capital. 

Portanto, as doações e heranças só poderiam ser consideradas proventos de 

qualquer natureza, nos termos do art. 43, II, do Código Tributário Nacional. Normalmente, 

a doutrina assimila a figura conceituada no referido inciso aos ganhos de capital, que 

podem ser caracterizados pela presença de um benefício auferido na alienação de bens ou 

direitos por preços superiores aos da sua respectiva aquisição. 

Muito embora nas transmissões por doação ou sucessão o donatário ou o sucessor 

adquiram os bens ou direitos e obtenham um acréscimo patrimonial, equivalente ao valor 

venal do bem ou direito recebido ou herdado, pode-se afirmar que há uma diferença nos 

fatos geradores do imposto sobre transmissão causa mortis e doação, e do imposto de 

renda. Enquanto o fato gerador do primeiro imposto é a transmissão da propriedade, o do 

segundo é a aquisição de disponibilidade sobre acréscimos patrimoniais. Contudo, 

considerando-se que o ganho de capital auferido pelos herdeiros ou donatários seria 

equivalente ao valor venal dos bens ou direitos recebidos, conclui-se que a base de cálculo 

dos dois tributos seria a mesma.  

Do exposto, conclui-se que a União não pode instituir imposto de renda sobre a 

transmissão causa mortis e a doação, a não ser na excepcional hipótese prevista no art. 

154, II, da Carta Magna.
372

 

Do ponto de vista prático, contudo, a questão não é tão relevante, já que o art. 6º, 

XVI, da Lei n
o
 7.713/88, consolidado no art. 39, XV, do Regulamento do Imposto de 
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Renda (RIR), aprovado pelo Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999, concedeu isenção para o 

valor dos bens adquiridos por doação ou herança. 

Na verdade, o dispositivo legal veio apenas esclarecer que as heranças e doações 

estão fora do âmbito material do imposto de renda, pois não tipificam nem renda e nem 

proventos de qualquer natureza. Conclui-se que a legislação ordinária apenas explicitou 

situação de não incidência do imposto de renda, já que a Constituição Federal retirou do 

campo de incidência do imposto de renda os acréscimos patrimoniais resultantes de 

heranças e doações. Trata-se, assim, de verdadeira hipótese de isenção didática, ou de não 

incidência, e não propriamente de uma isenção.  

 

9.5. Renda Imputada 

Conforme acima mencionado, a maior parte das dúvidas ou controvérsias sobre a 

inclusão de determinados eventos econômicos no conceito de renda ou proventos de 

qualquer natureza foi resolvida pela legislação ou pela jurisprudência. 

Nesse sentido, há controvérsia, aqui e no exterior, sobre a tributação da chamada 

renda imputada. A questão é: pode haver tributação da chamada renda imputada? 

A noção de renda imputada advém da concepção doutrinária que conceitua a renda 

como um fluxo de satisfações, serviços ou riquezas. 

Tal concepção doutrinária tem origem, segundo Bulhões Pedreira, na noção de 

utilidade econômica, que é a aptidão dos bens de satisfazerem as necessidades do 

indivíduo.
373

 A renda corresponde à utilidade dos bens obtidos durante um determinado 

período. Contudo, sendo a utilidade um conceito essencialmente subjetivo, a renda 

somente pode ser medida objetivamente com base no valor dos bens que proporcionam 

satisfação ao indivíduo. Assim, na mensuração da renda é computado o valor da moeda, 

bens e serviços recebidos pelo indivíduo nas transações com outros indivíduos, a chamada 

renda monetária, e também o valor dos serviços obtidos diretamente, independentemente 

de transações, por meio da sua atividade própria, ou do uso de bens de sua propriedade, a 

chamada renda não monetária ou imputada. 
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A inclusão da renda imputada no conceito fiscal de renda é defendida por muitos 

com o argumento de que se ela não for considerada ao se comparar a capacidade 

contributiva dos indivíduos, aqueles que percebem apenas renda monetária ficariam em 

desvantagem em relação aos que recebem renda monetária e não monetária.  

Sobre o assunto, comenta Bulhões Pedreira: 

São exemplos usualmente citados da injustiça tributária a que conduz a 

exclusão da renda não monetária: a situação do indivíduo que mora em 

casa própria, em comparação com o que mora em casa alugada; da dona 

de casa que faz o serviço doméstico, em relação à outra que trabalha fora 

de casa e paga empregada para realizar o mesmo serviço; do fazendeiro 

que mora na fazenda e que se alimenta com produtos desta, em relação ao 

empregado urbano que percebe salário, a maior parte do qual é aplicada 

em alimentação; ou do empregado que em suas horas de descanso cuida 

da horta e do pomar e produz alimentos para consumo próprio, em 

comparação com outro que não dispõe desses alimentos.
374

 

 

Kevin Holmes afirma que a renda imputada é incorporada nos conceitos de renda 

de Shanz, de Haig e de Simons. A renda imputada, no sentido em que é compreendida por 

esses economistas, compreende o valor dos benefícios derivados de transações realizadas 

fora do mercado.
375

 

Segundo Kevin Holmes, a renda imputada é uma forma particular de renda em 

espécie, podendo ser considerada uma forma de consumo. Com efeito, trata-se de uma 

renda não monetária. 

Porém, nem toda a renda não monetária ou em espécie pode ser incluída na 

categoria de renda imputada. É o caso, por exemplo, do inquilino que paga o aluguel de um 

imóvel em mercadorias, ao invés de pagar em dinheiro, como é usual, ou do trabalhador 

que recebe o seu salário em espécie. 

A renda imputada, portanto, faz parte do gênero renda em espécie e se caracteriza 

por derivar de transações fora do mercado. 

Conforme Kevin Holmes, o termo “renda imputada” não tem um significado 

preciso. Na literatura fiscal, a renda imputada é normalmente considerada como o 
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benefício auferido pelos proprietários pelo uso de seus bens, o benefício derivado da 

prestação de serviços para si mesmo e o derivado da utilização do tempo de lazer.
376

 

De acordo com Thomas Chancellor, a renda imputada seria o fluxo de satisfações 

advindas do uso de bens duráveis próprios pelo contribuinte ou dos bens e serviços 

advindos da prestação de serviços pelo contribuinte em proveito próprio. Além disso, 

segundo o autor, a definição de renda imputada inclui um terceiro elemento, o valor do 

lazer.
377

 

Segundo Kevin Holmes, a justificação teórica para a inclusão da renda imputada no 

conceito de renda fundamenta-se em duas bases amplas.  

A primeira é que a noção de renda, em última instância, é psíquica. Ou seja, a renda 

corresponde a um fluxo de satisfações pessoais, ainda que não sejam passíveis de 

mensuração prática.
378

  

Em segundo lugar, os cânones da equidade e da neutralidade tributária requerem 

que os benefícios derivados do consumo de bens, serviços ou tempo próprios sejam 

incluídos na base de cálculo do imposto de renda. De outra maneira, as pessoas que têm de 

comprar esses serviços de terceiros depois de pagar seu imposto de renda ficariam em 

situação desvantajosa se comparados aos que podem usufruir de seus próprios bens e 

serviços. 

De fato, um tema persistente na literatura das finanças públicas é que um conceito 

ideal de renda deveria incluir o valor dos serviços prestados para si mesmo, o valor do 

lazer e o aluguel líquido dos bens de consumo duráveis utilizados pelo contribuinte. Em 

princípio, esses itens seriam renda, assim como a compensação recebida em dinheiro ou 

em espécie. 

A dificuldade de mensuração da renda imputada, no entanto, faz com que muitos 

autores argumentem que a sua inclusão na renda tributável é impraticável.
379
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HOLMES, Kevin. op. cit., p. 522. 
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CHANCELLOR, Thomas. op. cit., p. 143. 
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HOLMES, Kevin. op. cit., p. 524-525. 
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É o entendimento de Bulhões Pedreira, que afirma: “As tentativas de computar na renda pessoal a renda 

não monetária, inspiradas em razões de justiça tributária, enfrentam dificuldades práticas na 

administração do imposto pela quase impossibilidade de avaliar ou controlar a maior parte das formas de 

renda imputada. A percepção de renda em bens, serviços ou extinção de obrigações em geral é tratada pela 

lei fiscal da mesma forma que a recebida em moeda, mas os ganhos correspondentes ao uso de bens, ou ao 

consumo de serviços produzidos pelo próprio indivíduo, em geral são excluídos do conceito fiscal de renda. 
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Assim é que Kevin Holmes comenta que a renda imputada decorrente do lazer e 

dos serviços domésticos prestados a si mesmo não é considerada como renda para fins 

tributários em nenhum lugar do mundo.
380

  

O doutrinador acrescenta que, no Canadá, a Comissão Carter considerou que uma 

base de cálculo compreensiva do imposto de renda deveria incluir a renda imputada. Mas a 

aludida Comissão não recomendou que a lei tributária canadense fosse modificada para 

incorporar a renda imputada por causa das dificuldades administrativas para determinar o 

ganho líquido advindo do uso de bens privados pelo seu proprietário.
381

 

Holmes conclui que as dificuldades na mensuração dos serviços e do lazer levam a 

que essas formas de renda imputada devam ser excluídas de um conceito legal de renda 

que seja capaz de aplicação prática.
382

 

Contudo, o jurista neozelandês entende que o benefício que um proprietário obtém 

pelo uso da casa própria e de outros bens deve ser incluído no conceito legal de renda.
383

 

                                                                                                                                                                                

Além disso, em muitas das hipóteses formuladas como exemplos de modalidades de renda imputada que 

deveriam ser consideradas para efeito de incidência do imposto, é discutível a própria justiça da inclusão. É 

o caso dos bens ou serviços produzidos pelo indivíduo durante período que não seria usado para o exercício 

de atividades que produzem renda monetária, mas que substituem o descanso, ou outras formas de 

recreação. Acresce que muitas dessas atividades não são desenvolvidas com o objetivo de auferir renda, 

mas por mero prazer. E seria irrealístico pretender distinguir entre atividades com base na intenção 

individual, computando na renda aquelas que traduzissem o desejo de produzir e excluindo aquelas que 

revelassem apenas a utilização do tempo disponível, com finalidades recreativas. Embora defendida pela 

doutrina, a tributação da renda imputada tem pouca aplicação prática devido às dificuldades de 
administração, que levam a grande maioria das legislações fiscais a excluí-la da base do imposto” 

(Imposto de renda, cit., p. 2-7 e 2-8). 
380

O lazer, presumivelmente, geraria um montante de renda equivalente ao valor que o indivíduo ganharia se 

tivesse trabalhado ao invés de optar pelo lazer. Mas, e se o indivíduo não tem uma ocupação fixa? Como 

determinar essa renda imputada? Percebe-se aí a dificuldade da tributação dessa forma de renda imputada. 
381

HOLMES, Kevin. op. cit., p. 532. Sobre o tema, comenta Alcides Jorge Costa: “De modo geral, e por 

motivos práticos, as legislações interpretam o conceito de renda em relação ao fluxo de riqueza, aos 

ingressos monetários ou em espécie. Assim, de modo geral, o acréscimo de valor patrimonial só é tributável 

quando se realiza. Da mesma forma, e por motivos práticos, exclui-se da tributação o valor do consumo de 
serviços de produção própria ou do uso de bens próprios, embora haja países onde o valor locativo da 
casa própria é somado à renda tributável” (Conceito de renda tributável, cit., p. 27, grifamos). 

382
Thomas Chancellor afirma que a prestação de serviços a si próprio ou o lazer não deveriam ser 

considerados renda. Segundo o autor, o reconhecimento de renda imputada no conceito de renda leva a 

tributação de serviços que são prestados para o benefício próprio ou gratuitamente a terceiros. Assim, o 

mecânico que conserta seu próprio carro ou pinta sua própria casa; o fazendeiro que consome vegetais de 

seu próprio jardim; o pai que ajuda seu filho com sua lição de casa ao invés de contratar um professor 

particular; a esposa que faz o serviço de casa ao invés de contratar uma doméstica e o homem que faz a sua 

própria barba ao invés de ir ao barbeiro deveriam ser tributados, por auferirem uma renda imputada. De 

maneira irônica, o autor diz que a lista poderia continuar ad infinitum e pergunta qual seria a justificação 

para essa massiva criação de renda (CHANCELLOR, Thomas. op. cit., p. 144-145). 
383

HOLMES, Kevin. op. cit., p. 561. Além da casa própria, poderia ser incluído no conceito de renda o valor 

locativo de outros bens duráveis, tais como automóveis, aviões, refrigeradores etc. 
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Donald B. Marsh entende que a renda em espécie na forma de renda imputada 

implica num aumento do poder de consumo e acúmulo do contribuinte, devendo ser 

tributada. Afirma que um contribuinte que adquire uma renda de $ 20.000, depois de pagar 

o imposto de renda, tem a opção de investir essa soma em títulos que lhe rendem cinco por 

cento ao ano, recebendo o valor de $ 1.000, e gastando o valor recebido, depois do 

pagamento do imposto de renda, no pagamento do aluguel de uma casa. O mesmo 

contribuinte, contudo, pode optar por investir os $ 20.000 em uma casa, não tendo de pagar 

aluguel. No exemplo dado pelo autor, supondo-se que a alíquota de imposto é de 20% sem 

nenhuma isenção, no primeiro caso o contribuinte ficaria com $ 800 para pagar o aluguel 

de uma casa e, no segundo caso, o contribuinte receberia uma renda imputada, 

correspondente ao valor economizado com o aluguel, do valor total de $ 1.000 anualmente, 

se não fosse obrigado ao pagamento do imposto de renda sobre a renda imputada.
384

 

De maneira análoga, o Tribunal Constitucional Alemão admitiu a tributação dos 

rendimentos imputados à casa própria nas Sentenças de 3.12.1958 (BVertGE 9, 39) e 

6.12.1983 (BVertGE 65, 325 e 352). Em tais decisões, o Tribunal entendeu que a 

imputação de rendimentos derivados da casa própria no imposto de renda responde à 

justiça tributária manifestada na economia dos gastos de aluguel.
385

 

O Reino Unido tributou a renda imputada por quase 200 anos, desde que o imposto 

de renda foi introduzido em 1799 até 1963. Já no Income Tax Act de 1799 foi incluída na 

renda tributável a renda imputada relativa às terras ocupadas pelo proprietário e às casas e 

edifícios ocupados pelos proprietários.
386
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MARSH, Donald B. The taxation of imputed income. 58 Pol. Sci. Q 514 (1943). [Texto reproduzido] In: 

CARON, Paul L.; BURKE, Karen C.; McCOUCH, Grayson M. P. Federal income tax anthology, cit., p. 

140-141. Consideramos imperfeito o exemplo, pois a renda imputada do imóvel deveria ser calculada sobre 

o valor médio do aluguel de um imóvel equivalente ao possuído pelo contribuinte e não no mesmo valor 

que o contribuinte auferiria caso aplicasse o dinheiro em títulos. Thomas Chancellor afirma que os 

defensores da tributação da renda imputada, frequentemente, de maneira explícita ou implícita, 

caracterizam a aquisição da casa própria ou de outros bens de consumo duráveis como um investimento ao 

invés de um ato de consumo. Assim como contas de poupança fornecem juros, que é renda explícita, uma 

casa própria fornece o benefício do abrigo que deveria ser tributado como um retorno implícito do 

investimento. Para o autor, isso leva a uma construção artificial que considera o proprietário da casa própria 

como um locador que poderia receber dele mesmo como um locatário. Por meio desse artifício, o bem é 

deslocado da categoria de consumo para a categoria de investimento para criar renda imputada adicional de 

investimento. Segundo o autor, tratar um bem de consumo simultaneamente como consumo e investimento 

é inapropriado (Id. Ibid., p. 148). 
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V. HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. Capacidad econômica y sistema fiscal: análisis del ordenamiento 

español a la luz del Derecho alemán. Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 1998. p. 212, nota 42. 
386

V. HOLMES, Kevin. op. cit., p. 540-546. 



151 
 

Não obstante, o Reino Unido deixou de tributar a renda imputada relativa a bens 

móveis durante esse período. Considerou-se que a tarefa de avaliar os bens móveis dos 

contribuintes e tributar o valor anual do seu desfrute de uma forma justa e eficiente seria 

uma tarefa impossível. 

Conforme Ian Roxan, o Reino Unido deixou de tributar a renda imputada referente 

ao uso de imóveis próprios em 1963, devido ao fato de que os valores em que essa 

tributação se baseava datavam de 1939.
387

 Assim, fazia-se necessário reavaliar todas as 

propriedades ou buscar-se outra solução. Optou-se pela abolição dessa forma de tributação. 

O principal caso de tributação da renda imputada é o da tributação do valor locativo 

de imóveis. 

Na Europa, muitos países tributam o valor locativo da casa própria. 

Na Itália, por exemplo, a renda imputada relativa ao valor locativo da casa própria é 

geralmente baseada no valor cadastral do imóvel e na renda líquida média que a 

propriedade presumivelmente produz.
388

 

Na Espanha, tributa-se a renda imputada dos imóveis urbanos e de alguns imóveis 

rústicos, sendo excluída a tributação no caso da residência habitual do contribuinte e do 

solo não edificado. A renda imputada será apurada mediante a aplicação do percentual de 

2% sobre o valor cadastral do imóvel.
389

 

No caso de imóveis localizados em municípios em que os valores cadastrais tenham 

sido revisados, modificados ou determinados mediante um procedimento de valoração 

coletiva de caráter geral, conforme as normas cadastrais, e tenham entrado em vigor a 

partir de 1º de janeiro de 1994, a renda imputada será de 1,1% do valor cadastral. 

Quando se trate de imóveis em construção ou naqueles casos em que, por razões 

urbanísticas, o imóvel não seja suscetível de uso, não se imputará renda alguma. 
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ROXAN, Ian. Imputed income (including deductible costs). In: ESSERS, Peter; RIJKERS, Arie (Orgs.) 

The notion of income from capital. Amsterdam: IBFD, 2005. p. 250. 
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A renda imputada de quaisquer outras residências de propriedade do contribuinte, além daquela utilizada 

como residência principal do proprietário e dos membros da sua família (se as residências adicionais forem 

usadas pelo proprietário ou sua família como uma residência secundária ou forem mantidas à sua 

disposição), é aumentada de um terço. Cf. Kevin Holmes, op. cit., p. 550.  
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V., a respeito, o art. 85 da Ley 35/2006, que dispõe sobre o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas. 
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Na maioria dos países, o contribuinte é tributado pela renda líquida que auferiria 

pela locação do seu imóvel, ou seja, são abatidos os custos de manutenção do imóvel e os 

juros pagos pelo financiamento para obtenção da casa própria.
390

  

No Brasil, o art. 6º, III, da Lei n
o
 7.713/88, consolidado no art. 39, IX, do 

Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999, 

concede isenção para “o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu 

proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau”. 

A nosso ver, acertada a decisão do legislador ordinário em isentar o valor locativo 

do prédio construído, quando ocupado pelo seu proprietário ou cedido gratuitamente para 

uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau.  

Tributar a renda imputada do imóvel próprio corresponde a tributar renda potencial 

ou a capacidade de adquirir renda. Se o imóvel não é alugado no mercado, mas utilizado 

pelo seu próprio proprietário ou cedido gratuitamente, o proprietário não aufere uma renda 

real, concreta. Ele apenas demonstra uma potencialidade para auferir renda, caso alugasse 

o seu imóvel a um terceiro, por um valor determinado. 

Tributa-se a possibilidade de o proprietário auferir renda, mas não um acréscimo 

patrimonial efetivo. Essa tributação é baseada no conceito de renda potencial. Como o 

proprietário poderia ter alugado a sua casa e recebido uma renda equivalente ao aluguel 

que deixou de receber, ele deveria ser tributado pela sua renda potencial, apesar de ter 

escolhido residir na casa ao invés de alugá-la. 

Se o proprietário usa o seu imóvel próprio ou cede-o a terceiros gratuitamente, na 

verdade está perdendo uma fonte de renda, pois caso tivesse investido seu dinheiro em um 

outro ativo, em vez de um imóvel, poderia estar obtendo um retorno financeiro sobre o 

qual teria que pagar imposto de renda. 

Suponha-se que um indivíduo aufira uma renda de R$ 100.000,00 e com ela 

adquira um apartamento, o qual é cedido gratuitamente para o seu filho. Obviamente, o 

indivíduo não obtém nenhum retorno financeiro ao ceder o apartamento em comodato ao 

seu filho. Contudo, se o indivíduo aplicasse os mesmos R$ 100.000,00 no mercado 

financeiro, certamente obteria um retorno sobre a sua aplicação, o qual seria tributado pelo 

imposto de renda. 
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Na Espanha não se admite nenhum abatimento. 
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Percebe-se que num caso o indivíduo não recebeu nenhum retorno financeiro pela 

sua aplicação, enquanto, no outro, recebeu, tendo sido o retorno financeiro objeto de 

tributação. 

Parece-nos que a compra de uma casa para uso próprio não é um investimento, mas 

um ato de consumo. A casa própria só vai gerar um ganho para o indivíduo se este, após 

adquiri-la, revendê-la com lucro. Só nesse caso o indivíduo poderá ser tributado pelo 

ganho de capital obtido.  

Além disso, cremos não ser possível a tributação da renda imputada, pois o Código 

Tributário Nacional não permite a tributação da chamada renda psíquica. O Código 

Tributário Nacional não considera renda ou proventos de qualquer natureza o fluxo de 

satisfações advindos do uso de bens duráveis próprios pelo contribuinte. Tal fluxo de 

satisfações não pode ser considerado um acréscimo patrimonial, passível de tributação pelo 

imposto de renda. 

O uso de um imóvel próprio pelo contribuinte certamente lhe traz satisfações ou 

benefícios, mas não acarreta o aumento do seu patrimônio.
391

 Muito menos a cessão 

gratuita de tal imóvel a terceiros. 

A tributação da renda imputada só é possível se a renda for conceituada como um 

fluxo de satisfações, o que não ocorre no sistema jurídico brasileiro.
392

 

Além disso, entendemos que não ocorre uma majoração da renda líquida de quem 

mora em casa própria. Na verdade, como lembra Rubens Gomes de Sousa, essa majoração 

da renda líquida é apenas aparente, pois o valor locativo do prédio, isto é, o aluguel que 

este poderia render, é consumido pelo proprietário ao nele residir. Finaliza o ilustre 

doutrinador, com razão, que “em nenhum caso a economia de uma despesa deve ser 

considerada como um rendimento”.
393
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Lembramos aqui a advertência de Thomas Chancellor, ao lembrar que alguns economistas e teóricos da 

tributação veem a renda como uma medida de bem-estar: “Income as a word, for purposes of taxation, is 
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mean anything and hence means nothing” (CHANCELLOR, Thomas. op. cit., p. 146). 
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psíquicas são rendas. O autor entende, contudo, que a definição de renda como um fluxo de satisfações é 

inapropriada (CHANCELLOR, Thomas. op. cit., p. 147). 
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SOUSA, Rubens Gomes de. Imposto de Renda, cit., p. 31.  
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Concluímos que, na verdade, o art. 6º, III, da Lei n
o
 7.713/88 veio apenas esclarecer 

que o uso do imóvel próprio ou sua cessão para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro 

grau estão fora do âmbito material do imposto de renda, pois não tipificam nem renda e 

nem proventos de qualquer natureza. A legislação ordinária apenas explicitou situação de 

não incidência do imposto de renda, já que a Constituição Federal retirou tais situações do 

campo de incidência do imposto de renda.  

Não obstante, a legislação ordinária do imposto de renda apresenta uma modalidade 

de rendimento imputado ao proprietário de bem imóvel; trata-se do art. 23, VI, da Lei n
o
 

4.506/64, que determina: 

Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou ‘royalties’ todas as 

espécies de rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou 

exploração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como: 

(...) 

VI – o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso 

gratuitamente. 

 

Esse artigo de lei foi consolidado no § 1º do art. 49 do Regulamento do Imposto de 

Renda (RIR), aprovado pelo Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999, que dispõe: 

§ 1º Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o 

equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido 

gratuitamente, ou do valor constante da guia do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU correspondente ao ano-calendário da 

declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39. 

 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o dispositivo regulamentar faz referência 

expressa à isenção do art. 39, IX, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), que repete 

o art. 6º, III, da Lei n
o
 7.713/88, que concede isenção para “o valor locativo do prédio 

construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do 

cônjuge ou de parentes de primeiro grau”.  

Destarte, conclui-se que o art. 23, VI, da Lei n
o
 4.506/64 só se aplica se o 

contribuinte ceder gratuitamente seu imóvel a pessoas que não sejam seu cônjuge ou 

parentes de primeiro grau. 



155 
 

Outra observação a ser feita é que o art. 23, VI, da Lei n
o
 4.506/64 não especifica 

qual o valor locativo do prédio urbano construído, para fins de apuração e cobrança do 

imposto de renda correspondente. Assim, o contribuinte não tem, com base na lei, como 

apurar o debitum tributário, porque esta não definiu a base de cálculo do imposto.  

Somente o § 1º do art. 49 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado 

pelo Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999, é que especifica que “constitui rendimento 

tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez por cento do valor venal de 

imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU correspondente ao ano-calendário da declaração”. 

Ora, conforme o princípio da legalidade, enunciado no art. 150, inciso I, da 

Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

“exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. 

Ocorre que o art. 23, VI, da Lei n
o
 4.506/64 não especificou a base de cálculo do 

imposto de renda incidente no caso de imóveis cedidos gratuitamente a terceiros. O 

dispositivo legal limitou-se a dizer que será classificado como aluguel o valor locativo do 

prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente. Deixou, contudo, de 

definir como apurar o valor locativo a ser considerado. 

É fácil depreender que se a lei não precisou a base imponível do imposto, resta 

impossível a determinação do objeto prestacional, isto é, qual valor o sujeito ativo pode 

exigir e que o sujeito passivo deve pagar. 

No direito tributário brasileiro, a lei deve conter todos os elementos e supostos da 

norma jurídica tributária (hipótese de incidência do tributo, seus sujeitos ativo e passivo e 

suas bases de cálculo e alíquotas), não sendo cabível a delegação ao Poder Executivo da 

faculdade de defini-los, ainda que em parte. 

A importância da base de cálculo ou base imponível no direito tributário é nuclear, 

como bem adverte Geraldo Ataliba, pois a obrigação tributária sempre tem por objeto o 

pagamento de uma soma em dinheiro, que apenas pode ser fixada em referência a uma 

grandeza prevista em lei.
394

 Portanto, se a lei não define a base de cálculo do tributo, não 

há como fixar o valor da dívida tributária a que está sujeito o contribuinte. 
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ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1997. p. 101. 
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O objeto de cada obrigação tributária é o pagamento de uma soma determinada cuja 

fixação depende integralmente da lei, não podendo ser delegada à administração tributária 

esta tarefa. 

A legalidade tributária requer que a lei defina todos os aspectos pertinentes ao fato 

gerador, necessários à quantificação do tributo devido em cada situação concreta que 

venha a reproduzir a situação hipotética descrita na lei. 

Ocorre que, no caso em tela, a base de cálculo do imposto só foi definida por um 

decreto, ao arrepio do que determina o art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, in 

verbis:  

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

(...) 

IV – a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado 

o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65; 

 

Como se observa, no direito tributário brasileiro a base de cálculo é matéria 

submetida ao princípio da reserva legal. Tendo a base de cálculo (“dez por cento do valor 

venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU correspondente ao ano-calendário da declaração”) sido 

estabelecida por um decreto, feriu-se irremediavelmente o princípio da legalidade. 

Aliás, segundo o art. 99 do Código Tributário Nacional, o conteúdo e alcance dos 

decretos estão restringidos aos das leis em função dos quais foram expedidos. Portanto, 

jamais o Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999, poderia extrapolar o conteúdo e alcance do art. 

23, VI, da Lei n
o
 4.506/64, complementando-o para estipular a base de cálculo do imposto 

devido pelo contribuinte que cede gratuitamente seu imóvel a terceiros.  

Conclui-se que não pode ser exigido o imposto de renda sobre o valor locativo do 

prédio urbano construído, quando este for cedido em comodato, pois a lei não fixou a base 

de cálculo do imposto, como prescreve expressamente o art. 97, IV, do Código Tributário 

Nacional. 

Mas, ainda que superado esse obstáculo, não poderia ser tributada essa modalidade 

de rendimento imputado ao proprietário de bem imóvel. 
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Além das considerações acima expendidas a respeito da impossibilidade de se 

tributar a renda imputada do imóvel próprio, pois essa tributação corresponderia a tributar 

renda potencial ou a capacidade de adquirir renda, as quais também se aplicam no caso de 

um imóvel cedido gratuitamente a terceiros, há outros motivos para considerarmos 

inconstitucional essa modalidade de rendimento imputado ao proprietário de bem imóvel. 

É que, nesse caso, a lei presume a existência do rendimento, não admitindo que, 

mediante apuração, o contribuinte possa determinar outro montante de rendimento ou 

mesmo que não auferiu nenhum rendimento. Trata-se de uma presunção absoluta, não 

admitindo prova em contrário.  

No caso, a lei faz referência à cessão gratuita de imóvel. 

A cessão gratuita de imóvel configura um contrato de comodato, assim definido 

pelo art. 579 do Código Civil: “O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não 

fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”. 

Ora, se o comodato é um empréstimo gratuito, a presunção deveria ser de que o 

comodante não aufere rendimentos decorrentes desse negócio jurídico. Contudo, a lei 

presume exatamente o contrário, ou seja, que aquele que empresta gratuitamente um prédio 

urbano construído a terceiros aufere rendimento e deve ser tributado, sem admitir prova em 

contrário. 

Se uma pessoa não tiver obtido um acréscimo patrimonial, mesmo que a lei 

disponha que aquela hipótese é tributável, a lei ordinária que assim dispuser não pode 

prevalecer sobre o disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional ou sobre o disposto 

no art. 153 da Constituição Federal. Não pode a lei ordinária transformar uma não renda 

em uma renda. 

O imposto de renda só pode incidir sobre uma renda real, concreta, palpável. Jamais 

poderia incidir sobre uma renda fictícia, decorrente de uma presunção absoluta.  

A lei parte da falsa premissa de que todos os casos de cessão gratuita de imóvel 

acobertam uma locação, esquecendo-se que as situações anormais não se presumem. Pelo 

contrário, um negócio jurídico deve ser presumido como verdadeiro enquanto não se 
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demonstre a sua simulação. Assim, em caso de dúvida, deve-se considerá-lo verdadeiro e 

não simulado.
395

  

As presunções absolutas não podem ser utilizadas para exigir tributo, sem que tenha 

sido comprovada a ocorrência do fato gerador. O fato gerador da obrigação tributária não 

pode ser presumido, sem admitir-se prova em contrário, sob pena de ser ferido o princípio 

da legalidade e da verdade material. 

A efetiva ocorrência da situação de fato ou de direito prevista em lei, como 

necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador do tributo, é imprescindível para o 

surgimento da obrigação tributária, conforme o art. 114 do Código Tributário Nacional. 

Portanto, inexistentes as situações de fato ou de direito ensejadoras da ocorrência do fato 

gerador do imposto de renda, impossível o surgimento da obrigação tributária 

correspondente. 

Dessa forma, entendemos ser inconstitucional o art. 23, VI, da Lei n
o
 4.506/64, seja 

por não haver aquisição de renda ou proventos na cessão gratuita de imóvel a terceiros, 

seja pelo fato de o dispositivo legal adotar regime de tributação a partir de uma hipótese de 

presunção absoluta, o que é absolutamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico. 

 

9.6. Tributação de Atos Ilícitos e Inválidos 

Outra questão que se tem demonstrado extremamente polêmica é a possibilidade de 

tributação dos rendimentos advindos de atos ilícitos e inválidos. 

Na doutrina encontram-se manifestações no sentido de que atividades ilícitas não 

devem ser tributadas, pois caso isso ocorra o Estado estará locupletando-se com ações que 

ele mesmo proíbe e, dessa forma, associando-se à ilegalidade e dela tirando proveito. 

É o entendimento de Ives Gandra da Silva Martins. Ensina o renomado jurista: 

                                                           
395

Carlos Araújo Leonetti também entende absurda essa exigência. Confiram-se suas palavras: “Esta 

exigência se revela absurda a toda a prova: se a cessão do imóvel do ‘contribuinte’ se deu a título gratuito, 

isto é, sem nenhuma contrapartida, inexiste rendimento a ser tributado. Possivelmente, a intenção do 

legislador foi a de desestimular a locação travestida de cessão gratuita, com o que acabou por ferir o bom 

senso e a Constituição. Não se diga que o preceito em tela encontra amparo no art. 44 do CTN, que prevê o 

uso de base de cálculo presumida ou arbitrada, porquanto esta hipótese é cabível quando há renda ou 

provento e seu valor não é conhecido; no caso em comento, inexiste renda ou provento” (LEONETTI, 

Carlos Araújo. O imposto sobre a renda como instrumento de justiça social no Brasil. Barueri: Manole, 

2003. p. 181). 
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À evidência, pelo princípio da moralidade pública, o governo não pode 

ser parceiro, coautor, beneficiário do crime. Deve combater o crime. Não 

pode associar-se a sua execução, nem se beneficiar do produto da 

delinquência. 

Por esta razão, é que o crime não é fato gerador do imposto sobre a renda. 

Se o fosse, o manual do imposto sobre a renda deveria ser composto em 

dois volumes, um para os praticantes de atividades lícitas, ou seja, 

advogados, médicos, engenheiros etc. e outro para os que se dedicam a 

atividades ilícitas e destinado aos homicidas, sequestradores, assaltantes, 

prostitutas, traficantes etc.
396

  

 

Na mesma senda, a opinião de Mary Elbe Queiroz, para quem: 

Apesar de o entendimento das leis tributárias, ex vi do artigo 55, X, do 

Decreto n. 3.000/1999, vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda, 

RIR/1999, ser no sentido da admissibilidade da tributação dos ganhos e 

valores oriundos de atividades ilícitas, tal posição fere a própria 

conceituação do que seja tributo, artigo 3º do CTN, pois a incidência 

tributária não poderá constituir-se em sanção de ato ilícito. 

O acolhimento da tributação sobre o ganho proveniente de atividade 

ilegal ou obtido por meios ilícitos seria, em última instância, a 

concordância do Estado e a permissão para que ele se beneficiasse e se 

locupletasse de uma parte, a título de imposto, do valor oriundo de 

atividades criminosas por ele conhecidas. Em decorrência, nessas 

hipóteses, o procedimento mais adequado aponta para o confisco dos 

bens adquiridos ilicitamente, desde que tal constatação se dê em processo 

regular com amplo direito de defesa.
397

 

 

Em sentido diametralmente oposto, Amílcar de Araújo Falcão entende que a 

incidência tributária é indiferente à validade ou nulidade do ato privado através do qual se 

manifesta o fato gerador. Para ele, desde que a capacidade econômica legalmente prevista 

esteja configurada, a incidência da norma tributária há de ocorrer.
398

 

A tese contrária, segundo o jurista, representaria a manifestação de um 

sentimentalismo ilógico e infundado e, do ponto de vista tributário, conduziria à violação 

do princípio da isonomia fiscal. 

                                                           
396

MARTINS, Ives Gandra da Silva. O princípio da moralidade pública e o fato gerador do imposto sobre a 

renda. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Imposto de renda: conceito, princípios, comentários. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p. 10. 
397

QUEIROZ, Mary Elbe de. op. cit., p. 73. 
398

FALCÃO, Amílcar de Araújo. op. cit., p. 45. 
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A não tributação das atividades ilícitas e contrárias aos bons costumes abriria aos 

que as praticam a vantagem adicional da exoneração tributária, de que não gozam os 

contribuintes com igual capacidade contributiva decorrente da prática de atividades, 

profissões ou atos lícitos.
399

 

Ricardo Lobo Torres fala no princípio do non olet, por ele assim definido: 

Significa, modernamente, que o tributo deve incidir também sobre as 

atividades ilícitas ou imorais. É princípio de justiça cobrar o imposto de 

quem tem capacidade contributiva, ainda que proveniente do jogo, do 

lenocínio ou de outra atividade proibida, sob pena de se tratar 

preferencialmente os autores dos ilícitos frente aos trabalhadores e 

demais contribuintes com fontes honestas de rendimentos. O princípio do 

non olet é admitido na legislação brasileira e defendido pela maior parte 

da doutrina, embora em alguns países haja reserva sobre a sua 

legitimidade, por contrastar com os princípios do direito penal.
400

 

 

                                                           
399

Pontes de Miranda também era favorável à tributação da renda cuja procedência seja contrária ao direito. 

Confiram-se suas palavras: “A causa da renda não importa, inclusive a sua procedência contrária a direito. 

Se alguém exerce tráfico de influência no Brasil e ganha quatro milhões de dólares, ainda que os deposite 

na Suíça ou nos Estados Unidos da América, deve o imposto de renda, e o Estado em que se fez o depósito 

pode exigir a prova da satisfação do imposto de renda no país de onde se diz procedente o dinheiro; porque, 

se tal prova não há, a percepção foi no Estado do depósito, que pode cobrar o imposto e aplicar as sanções 

legais. Nenhuma renda, inclusive a dos jogadores e falcatrueiros, escapa ao imposto de renda. Só não é 

tributável o que foi percebido em substituição de elemento do patrimônio da pessoa. Se novos bens 

apareceram, houve infração das regras legais sobre declaração de renda, com todas as consequências, 

inclusive, se se trata de bens provenientes de tráfico de influência, as dos arts. 12, § 3º, e 150, § 31, 3ª parte, 

da Constituição de 1967” (Comentários à Constituição de 1967, cit., t. 2, p. 455). 
400

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário, cit., p. 102. Aliomar Baleeiro defendia 

posição semelhante. Confira-se: “Já vimos que são nulos os atos jurídicos, por expressa disposição do art. 

145, II, do C.C. quando for ilícito ou impossível seu objeto. Isso é irrelevante para o CTN. Pouco importa, 

para a sobrevivência da tributação sobre determinado ato jurídico, a circunstância de ser ilegal, imoral, ou 

contrário aos bons costumes, ou mesmo criminoso o seu objeto, como o jogo proibido, a prostituição, o 

lenocínio, a corrupção, a usura, o curandeirismo, o câmbio negro etc. A matéria foi controvertida, muitas 

vezes, na Europa. AMÍLCAR FALCÃO, que recorda o princípio do non olet (da famosa resposta do 

Imperador Vespasiano – ‘Não cheira!’, pondo a moeda no nariz, ao filho que lhe exprobava a tributação das 

cloacas) – cita a repugnância do Trib. Fed. de Recursos em admitir a incidência do imposto de renda nos 

proventos da exploração do jogo do bicho e de outras formas de jogos proibidos (ob. cit. n
o
 24). Deve 

admitir-se, pensamos, a tributação de tais atividades eticamente condenáveis e condenadas. O que importa 

não é o aspecto moral, mas a capacidade econômica dos que com elas se locupletam. Do ponto de vista 

moral, parece-nos que é pior deixá-los imunes dos tributos exigidos das atividades lícitas, úteis e 

eticamente acolhidas” (Direito tributário brasileiro, cit., p. 461-462). Sobre o chamado princípio do non 
olet, ensina Amílcar de Araújo Falcão: “As expressões – non olet – no texto usadas por Hensel e de que 

Bühler se servira para designar o ‘princípio do non olet’ (‘das Prinzip des non olet’) – (cf. nossa nota 32, 

retro), são atribuídas a Vespasiano, em resposta ao seu filho Tito que lhe sugeria extinguir o imposto, então 

criado, sobre as cloacas ou mictórios públicos – os ironicamente chamados de monumenta Vespasiani ou 

simplesmente Vespasiani. Quis o imperador romano desse modo significar que o dinheiro não tem cheiro, 

importando essencialmente ao Estado o emprego que faça dos seus tributos e não a circunstância de 

reputar-se ridícula ou repugnante a fonte de que provenham. Claro está que, na sua versão atual, as 

expressões perderam o conteúdo cínico da anedota, para se penetrarem de alto sentido ético, qual o de 

procurar atingir isonomamente a capacidade econômica do contribuinte sem preconceitos falsos ou 

ingênuos pruridos de sentimentalismo piegas quanto à licitude da atividade que constitua o fato gerador do 

tributo” (FALCÃO, Amílcar de Araújo. op. cit., p. 46, nota 35). 
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O art. 26 da Lei n
o
 4.506, de 30.11.64, consolidado no art. 55, inciso X, do 

Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999 

estipula: “Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos 

com infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem”. 

Esse artigo de lei está em consonância com o art. 118 do Código Tributário 

Nacional, que determina: 

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 

I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 

contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu 

objeto ou dos seus efeitos; 

II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

 

Parece-nos justificável a tributação dos acréscimos patrimoniais advindos da prática 

de atividades ilícitas, imorais ou contrárias aos bons costumes. 

Com efeito, se alguém aufere proventos advindos da prática da usura, por exemplo, 

pensamos não ser justo que esses proventos sejam exonerados da tributação pelo imposto 

de renda, enquanto os que recebem rendimentos do trabalho sejam tributados pelo imposto 

de renda. 

Ambos os contribuintes revelam capacidade econômica para arcar com o imposto 

de renda incidente sobre os acréscimos patrimoniais obtidos. Assim, não é justo, e fere o 

princípio da isonomia e da capacidade contributiva, que aquele que pratica atividades 

ilícitas, imorais ou contrárias aos bons costumes seja exonerado de pagar o imposto de 

renda sobre os acréscimos patrimoniais obtidos em virtude da prática de tais atividades, 

enquanto aquele que desenvolve uma atividade lícita sofra tributação. Se ambos obtêm 

acréscimo patrimonial, um desenvolvendo atividades ilícitas e outro desenvolvendo 

atividades lícitas, ambos devem ser tributados da mesma maneira. Além disso, a 

exoneração dos proventos advindos da prática de atividades ilícitas, imorais ou contrárias 

aos bons costumes fere o princípio da universalidade. 

Segundo esse princípio, como vimos acima, o imposto de renda deve alcançar todo 

tipo de renda e proventos auferidos pelo contribuinte de maneira igual, não sendo 

juridicamente válido distingui-los de acordo com as suas fontes de origem e outras 
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circunstâncias das atividades desenvolvidas pelos contribuintes. Na tributação pelo 

imposto de renda, qualquer acréscimo patrimonial deve ser tratado de maneira idêntica, 

sem que ocorram distinções derivadas de quaisquer critérios discriminatórios. 

Não importa se os acréscimos patrimoniais derivem do trabalho ou do capital, do 

trabalho assalariado ou autônomo, de atividades legais ou ilegais, ou provenham de 

qualquer outra causa eficiente, todos devem receber idêntico tratamento. Em resumo, a 

carga tributária sobre dois patrimônios que tiveram o mesmo aumento em determinado 

lapso de tempo deve ser igual, muito embora os aumentos decorram de fontes diversas. 

Assim, se alguém paga espontaneamente uma dívida de jogo, sem dúvida o credor 

dessa dívida experimenta um acréscimo patrimonial, o qual deve ser objeto de tributação 

pelo imposto de renda.
401

  

Pode soar estranho que o Estado tribute o produto de um ato ilícito, como, por 

exemplo, o dinheiro obtido por alguém com o tráfico de entorpecentes.
402

 Trata-se, 

evidentemente, de uma atividade delituosa. O ideal, portanto, é que esse dinheiro fosse 

restituído ou confiscado.
403

 

Aliás, o art. 91, II, b, do Código Penal determina que um dos efeitos da condenação 

é a perda em favor da União “do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que 

constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.
404

 

Não obstante, muito provavelmente o criminoso não irá revelar a origem dessa 

renda ao Fisco, mesmo porque, nesse caso, estaria se autoincriminando. Com efeito, 

                                                           
401

A prática ou exploração de jogos de azar está proibida em todo o território nacional, de acordo com o 

Decreto-lei n
o
 9.215, de 30 de abril de 1946, cujo art. 1º restaurou a vigência do art. 50 e seus parágrafos da 

Lei das Contravenções Penais. Contudo, apesar de as dívidas de jogo não poderem ser cobradas legalmente, 

não pode ser recobrada a quantia paga voluntariamente. É o que determina o caput do art. 814 do Código 

Civil, in verbis: “As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam o pagamento; mas não se pode recobrar a 

quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito”. 

Note-se que esse preceito não se aplica aos jogos e apostas legalmente permitidos, nos termos do § 2º desse 

mesmo art. 814 do Código Civil.  
402

Note-se que, no caso, não se está tributando o tráfico de entorpecentes em si. De fato, segundo o art. 3º do 

CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória que não seja sanção de ato ilícito. Assim, a prática do 

ato ilícito em si não dá ensejo à tributação. O que dá ensejo à tributação pelo imposto de renda é o proveito 

auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. 
403

Como acima referido, não se pode pedir a restituição do que foi pago voluntariamente a título de dívida de 

jogo. Nesse caso, portanto, não poderia haver a restituição e muito menos o confisco do que se pagou, ainda 

que se considere tal ganho imoral. 
404

No caso de confisco, obviamente, não pode haver tributação pelo imposto de renda sobre os rendimentos 

advindos da prática da atividade ilícita. De fato, se a lei determina, como efeito da condenação, a perda do 

produto e proveito do crime, não pode o condenado ser obrigado a suportar uma tributação sobre aquilo que 

perdeu, pois não houve acréscimo patrimonial no caso, justamente em virtude do confisco. 
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dificilmente um criminoso irá declarar ao Fisco os rendimentos que aufere com a atividade 

delituosa. 

Assim, detectado o acréscimo patrimonial, poderá haver a tributação pelo imposto 

de renda. O criminoso, por outro lado, não poderá escapar da tributação, pois não terá 

como provar que o incremento de seu patrimônio, além de não decorrer de uma atividade 

ou transação ilícita, já foi objeto de tributação anteriormente, ou, ainda, que decorreu de 

um rendimento isento ou não tributável.
405

 

A jurisprudência tem se manifestado a favor da tributabilidade das atividades 

criminosas ou imorais. 

Nesse sentido, confira-se o entendimento da Quarta Câmara do Primeiro Conselho 

de Contribuintes, resumido nesta ementa: 

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPJ 

Exercício: 1998, 2000 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – Não 

provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco 

dos artigos 10 e 59, do Decreto n
o
 70.235, de 1972 e não se identificando 

no instrumento de autuação nenhum vício prejudicial, não há que se falar 

em nulidade do lançamento. IRPF – FATO GERADOR – 
INTERPRETAÇÃO – A definição do fato gerador é interpretada 
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados 
pelos contribuintes e da natureza do seu objeto e dos seus efeitos. 
Assim, constitui fato gerador do imposto de renda a aquisição da 
disponibilidade econômica de proventos de qualquer natureza, ainda 
que adquirida por meios ilícitos. MULTA DE OFÍCIO 

QUALIFICADA – UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS – 

EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE – A utilização, por parte do sujeito 

passivo, de interpostas pessoas para movimentar recursos financeiros em 

contas bancárias, caracteriza o evidente intuito de fraude, a ensejar a 

                                                           
405

Embasa, também, a tributação dos acréscimos patrimoniais decorrentes de atividades ou transações ilícitas 

o § 1º do art. 43 do Código Tributário Nacional, assim redigido: “A incidência do imposto independe da 

denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 

origem e da forma da percepção”. Veja-se, também, o § 4º do art. 3º da Lei n
o
 7.713, de 22.12.1988, com a 

seguinte redação: “A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da 

localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da 

forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do 

contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”. Ver, a respeito, ainda, o art. 51, § 1º, da Lei n
o
 4.069, 

de 11 de novembro de 1962, consolidado no art. 806 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), 

aprovado pelo Decreto n
o
 3.000, de 26.03.1999, que determina: “A autoridade fiscal poderá exigir do 

contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos 

dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do 

patrimônio”. Por fim, estipula o art. 807 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR): “O acréscimo do 

patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das 

declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se 

o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à 

tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte”.  
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exasperação da penalidade, nos termos do art. 44, II, da Lei no 9.430, de 

1996. Preliminar rejeitada. Recurso negado (negritamos).
406

 

 

Na mesma senda, o entendimento perfilhado pelo Egrégio Supremo Tribunal 

Federal, em acórdão assim ementado: 

EMENTA: Sonegação fiscal de lucro advindo de atividade criminosa: 

‘non olet’. 

Drogas: tráfico de drogas, envolvendo sociedades comerciais 

organizadas, com lucros vultosos subtraídos à contabilização regular das 

empresas e subtraídos à declaração de rendimentos: caracterização, em 

tese, de crime de sonegação fiscal, a acarretar a competência da Justiça 

Federal e atrair pela conexão, o tráfico de entorpecentes: irrelevância da 

origem ilícita, mesmo quando criminal, da renda subtraída à tributação. 

A exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso – 

antes de ser corolário do princípio da moralidade – constitui violação do 

princípio de isonomia fiscal, de manifesta inspiração ética.
407

 

 

                                                           
406

Acórdão 104-23056, de 06.03.2008, da Quarta Câmara do 1º Conselho de Contribuintes. 
407

STF, 1ª Turma, HC 77.530-4/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25.08.1998, DJ 

18.09.1998. Consulta ao site do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL> Disponível em: 

<http://www.stf.gov.br/juris.html>. Acesso em: 28 jul. 2009. 
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10. A PROGRESSIVIDADE NO IMPOSTO DE RENDA 

 

10.1. Conceito de Progressividade 

A progressividade, segundo Sacha Calmon Navarro Coelho, “é um instrumento técnico 

e também princípio, na dicção constitucional, que conduz à elevação das alíquotas à medida 

que cresce o montante tributável, indicativo da capacidade econômica do contribuinte”.
408

 

A progressividade, de adoção obrigatória quanto ao imposto de renda (art. 153, § 

2º, II, da Constituição), é uma das formas de gradação dos tributos. 

Hugo de Brito Machado informa que entre as diversas classificações dos tributos existe 

a que leva em conta a forma de determinação do seu valor. Dessa forma, o tributo pode ser fixo 

ou graduado, e este pode ser classificado em proporcional, progressivo e regressivo.
409

 

Um imposto proporcional sobre a renda é aquele que tributa cada parcela da renda pela 

mesma alíquota, seja qual for a renda total do contribuinte. Nesse caso, um contribuinte com 

dez vezes a renda de outro pagaria dez vezes mais de imposto. Ou seja, no imposto 

proporcional a alíquota do tributo é invariável, seja qual o valor objeto da tributação. O 

imposto proporcional é aquele que recai à mesma alíquota sobre bases crescentes. 

Assim, se um imposto sobre a renda é estabelecido à razão de 25%, o contribuinte 

que auferir renda de R$ 10.000,00 pagará R$ 2.500,00 a título de imposto de renda e o 

contribuinte que auferir renda de R$ 100.000,00 pagará R$ 25.000,00 a título de imposto.  

Já um imposto progressivo sobre a renda é aquele cujas alíquotas aumentam na 

medida em que a renda do contribuinte aumenta. Nesse caso, um contribuinte com dez 

vezes a renda de outro pagaria mais do que dez vezes o imposto pago pelo outro.
 
 

O imposto de renda poderia, ainda, ser regressivo, ou seja, quanto mais a renda 

aumentasse, menores seriam as alíquotas. Os impostos regressivos são aqueles cuja 

alíquota é decrescente na medida em que cresce o montante imponível. No sistema 

regressivo, o ônus fiscal dos contribuintes que possuem renda menor, em termos de 

porcentagem de sua renda, é maior do que o ônus fiscal dos contribuintes que possuem 

maior renda. Naturalmente, por desatender ao ideal de justiça tributária, não se pode 
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admitir impostos pessoais de caráter regressivo, ou seja, que estabelecessem maior 

gravame sobre contribuintes de menor renda.  

A respeito do tema, ensina José Maurício Conti: 

Um aumento na contribuição menos que proporcional ao aumento na 

renda leva ao que se pode denominar de tributação regressiva, ou seja, a 

relação entre o tributo pago e a capacidade econômica é decrescente com 

o aumento na capacidade econômica. 

Já um aumento na contribuição proporcional ao aumento na renda faz 

com que a relação tributo/capacidade contributiva permaneça constante 

para qualquer nível de capacidade contributiva; neste caso teremos uma 

tributação proporcional. 

Uma terceira hipótese é a do aumento na contribuição de modo mais que 

proporcional ao aumento na capacidade contributiva. Nesta situação, a 

relação tributo/capacidade contributiva aumenta com o nível de renda, 

ocorrendo então o que se pode denominar de tributação progresssiva.
410 

 

A progressividade dos impostos pode ser estabelecida de várias formas. Aliás, basta 

conceder isenção até determinado montante da renda para fazer do imposto de renda um 

imposto progressivo. Como nos ensina Rubens Gomes de Sousa, a progressividade pode 

ser simples ou graduada: 

Progressão simples é aquela em que cada alíquota maior se aplica por 

inteiro a toda matéria tributária: p. ex. valor até Cr$ 100.000,00, imposto 

de 5%; valor até Cr$ 150.000,00, imposto de 6%; valor até Cr$ 

200.000,00, imposto de 7% e assim por diante; assim, se o valor a ser 

tributado for Cr$ 95.000,00, calcula-se 5% sobre Cr$ 95.000,00 ou seja 

R$ 4.750,00; se o valor a ser tributado for de R$ 120.000,00, calcula-se 

6% sobre Cr$ 120.000,00 ou seja R$ 7.200,00; e assim por diante. 

Progressão graduada é aquela em que cada alíquota maior calcula-se 

apenas sobre a parcela de valor compreendida entre um limite inferior e 

outro superior, de modo que é preciso aplicar tantas alíquotas quantas 

sejam as parcelas de valor e depois somar todos esses resultados parciais 

para obter o imposto total a pagar.
411

 

 

Hugo de Brito Machado entende que a adoção da progressividade simples é 

inconstitucional, por conflitar com os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. 
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Além disso, essa forma de calcular o tributo, segundo o autor, não atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.
412

 

De fato, a progressão simples conspira contra o princípio da igualdade na tributação 

e da capacidade contributiva, já que o contribuinte que está perto do limite superior de uma 

categoria ou classe pode vir a pagar menos imposto do que aquele que está no limite 

inferior de outra categoria ou classe.  

Assim, suponhamos que a progressão se dê da seguinte forma: 0 a 100, alíquota 

10%; 101 a 200, alíquota de 15%. 

O contribuinte que tem por base de cálculo o valor de 101, arcará com uma 

tributação de 15,15, enquanto o contribuinte que tem por base de cálculo o montante de 

100, arcará com uma tributação de apenas 10. Ou seja, a renda líquida do primeiro 

contribuinte, que está no patamar inferior da classe superior, será de 85,85, enquanto a 

renda líquida do segundo contribuinte, que está no patamar superior da classe inferior, será 

de R$ 90,00. Dessa forma, a renda líquida do segundo contribuinte será maior do que a do 

primeiro, apesar de ambos possuírem uma renda, anterior à incidência do imposto, 

praticamente idêntica. 

Pela legislação atualmente em vigor referente ao imposto de renda das pessoas 

físicas no Brasil, aplica-se uma progressividade graduada. Aliás, essa nos parece a melhor 

maneira de aplicar a progressividade.
413

  

Destarte, por exemplo, se um contribuinte, em 2009, aufere uma renda de salários 

mensal de R$ 15.000,00, os primeiros R$ 1.434,59 não serão tributados - parcela isenta -, 

os próximos R$ 715,40 serão tributados a uma alíquota de 7,5%, os demais R$ 716,69 

serão tributados a uma alíquota de 15%, os próximos R$ 715,29 serão tributados a uma 

alíquota de 22,5% e, por fim, os restantes R$ 11.418,00 serão tributados a uma alíquota de 

27,5%.
414
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Nos impostos progressivos, a alíquota marginal é aquela aplicada sobre o último 

real de renda que o contribuinte aufere. Isso significa que na medida em que a renda cresce 

a porcentagem de imposto a ser paga aumenta.  

Assim, a alíquota efetiva do contribuinte, ou seja, a proporção do total da sua renda 

que ele tem que pagar em imposto de renda não corresponde, no mais das vezes, à sua 

alíquota marginal, mas sim à quantia que ele efetivamente tem que pagar de imposto sobre 

a sua renda total. No exemplo dado acima, a alíquota marginal do contribuinte seria de 

27,5% e a alíquota efetiva seria de 23,08%. 

Por fim, é importante ressaltar que a progressividade sempre tem limites, o que leva 

a que os impostos progressivos, a partir de um certo patamar, tornem-se proporcionais. Do 

contrário, se a progressividade fosse ilimitada, o imposto a pagar seria igual ou maior do 

que o montante imponível. 

 

10.2. Origem Histórica 

Existe uma polêmica acirrada a respeito da progressividade dos impostos. Em 

princípio, essa seria uma questão a ser resolvida pela Ciência Econômica. Na verdade, 

como ensina Victor Uckmar, caberia à Ciência Econômica definir o sistema que melhor 

possa assegurar a justa repartição dos encargos públicos.
415

  

Há muitos séculos, pensadores e moralistas clamam por impostos justos, sem 

chegar a um acordo sobre quais seriam as características de tais impostos. Atualmente, 

passou-se a acreditar que a justiça tributária deve repousar na personalização e na 

graduação dos tributos segundo a capacidade econômica do contribuinte. 

Em tese, tanto a aplicação de alíquotas proporcionais como de alíquotas 

progressivas atendem ao princípio da capacidade contributiva. Assim, a adoção de um ou 

outro modo de tributação seria uma questão de política fiscal e não jurídica. Contudo, 

como a grande maioria dos países instituiu impostos com alíquotas progressivas, essa se 

tornou também uma questão a ser discutida pelos estudiosos do Direito. 

No passado, sustentou-se que os impostos deveriam ter alíquota proporcional e não 

progressiva, uma vez que os tributos deveriam ser proporcionais às possibilidades 
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econômicas dos indivíduos. Essa tese era justificada com base nos ensinamentos de Adam 

Smith, de acordo com o qual todos devem contribuir para as despesas do Estado “in 

proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the 

State”.
416

 

Essa formulação atende à equidade horizontal que é obtida mediante a 

implementação de um imposto proporcional à capacidade contributiva de cada indivíduo. 

Entende-se que pessoas com a mesma capacidade de contribuição sofrem o mesmo 

sacrifício, ou abrem mão da mesma utilidade, ao pagarem os mesmos impostos.
417

 Assim, 

como regra geral, é suficiente que se instituam impostos proporcionais à capacidade 

econômica de cada contribuinte para que seja alcançada a equidade horizontal. 

O princípio da equidade horizontal requer que a renda de uma pessoa seja medida 

utilizando-se dos mesmos métodos utilizados para medir a renda de outra pessoa. 

O princípio de equidade contido no imposto proporcional é o de que todo o 

contribuinte paga impostos em proporção direta à sua renda. Quando a renda dobra ou 

triplica, ou cresce dez vezes, a obrigação tributária aumenta na mesma proporção. Assim, 

aqueles que ganham mais pagam mais imposto. 

Inicialmente, como assinala Uckmar, com base nas lições de Steve, o princípio da 

capacidade contributiva foi interpretado no sentido da distribuição proporcional dos 

encargos públicos. Porém, com a retomada das ideologias radicais, a partir da segunda 

metade do século XIX, ganhou adeptos e fortaleceu-se a interpretação de acordo com a 

qual a capacidade contributiva cresce mais do que proporcionalmente ao aumento da 

renda.
418

 

Destarte, a imposição de alíquotas progressivas foi vista por muitos como desejável 

para obter maior equidade na distribuição da renda depois do imposto. As pessoas 

encarregadas dessa transformação política e intelectual encontraram um novo princípio, o 

da equidade vertical, para substituir o anterior princípio de equidade horizontal.
419
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Surgiu a preocupação de estabelecer a melhor distribuição do ônus tributário entre 

contribuintes com capacidades econômicas diferentes. Passou-se a aceitar que o gravame 

tributário variasse de forma mais que proporcional à variação da capacidade contributiva, 

ou seja, que a tributação fosse feita de maneira progressiva. Ou seja, começou-se a 

entender que a capacidade contributiva cresce mais que proporcionalmente aos recursos de 

cada um. 

Essa nova interpretação do princípio da capacidade contributiva, com um enfoque 

redistributivo no alcance da justiça tributária, levou à introdução de alíquotas progressivas 

nos mais diversos países. De forma que, como informa Victor Uckmar, da  

Alemanha à Áustria, da França à Itália, da Holanda à Suíça, da Inglaterra 

à Dinamarca, à Suécia, à Noruega, à Espanha, aos Estados Unidos, ao 

Canadá, ao México, à Austrália e ao Japão, pode-se dizer que não existiu 

um Estado onde, no fim do século passado ou no princípio do presente, 

não existissem impostos com alíquotas progressivas.
420

  

 

Aliás, é interessante notar, como informa Aliomar Baleeiro, que os “socialistas, no 

fim do século XIX e no começo do atual, quiseram fazer da progressão uma arma enérgica 

na luta de classes”.
421

 Acrescenta o autor que Karl Marx não se esqueceu de recomendar, 

no “Manifesto Comunista”, tributação fortemente progressiva. 

Hugo de Brito Machado, com base nas lições de Sousa Franco, destaca que a forma 

de tributação progressiva surgiu ligada a intenções sociais de maior igualdade.
422

 

Em um dado momento do século passado, os impostos progressivos tornaram-se 

universais. Nos Estados Unidos, ao fim de 1950, o imposto de renda atingiu 91% em escala 

progressiva. Na França, e em outros países, alcançou a 100%.
423

 Implantou-se a noção de 
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que, em determinados momentos, a medida do sacrifício tributário há de ser distendida a 

limites quase confiscatórios.
424

 

A partir de 1980, a progressividade passou a ter sua aplicação gradativamente 

reduzida na tributação, notadamente na legislação fiscal norte-americana.
425

 

Essa tendência refletiu-se no Brasil. Com o advento da Lei n
o
 7.713/88, reduziu-se 

o número e o percentual das alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda das 

pessoas físicas. O número de alíquotas passou de oito a apenas duas e o percentual máximo 

da alíquota do imposto de renda da pessoa física passou para 25%.
426

 

Por outro lado, tendo as alíquotas anteriores sido substituídas por alíquotas mais 

baixas, para abrandar a perda na arrecadação, os abatimentos da renda bruta e as deduções 

celulares foram abolidas. Dessa forma, as alíquotas menores passaram a ser aplicadas sobre 

uma base de cálculo maior.
427

 

De acordo com Sacha Calmon Navarro Coêlho, a  

título de simplificar, o legislador simplificou demais, aumentando a 

tributação pelo cerceamento arbitrário de abatimentos e deduções, pela 

adoção de poucas alíquotas progressivas e pela imposição de limites 

genéricos divorciados da realidade, contra os princípios da pessoalidade e 

da capacidade contributiva, em um país de muita desigualdade de renda, 

por faixas de população e por estamentos etários e familiares (número de 

dependentes).
428

 

 

Atualmente, de acordo com Andrea Lemgruber, em função da acirrada competição 

tributária que a economia globalizada vem enfrentando nas últimas duas décadas, houve 

uma drástica redução nas alíquotas do imposto de renda. A carga fiscal oriunda de 
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alíquotas altas foi, de uma maneira ou de outra, expressivamente reduzida a nível mundial, 

o que foi financiado por meio do alargamento da base de cálculo.
429

 Assim, a alíquota 

média do imposto de renda das pessoas jurídicas nos países da OCDE foi reduzida de cerca 

de 50%, no início dos anos 80, para menos de 35% em 2001. A Alemanha, por exemplo, 

reduziu em 36 pontos percentuais a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica.
430

 De 

fato, a alíquota do IRPJ naquele país era de 61,7% em 1985 e passou a ser de 25% em 

2002.
431

  

 

10.3. A Progressividade e a Capacidade Contributiva 

Conforme José Maurício Conti, um dos temas de mais difícil solução na tributação 

é a tributação dos indivíduos com diferentes capacidades econômicas. Ou seja, como pode 

ser realizada a tributação com equidade vertical.
432

  

Segundo Kevin Holmes, a equidade vertical determina que o ônus tributário deve 

ser diferente para pessoas em diferentes posições, de forma que um ônus 

proporcionalmente maior recaia sobre aqueles que estão melhor capacitados a arcar com 

ele. O critério da equidade vertical manifestou-se em muitos sistemas fiscais mediante a 

introdução de alíquotas progressivas do imposto de renda e, nos impostos indiretos sobre o 

valor agregado, por meio da imposição de alíquotas maiores sobre artigos supérfluos e 

menores sobre bens de primeira necessidade.
433

 

Para José Maurício Conti, a implementação da equidade vertical apresenta 

dificuldades muito superiores à da equidade horizontal, já que visa estabelecer a melhor 
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distribuição do ônus tributário entre contribuintes com capacidades econômicas 

diferentes.
434

  

A discussão sobre como realizar a tributação com equidade vertical é muito grande, 

uma vez que a equidade vertical pode ser alcançada de três maneiras: pela tributação 

progressiva, proporcional ou regressiva. 

Como no presente capítulo não iremos abordar a tributação proporcional ou 

regressiva, analisaremos as diversas correntes que procuram justificar ou se contrapor à 

tributação progressiva. 

Diversos teóricos entendem que a adoção do princípio da capacidade contributiva 

implica em uma tributação que imponha aos contribuintes um igual sacrifício. Como 

ensina José Maurício Conti, Stuart Mill fundava o conceito de Justiça Fiscal 

exclusivamente no conceito de igualdade de sacrifício. 
435

  

A teoria do sacrifício ignora os benefícios recebidos do governo e trata os tributos 

como se eles fossem um confisco da propriedade. Ela busca aplicar diretamente à 

tributação o primeiro princípio do utilitarismo, segundo o qual a lei deveria ser feita para 

trazer o maior benefício ao maior número de pessoas, ou mais precisamente, a maior 

quantidade de satisfação total.
436

 

Ninguém nega que o pagamento de tributos representa uma contribuição coercitiva 

para o governo. Destarte, os tributos impõem um sacrifício aos contribuintes, na medida 

em que os impedem de satisfazer suas necessidades. Entretanto, o sacrifício que ocorre 

quando se paga um valor que é retirado do montante a ser utilizado para satisfazer as 

necessidades mais fundamentais é maior do que o sacrifício que ocorre quando o valor 

pago ao Estado advém de recursos que seriam utilizados para a satisfação de necessidades 

supérfluas. A igualdade tributária não consistiria em que se imponha o mesmo sacrifício a 

todos os indivíduos. Se tanto um pobre quanto um rico pagarem ao Estado 10% de suas 

rendas, mesmo que os 10% pagos pelo rico sejam muito mais do que o que os pagos pelo 

pobre, este, para pagar sua parte, suporta um sacrifício muito maior do que o rico. No 
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primeiro caso, o imposto poderá ser pago em detrimento do necessário à existência, 

enquanto no segundo caso o imposto será pago sobre o supérfluo. 

Se duas pessoas são comparadas, uma tendo uma renda de R$ 1.000,00 e a outra 

uma de R$ 1.000.000,00, não parece difícil concluir que a utilidade do último real da 

pessoa mais rica é menor do que a utilidade do último real da outra. A partir daí, dessume-

se que o dinheiro tem uma utilidade declinante, pois a perda de um real para quem possui 

R$ 1.000,00 importa em maior sacrifício do que a perda de um real para quem possui R$ 

1.000.000,00. O fundamento da progressividade é o de igualar o sacrifício fiscal de todos 

os contribuintes.  

Contudo, segundo Luís Eduardo Schoueri, a teoria do sacrifício não fica ilesa de 

críticas, já que é impossível determinar o que seja um sacrifício equivalente.
437

Como 

afirmamos acima, há grande divergência na doutrina, tanto nacional como estrangeira, a 

respeito da progressividade. 

Para Humberto Ávila, as  

divergências surgem com relação a saber se a progressividade é uma 

técnica econômica, cuja utilização não é determinada pela ordem jurídica 

e que pode ou não ser utilizada pelo legislador conjunta ou 

separadamente com outras técnicas, ou se é uma consequência necessária 

do próprio princípio da capacidade contributiva e, por isso, deve ser 

aplicada a todos os impostos.
438

 

 

Na doutrina nacional, são muitos os defensores da adoção da progressividade. 

José Maurício Conti é categórico ao afirmar que a “tributação progressiva é a forma 

de tributação que melhor obedece ao princípio da capacidade contributiva, pois visa igualar 

o sacrifício dos contribuintes e obter, assim, a equidade vertical”.
439

 

Na mesma senda, Hugo de Brito Machado, a quem parece que “a progressividade é 

uma forma adequada de realizar o princípio da capacidade contributiva”.
440
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Roque Antonio Carrazza afirma que  

o critério da progressividade é consectário natural dos princípios da 

igualdade e da capacidade contributiva, pois exige que os contribuintes 

com maiores rendimentos recebam tratamento fiscal mais gravoso que os 

de pequeno porte econômico. Mas não apenas isso: melhorando a 

distribuição de renda, auxilia a concretização da igualdade material 

(concreta, substancial), consagrada em nosso Estado Democrático de 

Direito, plasmado pela Constituição de 1988.
441

 

 

Para Américo Masset Lacombe, a progressividade é uma decorrência lógica do 

princípio da capacidade contributiva. Segundo o doutrinar, todo o imposto deve ser 

progressivo, sob pena de violação do princípio da capacidade contributiva e, 

consequentemente, da igualdade.
442

 

Assim, na doutrina nacional, pode-se dizer que é majoritária a corrente que vê a 

progressividade como instrumento de realização da capacidade contributiva e, por 

conseguinte, da igualdade.
443

 

Em sentido oposto aos autores citados acima situa-se Fernando Aurelio Zilveti. 

Para ele, não há uma íntima relação entre progressividade e capacidade contributiva. O 

autor entende, seguindo os ensinamentos de Tipke, que a progressividade rompe 

definitivamente com a igualdade. A tributação progressiva seria mera política social da lei 

tributária. A aplicação do princípio da capacidade contributiva seria guiada pela 

proporcionalidade e não pela progressividade, que só pode ser aceita sob o aspecto da 

justiça social, e não da justiça fiscal.
444

 

No mesmo sentido, Joachim Lang entende que o princípio da capacidade 

contributiva apenas justifica uma alíquota proporcional. Segundo o autor, a 

progressividade é baseada na equidade vertical, significando que o contribuinte com maior 

capacidade contributiva deveria pagar mais. Mas, essa demonstração da capacidade 
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contributiva não demanda necessariamente a progressão. Ela também sustenta uma 

alíquota proporcional, na qual um contribuinte com renda maior paga mais imposto que um 

contribuinte com renda menor. Conclui Lang que uma imposto proporcional é plenamente 

justificável pelo princípio da capacidade contributiva.
445

 

O jurista alemão conclui que a adoção da progressividade é uma questão de política 

social, baseada no princípio do Estado do bem-estar social (welfare state principle).
446

 

Na mesma linha de raciocínio, Humberto Ávila afirma que do “princípio da 

capacidade contributiva não decorre o dever de aumentar a alíquota média por causa do 

aumento da base de cálculo”. 

E, prossegue o ilustre doutrinador gaúcho: 

O princípio da capacidade contributiva exige tão só que os sujeitos 

passivos que possuírem maior capacidade econômica quando isso for 

constitucionalmente relevante para o tributo que se aplica, deverão pagar 

mais tributos. Daí a afirmação de TIPKE: ‘O princípio da capacidade 
contributiva não determina necessariamente ao legislador a utilização de 
um tributo progressivo. Uma alíquota progressiva é, porém, compatível 
com uma interpretação da capacidade contributiva conforme o Estado 
Social de Direito’. Isso significa que não há um dever constitucional de 

utilização da capacidade contributiva em todos os tributos, mas tão só 

uma tradição de que a tributação conforme a capacidade contributiva seja 

feita por meio de alíquotas progressivas. 

(...) Com razão lembra TIPKE: 

‘O imposto progressivo é um permitido e possível, mas não obrigatório 

meio de realização da justiça social.’ 

‘Norma de finalidade social com finalidade distributiva é a relativa à 

alíquota progressiva do imposto sobre a renda: ela recebe sua justificação 

não do princípio da igualdade ou da capacidade contributiva; esses 

princípios conduzem a uma alíquota proporcional. A progressividade é 

muito mais uma expressão do distributivo Estado Social.’ 

Em resumo a progressividade, como técnica geral da tributação não 

decorre do princípio da capacidade contributiva, mas do princípio da 

solidariedade.
447

  

 

Apesar do que foi dito acima, muitos autores criticam o caráter de justiça fiscal 

existente em uma tributação progressiva. 
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Stuart Mill afirmava, a respeito do assunto:“Taxar as rendas mais altas em uma 

porcentagem maior do que as rendas menores significa impor um tributo à iniciativa e à 

parcimônia, uma penalidade a pessoas por terem trabalhado mais duro e economizado mais 

do que seus vizinhos”.
448

  

Para Walter J. Blum e Harry Kalven Jr., muitos apoiam a progressividade porque 

veem como decisivo o fato de que os ricos pagam mais tributos do que os pobres com a 

aplicação desse critério de tributação.
449

 Porém, os autores lembram que esse é um atributo 

tanto dos tributos proporcionais quanto dos progressivos, ou seja, tanto se a tributação for 

proporcional quanto se for progressiva, os ricos pagarão mais tributos que os pobres. 

A seguir, os juristas norte-americanos passam a tecer uma série de críticas à 

tributação progressiva. 

Para eles, o preço que o sistema tributário paga pela progressividade é alto. Ela 

produz uma lei tributária de quase impenetrável complexidade. Ela leva a que se dê uma 

atenção anormal aos aspectos tributários de qualquer transação econômica, assim como 

estimula a evasão fiscal, com incalculáveis consequências à moral dos contribuintes e ao 

respeito geral pela lei.  

Além disso, a progressividade, na opinião desses juristas norte-americanos, é uma 

fórmula politicamente irresponsável. Sob qualquer sistema progressivo atual, as maiores 

alíquotas são quase certamente aplicáveis a apenas uma minoria de votantes. Isso significa 

que é permitido a uma maioria estabelecer as alíquotas que irão incidir exclusivamente 

sobre uma minoria. A progressividade alivia os menos aquinhoados de uma certa parcela 

dos tributos e transfere essa parcela para os mais aquinhoados. Não se pode negar que, ao 

carrear-se o ônus tributário aos mais ricos, o resultado é uma diminuição da poupança e do 

potencial para a formação de capital na sociedade como um todo.  

Uma outra objeção à progressividade feita pelos autores é de que ela diminui a 

produtividade econômica da sociedade. A progressividade torna menos atrativa a tomada 

de riscos e impede a formação de poupança, bem como tem implicações regressivas no 

investimento. Da mesma forma, a progressividade tem impacto no incentivo para trabalhar, 

já que é causa de uma recompensa monetária decrescente para o trabalho. 
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Em síntese, a progressividade reduz a eficiência e o rendimento do trabalho, 

aumenta o custo e a complexidade da administração tributária, promove uma diminuição 

da poupança e do potencial para a formação de capital e reduz o nível de cumprimento da 

legislação tributária. Walter J. Blum e Harry Kalven Jr. concluem que a progressividade 

lida com os efeitos e não com as causas das imperfeições do mercado.
450

 Portanto, o seu 

uso não serve para corrigir as imperfeições do mercado no que toca à distribuição de 

recursos entre os indivíduos.  

No Brasil, Ademar João de Barros, em artigo publicado no jornal “O Estado de São 

Paulo”, em 13.3.1988, também criticou a progressividade do imposto.
451

 Pode-se resumir 

suas críticas da seguinte forma: 

a) a progressividade tributária penaliza os mais eficientes, já que na medida em que 

um contribuinte for mais eficiente, mais criativo, ou trabalhe mais, auferirá maior renda e, 

em consequência, estará sujeito a uma alíquota mais elevada que um outro que não possua 

as mesmas qualidades; 

b) a progressividade prejudica toda a sociedade ao desmotivar o esforço e a 

criatividade, já que as pessos mais esforçadas e criativas são penalizadas com alíquotas 

progressivas; 

c) a utilização dos serviços públicos é inversamente proporcional à progressividade 

tributária. Os serviços públicos - assistência médica, transporte coletivo, educação, etc. – 

são geralmente utilizados pelas pessoas com menor capacidade contributiva, que são 

atingidos pelas menores alíquotas. Enquanto isso, as pessoas com maior capacidade 

contributiva, que pagam as maiores alíquotas e pagam pelos serviços acima citados, de 

forma particular, arcam duas vezes com o custo dos mesmos serviços.  

Na seara jurídica, Ives Gandra da Silva Martins também tece críticas à teoria da 

progressividade. Para o renomado jurista paulista, essa teoria, por apresentar feição mais 

ideológica do que prática, está “em franca decadência no mundo inteiro”. Trata-se de 

“teoria de restrição de direitos e de desestímulo ao trabalho, à poupança e ao 

investimento”.
452
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Os que argumentam a favor da progressividade do imposto de renda referem-se à 

justiça com a qual ela distribui a carga tributária entre os contribuintes. Esses teóricos 

afirmam que todo contribuinte recebe alguns benefícios em razão do funcionamento do 

governo. Não obstante, tais benefícios aumentariam na medida em que a renda aumenta, o 

que justificaria a cobrança de impostos progressivos. 

Outro argumento favorável à progressividade é de que ela opera no sentido de 

diminuir as desigualdades na distribuição da renda. De fato, a progressividade não pode ser 

definida de maneira apropriada sem se fazer referência ao seu efeito redistributivo. Os 

defensores da progressividade entendem que as alíquotas progressivas são um instrumento 

de redistribuição de riqueza.
453

 

Assim, os impostos diretos com alíquotas progressivas, como é o caso do imposto 

de renda progressivo, são considerados necessários para o fim de implantar um sistema 

tributário distributivo.
454

 Como lembra Fernando Aurelio Zilveti, os “socialistas defendem 

a tese de que, por meio do afunilamento de maior tributação sobre aqueles de maior renda, 

haveria uma pressão para uma distribuição de renda, reduzindo a desigualdade social”.
455

 

A progressividade seria um meio de redistribuição da riqueza. 

                                                                                                                                                                                

global, levando em consideração todos os impostos cobrados do cidadão, concluiremos pela ineficiência do 

critério da progressividade no objetivo de proporcionar a distribuição de riquesas. A progressividade no 
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social e capacidade contributiva, cit., p. 31-32). 
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Nesse sentido, Hugo de Brito Machado afirma que a “principal função da 

progressividade dos tributos é a redistribuição da riqueza”.
456

 

Contudo, como lembra Alcides Jorge Costa, “a redistribuição é função de duas 

variáveis, a receita e a despesa”. Dessa forma, prossegue o jurista, de nada adianta que um 

sistema tributário seja fortemente progressivo, pois “se a despesa pública favorece mais as 

classes abastadas, não há redistribuição porque a massa de recursos vai beneficiar o mesmo 

segmento social de onde proveio”.
457

 Com efeito, para se determinar se um sistema 

tributário está efetivamente informado pelo critério da progressividade não deve ser 

esquecida a destinação da despesa pública. 

Deve-se recordar que tão ou mais importante que a justiça na arrecadação é a 

justiça no gasto público.  

Além disso, deve-se distinguir a progressividade de um imposto da eficácia 

progressiva desse mesmo imposto com relação à distribuição da renda nacional entre 

diferentes grupos de contribuintes. De acordo com esta segunda perspectiva, um imposto 

progressivo sobre o consumo de bebidas alcoólicas pode ter um efeito regressivo ao incidir 

mais sobre os grupos de menor renda, enquanto um imposto proporcional sobre o 

patrimônio pode ter efeito progressivo ao recair em maior medida sobre os grupos de 

contribuintes de maior renda.  

Observa-se a extrema controvérsia que envolve a questão, demonstrando que se 

trata de um problema de difícil solução. De fato, trata-se, a nosso ver, de uma questão de 

natureza eminentemente ideológica. 

Em nossa opinião, um imposto de renda proporcional atende ao princípio da 

capacidade contributiva, pois com sua aplicação os que possuem mais renda pagam mais 

imposto do que os que possuem menos renda. O princípio da capacidade contributiva 

refere-se à equidade horizontal, ou seja, contribuintes com a mesma renda devem pagar a 

mesma quantidade de imposto. Assim, a utilização de um imposto proporcional não fere o 

princípio da capacidade contributiva.  

A nosso ver, a progressividade das alíquotas do imposto de renda está relacionada a 

uma política social de redistribuição de riqueza e não ao princípio da capacidade 
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contributiva. Assim, não haveria necessidade de um imposto sobre a renda progressivo 

para ser atendido o princípio da capacidade contributiva. 

No entanto, além do financiamento do gasto público, o sistema tributário tem outras 

funções. Sobre elas, vale destacar as observações de Roberto dos Santos Ferreira, com 

fulcro nas lições de Héctor B. Villegas:  

O sistema tributário cumpre diferentes funções, podendo-se distinguir as 

de caráter fiscal, econômico e social. 

A função fiscal consiste no financiamento do gasto público do Estado, 

como instrumento principal de captação de receita para fazer frente às 

necessidades públicas. 

A função econômica cumpre, por exemplo, a defesa do desenvolvimento 

da indústria nacional, mediante a taxação de produtos importados, na 

instituição de incentivos fiscais e isenções. 

A função social se desempenha mediante a tributação daqueles com 

maior capacidade contributiva, com o fim de empregar o produto da 

arrecadação em obras voltadas para as camadas mais carentes da 

população, realizando a redistribuição de renda e diminuindo as 

desigualdades existentes.
458

 

 

Entendemos que a progressividade do imposto de renda está de acordo com a 

função social do sistema tributário.
459

 Ou seja, com ela visa-se tributar mais gravosamente 

os que possuem maior capacidade contributiva, para que o produto da arrecadação seja 

utilizado em proveito dos menos aquinhoados economicamente, efetuando-se a 

redistribuição de renda e buscando-se a diminuição das desigualdades sociais.
460

 

                                                           
458

FERREIRA, Roberto dos Santos. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 

2002. p. 15. 
459

Segundo Fritz Newmark, A. Wagner foi o primeiro tratadista que escreveu sobre a função político-social 

dos impostos. A. Wagner dividiu os impostos em impostos “em sentido puramente financeiro” e impostos 

“em sentido político-social”, os quais teriam a finalidade de “intervir, regulando-a e transformando-a, na 

distribuição entre os indivíduos da renda e da riqueza nacionais (distribuição derivada do ordenamento 

jurídico econômico) e, ademais, intervir se for necessário, também regulando-a e transformando-a, na 

utilização da renda e da riqueza individuais” (Principios de la imposicion, cit., p. 202-203). 
460

Na verdade, a redistribuição da renda e da riqueza pode ser feita recorrendo-se a medidas distintas das 

fiscais, como as derivadas da política de gastos públicos. Fritz Neumark fala em um princípio da 

redistribuição, por ele definido da seguinte forma: “De acuerdo com el postulado de redistribución es 
necesario estructurar el conjunto de la política fiscal de manera que la distribución interindividual de las 
cargas fiscales discorra progresivamente, por encima de las proporciones necesarias para la realización 
del princípio de la capacidad de pago, a fin de conseguir de esta manera uma redistribución de renta y 
riqueza que sea compatible con las instituciones fundamentales de una economía de mercado y que, de 
acuerdo con la concepción dominante, se considere justa; la redistribución habrá de consistir en una 
disminución de las diferencias en la distribución primária provocada por el mecanismo y la fuerza del 
mercado” (Id. Ibid., p. 211, grifos no original). A redistribuição da renda e da riqueza se coaduna com um 

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto no art. 3, III, da Constituição 



182 
 

Assim, caso o legislador ordinário entendesse que não haveria necessidade de um 

imposto de renda progressivo, por não ser necessária uma redistribuição de renda, nada 

obstaria que fosse instituído um imposto de renda com alíquota proporcional. 

Não obstante, no sistema constitucional brasileiro a progressividade é prevista 

como regra de observância obrigatória no caso do imposto de renda, em face do que dispõe 

o art. 153, § 2º, I, da Constituição Federal, que determina que o referido imposto seja 

informado pelo critério da progressividade. 

Destarte, entendemos que não poderia ser instituído pelo legislador ordinário um 

imposto de renda com alíquota fixa, pois a Carta Magna determinou que o imposto de 

renda e proventos de qualquer natureza será necessariamente informado pelo critério da 

progressividade. Esse inciso encerra norma cogente, de observância obrigatória pelo 

legislador ordinário. A lei poderá regular o modo pelo qual se dará a progressividade do 

imposto de renda, mas não pode ir contra a exigência constitucional, instituindo imposto 

com alíquota fixa.  

O nosso constituinte optou claramente pela progressividade no que se refere ao 

imposto de renda. Portanto, entendemos que a norma constitucional deve ter um mínimo 

de eficácia e deve ser respeitada pelo legislador ordinário.
461

 Logo, infere-se que este está 

impedido de instituir um imposto de renda proporcional. 

Em suma, o dispositivo do art. 153, § 2º, I, da Constituição Federal, ao determinar 

que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza será informado pelo critério 

da progressividade, encerra uma norma cogente, isto é, de natureza obrigatória. 

Destarte, em nosso sistema tributário, não cabe discussão no que toca à 

progressividade do imposto de renda, pois a sua aplicação é obrigatória, nos termos da 

Constituição. O legislador infraconstitucional poderá regular o modo pelo qual se dará a 

progressividade do imposto em referência. Porém, não poderá anular essa exigência 

constitucional.  

                                                                                                                                                                                

Federal, qual seja: “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 

Por fim, deve-se destacar que não só o imposto de renda pode ter função redistributiva, mas também outros 

impostos, como os impostos sobre sucessões e os impostos sobre o patrimônio.  
461

No mesmo diapasão, entende Ricardo Mariz de Oliveira: “Por isso, e porque o comando é imperativo - 
´será informado´ - à lei incumbe fixar as alíquotas e os intervalos de valores para aplicação da 
progressividade, mas esta não pode deixar de ser prevista pela lei, assim como ela deve observar as 

exigências da generalidade e da universalidade” (Princípios fundamentais do imposto de renda, cit., p. 213, 

grifamos). 
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Logo, a tributação em separado pelo imposto de renda de determinadas operações 

realizadas pelo contribuinte, isolada das demais operações que contribuem para a formação 

do fato gerador do tributo, num dado período, além de desconsiderar o caráter pessoal do 

imposto de renda, não permite a progressividade da tributação (inclusive pela adoção de 

alíquotas fixas ou regressivas), nem a sua graduação de acordo com a capacidade 

contributiva do contribuinte. De fato, a progressividade deve ser estabelecida 

considerando-se a totalidade das operações que formam o acréscimo patrimonial real do 

sujeito. Isto é, quanto maior o acréscimo patrimonial, decorrente do conjunto de operações 

realizadas pelo contribuinte num dado período, mais oneroso, progressivamente, o imposto 

de renda deve ser. 

Pelo exposto, entendemos que a legislação que determina a tributação 

exclusivamente na fonte e a tributação de rendimentos de forma definitiva e em separado 

dos demais rendimentos, em que a incidência do imposto de renda ocorre por meio de 

alíquotas fixas e até regressivas, e os respectivos rendimentos e imposto já retido pelas 

fontes ou pago pelo contribuinte não mais entram no cômputo do ajuste anual em conjunto 

com os demais rendimentos, deixa de atender ao princípio constitucional da 

progressividade, além de macular os princípios da pessoalidade, generalidade, 

universalidade e capacidade contributiva, que devem informar a tributação pelo imposto de 

renda, sendo, portanto, inconstitucional.
462
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ganho de capital (alíquota – 15%), de ganhos líquidos em mercado de renda variável (alíquota – 20%) e de 

operações financeiras (alíquota – 20%), que se constituem em um privilégio no tratamento dos rendimentos 

provenientes do capital em detrimento daqueles percebidos do trabalho e, por decorrência, resultam em 

também criar benefícios em relação às pessoas físicas e jurídicas que a ordem jurídica não pode abrigar. 

Tais formas de tributação ofendem a igualdade e a pessoalidade, uma vez que esse tipo de incidência do 

imposto não consegue aferir a verdadeira capacidade contributiva dos contribuintes. O imposto incide com 

a mesma alíquota e de modo igual para todos. O mesmo ônus é suportado por quem aufere R$ 100,00 ou 

R$ 100.000,00. Como resultado, a tributação acontece da mesma forma sobre realidades distintas e 

independentemente de qual tenha sido o ‘acréscimo patrimonial’, lucro, renda ou provento obtido por cada 

contribuinte, o que implica, também, uma injustiça fiscal” (QUEIROZ, Mary Elbe de. op. cit., p. 376-377). 
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11. CONCLUSÕES 

 

Para a criação, a interpretação e a aplicação das leis tributárias deve-se partir das 

regras e princípios constitucionais, pois a eles se subordinam todas as leis existentes no 

País.  

O Brasil possui a mais detalhada Constituição do mundo no que se refere à 

disciplina tributária. Inúmeros são os princípios e as regras explícitos ou implícitos em 

nossa Constituição Federal, que delimitam ou mesmo vedam o poder de tributar. 

Os princípios constitucionais tributários constituem expressão dos direitos 

individuais dos contribuintes em face do Poder Público, no sentido de limitar a sua 

competência tributária. 

Como princípios constitucionais especificamente aplicáveis ao imposto de renda, os 

princípios da generalidade, da universalidade e de progressividade são o fundamento não 

só para a criação legislativa dos direitos e das obrigações tributárias referentes ao aludido 

imposto, como para a sua interpretação e a sua aplicação. 

Do ponto de vista jurídico, o principal traço distintivo da Constituição é justamente 

a sua supremacia, a sua posição hierárquica superior à das demais normas do ordenamento 

jurídico. Por isso, as leis, atos normativos e atos jurídicos em geral não poderão existir 

validamente se incompatíveis com alguma norma constitucional.  

Não há norma constitucional que seja destituída de eficácia. Todas elas irradiam 

efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente à 

entrada em vigor da Constituição. 

As normas constitucionais têm aplicação obrigatória, devendo ser acatadas tanto 

pelo legislador, ao elaborar as leis, como pelos juízes, ao exercer o controle de 

constitucionalidade das leis. 

É o caso da norma do inciso I do parágrafo 2º do art. 153 da Constituição Federal, 

que prevê que o imposto de renda será informado pelos princípios da generalidade, da 

universalidade e da progressividade.  
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Nas Constituições anteriores à de 1988 não constava norma semelhante. Daí sua 

fundamental importância, pois implicou em uma importante inovação da ordem jurídica 

preexistente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.  

O objeto do imposto de renda, contido na discriminação de rendas tributárias, é a 

“renda e proventos de qualquer natureza”. Esta é a realidade econômica que pode ser 

gravada pelo aludido imposto. 

A determinação do objeto do imposto de renda não é suficiente para a criação do 

imposto e sua exigência, pois existem divergências doutrinárias quanto ao conceito de 

“renda e proventos de qualquer natureza”. 

O imposto de renda é, conforme a mais abalizada doutrina e jurisprudência, 

exemplo de tributo que incide sobre uma materialidade não definida pelo direito privado e 

que, portanto, comporta um certo grau de indeterminação. 

Por conseguinte, o significado mínimo do termo renda deve ser construído pela 

doutrina e a jurisprudência.  

É mister a elaboração de um conceito jurídico, especificamente tributário de renda, 

capaz de dar segurança jurídica aos destinatários das normas que disciplinam a incidência 

do imposto de renda, já que não existe nenhuma definição absoluta e única do que seja 

renda tributável. 

Em face da Constituição (art. 146, III, “a”), as normas gerais de direito tributário 

devem definir o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte dos impostos, de forma a 

impedir que o legislador ordinário crie hipóteses de incidência incompatíveis com o objeto 

dos impostos previstos no texto constitucional. 

Ao entrar em vigor o novo sistema tributário nacional, a Constituição já encontrou 

no Código Tributário Nacional uma lei complementar. A Lei n
o
 5.172, de 25.10.1966, 

denominada Código Tributário Nacional, dispôs sobre o Sistema Tributário Nacional e 

instituiu normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, 

definindo o fato gerador do imposto de renda. 

Dessa forma, em nosso país, o conceito jurídico de renda foi dado pelo Código 

Tributário Nacional, reconhecido como lei complementar de normas gerais em matéria de 

legislação tributária. 
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O fato juridicamente hábil a gerar a incidência do imposto de renda, segundo o art. 

43 do Código Tributário Nacional, é o acréscimo patrimonial experimentado pelo 

contribuinte ao adquirir uma riqueza nova.  

Esse acréscimo patrimonial pode ser originado do capital aplicado ou da produção 

de trabalho do contribuinte, caso em que o produto auferido é conceituado como renda (art. 

43, I, do Código Tributário Nacional), ou pode ser derivado de qualquer outra origem, e a 

ele se dá o nome de provento de qualquer natureza (art. 43, II, do Código Tributário 

Nacional).  

Pode-se inferir que a aquisição da disponibilidade da renda, a que faz menção o art. 

43 do Código Tributário Nacional, em terminologia e sistemática jurídica escorreita, nada 

mais é do que a aquisição de um direito. O fato gerador do imposto de renda ocorre, dessa 

forma, quando houver a aquisição de um direito real ou pessoal que acresça o patrimônio 

do indivíduo. 

Se o direito adquirido pelo contribuinte tiver por objeto uma renda já recebida, 

teremos o acréscimo de um direito real ao patrimônio do contribuinte; se, por outro lado, o 

direito adquirido tiver por objeto uma renda que só será percebida no futuro, teremos um 

direito pessoal ou de crédito. Em ambos os casos, contudo, ocorrerá um acréscimo do 

patrimônio do contribuinte, pois a ele se agregarão novos direitos. 

A Constituição determina, como princípio geral de tributação, o caráter pessoal dos 

impostos e sua graduação segundo a capacidade econômica do contribuinte (§ 1º do art. 

145), vedando o tratamento desigual entre os que se encontrem em situação equivalente, 

bem como qualquer distinção em razão de sua atividade, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos (art. 150, II).  

De outra parte, a Lei Maior estabelece que o imposto de renda seja informado, nos 

termos da lei, pelos princípios da generalidade, universalidade e progressividade (art. 153, 

§ 2º, I), decorrentes do princípio da isonomia tributária (art. 150, inc. II). 

De acordo com tais princípios constitucionais, o imposto de renda deverá incidir 

sobre todas as espécies de rendas e proventos (universalidade), obtidas por toda e qualquer 

pessoa (generalidade), de forma mais onerosa quanto maior o valor auferido 

(progressividade).  
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Infere-se que o legislador constitucional previu um conjunto de princípios que se 

interligam, formando uma rede de proteção dos direitos fundamentais do contribuinte, 

limitadora do poder estatal de tributar.  

O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda ou proventos (acréscimos patrimoniais), ou seja, é o acréscimo verificado 

no patrimônio de uma determinada pessoa (física ou jurídica) num determinado período de 

tempo. 

Embora a lei ordinária possa estabelecer o regramento do tributo, no que concerne à 

materialidade da hipótese de incidência, não pode a norma impositiva distanciar-se da 

matriz constitucional da exação, nem da realidade dos fatos do mundo fenomênico. Nesse 

sentido, ilegítima a pretensão de tributar acréscimo patrimonial isolado, descaracterizando 

a própria ideia de patrimônio e sua vinculação subjetiva ao contribuinte.  

Com efeito, patrimônio é o conjunto de todos os bens, direitos e obrigações de uma 

pessoa. A variação ou mutação patrimonial pressupõe a comparação do patrimônio, 

considerado na totalidade dos elementos que o compõem, entre dois momentos distintos, 

com a consequente verificação de seu acréscimo, diminuição ou estagnação no período. A 

consideração da unidade do patrimônio do sujeito passivo do imposto de renda, além de 

inerente à natureza das coisas, é desdobramento lógico do princípio da universalidade, que 

informa o imposto. Assim, o acréscimo patrimonial verificado num período é o resultado 

de uma série de operações, não se confundindo com a mera entrada ou ingresso, que no 

patrimônio pode não permanecer. 

A tributação em separado de determinadas operações realizadas pelo contribuinte, 

sem levar em consideração as demais operações que contribuem para a formação do fato 

gerador do imposto, num dado período, provoca distorções na realidade, incompatíveis 

com a essência do imposto de renda, pois permite a incidência do imposto quando não 

ocorrer acréscimo patrimonial.  

Assim, o contribuinte que num determinado período obtenha ganhos líquidos com 

determinadas operações, mas que no mesmo período apure perdas em outras operações, 

que por disposição legal, com aquelas não se comunicam, será obrigado a pagar imposto de 

renda, ainda que a somatória das perdas tenha sido superior aos ganhos obtidos, ou seja, 

sem que tenha ocorrido acréscimo de seu patrimônio.  
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Por outro lado, o regime de imposição segregada de renda desconsidera o caráter 

pessoal do imposto de renda, não permitindo a progressividade da tributação, nem a sua 

graduação de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. De fato, a 

progressividade só pode ser estabelecida considerando-se a totalidade das operações que 

formam o acréscimo patrimonial real do sujeito passivo. Ou seja, quanto maior o 

acréscimo patrimonial, decorrente do conjunto de operações realizadas pelo contribuinte, 

maior a sua capacidade contributiva e, portanto, mais oneroso, progressivamente, o 

imposto. 

Analisando a legislação ordinária que dispõe sobre o imposto de renda, pudemos 

verificar que, muitas vezes, o legislador ordinário não tem atendido os princípios 

constitucionais que devem reger a tributação por esse imposto ao instituir concretamente os 

seus fatos geradores. 

Assim, tem sido cobrado o imposto de renda em casos em que não ocorre um 

verdadeiro acréscimo patrimonial, em desacordo com o conceito de renda delineado em 

nossa Constituição e no Código Tributário Nacional. É o caso da tributação sobre os 

ganhos meramente nominais e da renda imputada, por exemplo. 

Outrossim, a tributação definitiva ou exclusiva na fonte pelo imposto de renda leva 

a que sejam abstraídos fatores financeiros negativos que reduzam o montante do acréscimo 

patrimonial tributável (despesas, custos ou perdas) e as condições pessoais dos 

contribuintes, em contraste com o imposto de renda apurado pelo regime de declaração, 

que constitui ônus fiscal personalíssimo por excelência.  

Por isso, entendemos que o imposto de renda na fonte deve ser sempre objeto de 

compensação ou ajuste, a vista da renda total do contribuinte, no período de apuração 

definido pela lei. 

Deste modo, a tributação definitiva ou exclusiva na fonte pelo imposto de renda 

demonstra-se inconstitucional, por afrontar o caráter pessoal do imposto de renda e o 

princípio da universalidade, conforme previsto nos arts. 145, § 1º e 153, § 2º, I, da 

Constituição Federal. Ao invés da tributação sobre a renda e os proventos de qualquer 

natureza, base de cálculo do imposto de renda, tem-se a tributação sobre a receita dos 

contribuintes. 
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O mesmo ocorre na tributação definitiva, na qual não são considerados os demais 

resultados positivos e negativos do contribuinte no período de apuração, considerando-se 

apenas determinados ganhos ou rendimentos específicos do contribuinte. Assim, este pode 

vir a pagar imposto de renda sem que tenha obtido acréscimo patrimonial no período de 

apuração, o que conduz à desconsideração do conceito de renda, entendido como 

acréscimo patrimonial, tal como formulado pelo art. 153, III, da Constituição Federal e 

definido pelo art. 43 do Código Tributário Nacional. 

Além disso, o regime de imposição segregada de renda, por desconsiderar o caráter 

pessoal do imposto de renda, não permite a progressividade da tributação, nem a sua 

graduação de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. 

Por fim, o regime de tributação segregada da renda pode afrontar o princípio 

constitucional da igualdade, já que um contribuinte que auferir um determinado acréscimo 

patrimonial, equivalente ao de outro contribuinte, poderá ser tributado de maneira mais 

favorável que o outro, em função de que sobre o tipo de rendimento que obteve incide uma 

alíquota menor.  

Ou seja, os dois contribuintes sofrerão uma tributação distinta sem qualquer razão 

para tal, pois a situação objetiva de ambos é idêntica, ou seja, o acréscimo patrimonial 

experimentado por ambos é o mesmo. A única diferença será relativa à espécie de 

acréscimo patrimonial.  

Ora, ao tributar de maneira diferente acréscimos patrimoniais idênticos, a lei, na 

verdade, está discriminando entre espécies de acréscimos patrimoniais, favorecendo uns 

em detrimento dos outros, em visível afronta ao magno princípio da igualdade. 

De tudo o exposto, podemos constatar que o legislador ordinário não tem, em 

vários casos, atendido aos princípios constitucionais que devem reger a tributação pelo 

imposto de renda ao instituir concretamente os fatos geradores deste imposto, o que conduz 

à inconstitucionalidade da legislação instituída em afronta a tais ditames constitucionais. 
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