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REFORMA TRIBUTÁRIA

RESUMO

Traça um panorama histórico acerca da instituição do Imposto de Renda no Brasil, ao abordar sua origem, implementação e evolução frente ao
ordenamento jurídico brasileiro.
Promove, constitucionalmente, a distinção entre os termos “renda” e “proventos”, bem como aborda os critérios orientadores da imposição fiscal, ao
considerá-los como desdobramentos da idéia de isonomia.
Discorre a respeito do princípio inserto no § 1º do art. 145 da Constituição Federal, cujo conteúdo se divide em: capacidade contributiva “absoluta”
ou “objetiva” e capacidade contributiva “relativa” ou “subjetiva”.
Ao final, sinaliza para necessidade de observância ao princípio da capacidade contributiva, mormente quanto ao dever de se imprimir aos impostos
a personalização e a progressividade de alíquotas, a fim de se cumprir a vontade constitucional, a qual defende a idéia de proporcionalidade entre a
capacidade contributiva e o gravame tributário a ser suportado pelo contribuinte.
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1 ORIGEM DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA

O Imposto de Renda, da forma
como o conhecemos hoje, in-
cidente sobre a renda total do

contribuinte, foi, após diversas tenta-
tivas, instituído no Brasil em 1922,
mediante a Lei de Orçamento n.
4.625, de 31 de dezembro.

O apontado diploma legal, em
seu art. 31, dispunha :

Art. 31. Fica instituído o impos-
to geral sobre a renda, que será devi-
do anualmente, por toda pessoa físi-
ca ou jurídica, residente no território
do país, e incidirá, em cada caso,
sobre o conjunto líquido dos rendimen-
tos de qualquer origem1.

Tendo em vista a constatação
de algumas dificuldades para arre-
cadá-lo, tal como previsto nesse dis-
positivo, foram procedidas alterações
por meio da Lei Orçamentária n. 4.728,
de 31 de dezembro de 1923 (art. 3o),
a fim de facilitar a sua implantação, o
que ocorreu em 1924. Optou-se, en-
tão, pela progressividade de suas
alíquotas, estabelecidas entre 0,5%
e 8%2.

Desde então, o Imposto sobre
a Renda, o mais pessoal de todos os
impostos, tem-se revelado importan-
te imposto da União, ao lado do Im-
posto sobre Produtos Industrializa-
dos. No entanto, estudos econômicos
demonstram que a participação da
tributação da renda na carga tributá-
ria brasileira é baixa, atingindo ape-
nas 23%, enquanto, em países de-
senvolvidos, essa participação repre-
senta 70%3.

Em contrapartida, a carga tri-
butária brasileira é muito dependente
de impostos sobre produção e circu-
lação de bens e serviços, que signifi-
cam 60% do total4.

Tais dados fazem concluir que
o sistema tributário brasileiro apresen-
ta pequeno grau de progressividade,
chegando, mesmo, a ser regressivo,
dado o elevado número de tributos
incidentes sobre o consumo de bens
e serviços. A conseqüência é a im-
posição de maior ônus àqueles que
ostentam menor aptidão de contribuir
às despesas do Estado, posto que,
em regra, quem possui renda e
patrimônio revela maior capacidade
contributiva.

Diante desse quadro e, passa-
dos 80 anos da instituição do Impos-
to sobre a Renda, oportuno fazer-se
algumas reflexões, pelo quê recomen-
dável sejam lembrados alguns con-
ceitos básicos pertinentes a essa
imposição fiscal.

2 DISCIPLINA CONSTITUCIONAL

A Constituição da República
contempla o Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza
dentre aqueles de competência da
União (art. 153, inc. III), acrescentan-
do que este será informado pelos cri-
térios da generalidade, da universali-
dade e da progressividade, na forma
da lei (art. 153, § 2o, II).

Primeiramente, cabe lembrar
que o conceito de renda encontra-se
delimitado constitucionalmente. Tra-
duz acréscimo patrimonial, riqueza
nova, que vem se incorporar a
patrimônio preexistente, considerado
determinado período de tempo. Cons-
titui sempre um plus, jamais algo que
venha apenas substituir uma perda
no patrimônio do contribuinte. Pro-
ventos, por seu turno, é a denomina-
ção dada aos rendimentos recebidos
em função de aposentadoria. Em
ambos os casos, temos acréscimos
de capacidade contributiva.

Anote-se que a existência de
um conceito constitucional de renda
e proventos de qualquer natureza
implica a pouca liberdade do legisla-
dor infraconstitucional para estabele-
cer as hipóteses de incidência5.

 Os critérios orientadores da
imposição fiscal em foco também
merecem ser abordados, devendo
salientar-se que todos eles consti-
tuem desdobramentos da idéia de
isonomia: generalidade, universalida-
de e progressividade.

A generalidade, por primeiro,
significa que todas as pessoas que
aufiram renda e proventos de qual-
quer natureza devem submeter-se à
imposição tributária, sem privilégios
e discriminações6.

Já a universalidade, por sua
vez, impõe que nenhuma forma de
renda, advinda do trabalho, do capi-
tal, ou da combinação de ambos,
pode estar fora do campo de incidên-
cia do tributo 7 .

A progressividade, dada sua
íntima conexão com o princípio da
capacidade contributiva, merecerá
análise mais detida adiante.

3 O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA

Relembradas tais noções bá-
sicas, mister abordar o conteúdo es-
sencial do princípio da capacidade
contributiva. Informador de todos os
impostos, somente com a democráti-
ca Constituição de 1946 vem a ganhar
o merecido realce, em face da dicção
de seu art. 202, assim vazado:

Art. 202 – Os tributos terão
caráter pessoal sempre que isso for
possível, e serão graduados confor-
me a capacidade econômica do con-
tribuinte.

Todavia, a Emenda Constitu-
cional n. 18, de 1º de dezembro de
1965, ao imprimir a reforma constitu-
cional tributária, veio a retirar aquele
preceito do Texto Fundamental, não-
reproduzido pela Constituição de
1967 nem pela Emenda Constitucio-
nal n. 1, de 1969.

Presentemente, encontra-se
expressamente insculpido no § 1o do
art. 145 da Constituição, nos seguin-
tes termos:

Sempre que possível, os im-
postos terão caráter pessoal e serão
graduados consoante a capacidade
econômica do contribuinte (...).

Doutrinariamente, podemos
conceber dúplice acepção ao conceito
de capacidade contributiva. Fala-se
em capacidade contributiva absolu-
ta ou objetiva quando se está diante
de um fato que se constitua numa
manifestação de riqueza; refere-se o
termo, nessa acepção, à atividade de
eleição, pelo legislador, de eventos
que demonstrem aptidão para concor-
rer às despesas públicas. Tais even-
tos, assim escolhidos, apontam para
a existência de um sujeito passivo em
potencial. Nesse sentido, a capaci-

(...) o Imposto sobre a Renda,
o mais pessoal de todos os
impostos, tem-se revelado
importante imposto da
União, ao lado do Imposto
sobre Produtos
Industrializados. No entanto,
estudos econômicos
demonstram que a
participação da tributação da
renda na carga tributária
brasileira é baixa, atingindo
apenas 23%, enquanto, em
países desenvolvidos, essa
participação representa 70%.
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dade contributiva atua como pressu-
posto ou fundamento jurídico do im-
posto, constituindo diretriz para a elei-
ção das hipóteses de incidência de
impostos.

Diversamente, a capacidade
contributiva relativa ou subjetiva –
como a própria designação indica –
reporta-se a um sujeito individualmen-
te considerado. Expressa aquela ap-
tidão de contribuir na medida das
possibilidades econômicas de deter-
minada pessoa. Nesse plano, presen-
te a capacidade contributiva in con-
creto, aquele potencial sujeito passi-
vo torna-se efetivo, apto, pois, a ab-
sorver o impacto tributário. Nessa
outra acepção, a capacidade contri-
butiva opera, desse modo, como cri-
tério de graduação do imposto e limi-
te à tributação.

4 EFICÁCIA DO PRINCÍPIO

Posto isto, impende examinar
a eficácia do princípio, naquilo em que
mais de perto se relaciona com o Im-
posto sobre a Renda. Logo, mister
abordar-se a personalização dos im-
postos, a preservação do mínimo vi-
tal e a orientação para o legislador no
estabelecimento de critério na defini-
ção da base de cálculo e da alíquota
e na indicação da natureza confis-
catória do imposto.

Sendo o imposto a espécie tri-
butária cuja hipótese de incidência
consiste num fato qualquer que não
se constitua numa atuação estatal 8 ,
já se depreende que essa modalida-
de de exação só pode fundar-se na
capacidade contributiva do sujeito
passivo. E assim é porque, nos im-
postos, o sujeito passivo realiza com-
portamento indicador de riqueza, que
não foi, de nenhuma maneira, pro-
vocada ou proporcionada pelo Poder
Público. Tal riqueza, portanto, é a
única diretriz que pode ser seguida
pela tributação não vinculada a uma
atuação estatal.

4.1 PERSONALIZAÇÃO DOS
IMPOSTOS

Como diretriz orientadora da
exigência de impostos, a capacida-
de contributiva imprime a tendência
da personalização destes. Desse
modo, na instituição dos impostos
deverão ser consideradas, o mais
possível, as condições pessoais dos
contribuintes.

Cumpre, nesse passo, tecer
uma breve explanação do que se im-
põe entender por impostos pessoais
e impostos reais, ainda que essa

classificação seja tida, por muitos,
mais como de natureza econômico-
financeira do que jurídica. No entan-
to, seu caráter jurídico é inegável, à
vista do tema ora abordado.

Ensina o mestre Ataliba que a
apontada classificação apóia-se na
existência de uma conexão maior ou
menor entre a estrutura do aspecto
material com o aspecto pessoal da
hipótese de incidência. Logo, são
impostos reais aqueles cujo aspecto
material da hipótese de incidência li-
mita-se a descrever um fato, aconte-
cimento ou coisa independentemen-
te do elemento pessoal, ou seja, indi-
ferente ao eventual sujeito passivo e
suas qualidades9, vale dizer, o aspec-
to pessoal desses impostos não tem
relação com a estrutura do aspecto
material dos mesmos.

Diversamente, impostos pes-
soais são aqueles cujo aspecto ma-
terial da hipótese de incidência leva
em consideração certas qualidades
juridicamente qualificadas do sujeito
passivo10. Nesse caso, as qualidades
jurídicas dos sujeitos passivos refle-
tem-se no aspecto material da hipó-
tese de incidência para estabelecer
diferenciação no tratamento destes.
Várias técnicas podem ser emprega-
das para o atingimento dessa finali-
dade, sendo de citar-se, como a mais
usual, as distinções na alíquota ou na
base imponível11. São os impostos
pessoais, portanto, os mais idôneos
à realização da justiça fiscal12.

Em conclusão, para atender-se
ao comando inserto no § 1o do art.
145 do Texto Fundamental, parece-
nos que a personalização do impos-
to há de ser observada sempre que a
estrutura do aspecto material da hi-
pótese de incidência o comporte,
mesmo que se esteja diante dos cha-
mados impostos reais13.

4.2 PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO VITAL

Outro efeito da diretriz em exa-
me vem a ser a preservação do cha-
mado “Mínimo Vital”, assim entendi-
da a quantidade de riqueza mínima,
suficiente para a manutenção do in-
divíduo e de sua família, intangível
pela tributação por via de impostos.

Para Sainz de Bujanda, a isen-
ção do mínimo vital é inseparável do
princípio da capacidade contri-
butiva14. Isto porque a capacidade
contributiva só pode se reputar exis-
tente quando aferir-se alguma rique-
za acima do mínimo vital. Este deve
ser, pois, intocável.

A fixação do mínimo vital,
destarte, variará de acordo com o

conceito que se tiver de necessida-
des básicas. O problema é tormento-
so, pois concerne a decisão política
do legislador. Em se tratando de pes-
soas físicas, este deverá basear-se,
à falta de normas constitucionais es-
pecíficas, no que, numa sociedade
dada, razoavelmente se reputarem
necessidades fundamentais do indi-
víduo e de sua família15.

O conceito de mínimo vital, em
conseqüência, varia no tempo e no
espaço16.

4.3 PROGRESSIVIDADE DE
ALÍQUOTAS

O princípio em foco traça, ain-
da, orientação para o legislador no
estabelecimento de critério para a
graduação dos impostos.

Como anotado precedentemen-
te, a noção de capacidade contri-
butiva absoluta ou objetiva relaciona-
se àqueles fatos legislativamente es-
colhidos por representarem manifes-
tações de riqueza. Já a capacidade
contributiva relativa ou subjetiva
corresponde à aptidão de um deter-
minado sujeito para suportar o impac-
to tributário, avaliável consoante suas
possibilidades econômicas. A expres-
são econômica do fato protagonizado
pelo sujeito em questão é mensurada,
justamente, pela base de cálculo, para
a qual se deve aliar a alíquota.

A base de cálculo, em conse-
qüência, deverá reportar-se àquele
fato de conteúdo econômico inserto
na hipótese de incidência tributária,
ou seja, deverá guardar pertinência
com a capacidade absoluta ou obje-
tiva apreendida pelo legislador. Au-
sente essa correlação necessária en-
tre a base de cálculo e a hipótese de
incidência tributária, a imposição será
inconstitucional, por desrespeito, tam-
bém, ao princípio estudado.

A alíquota, por sua vez, é uma
fração da base de cálculo que,
conjugada a esta, conduz à determi-
nação do quantum objeto da presta-
ção tributária. Nas palavras de Geral-
do Ataliba, é a quota (fração), ou par-
te da grandeza contida no fato
imponível que o Estado se atribui (edi-
tando a lei tributária)17.

Com relação a esta, é que se
coloca o tema da progressividade dos
impostos, critério expressamente
apontado como orientador da exigên-
cia do Imposto sobre a Renda (art.
153, § 2º, II, CF).

O princípio da capacidade
contributiva, como vimos, exige que
a tributação seja feita em proporção
à riqueza de cada um, assim enten-
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dida aquela manifestada pelo fato
imponível.

Mediante a técnica chamada
“proporcionalidade tributária”, a
alíquota ou percentagem é sempre
uniforme e invariável, qualquer que
seja o valor da matéria tributada.
Muito utilizados na Idade Moderna e
ocupando, ainda hoje, posição de
destaque nos sistemas fiscais con-
temporâneos, os impostos proporci-
onais já não são considerados os
mais idôneos a atender o princípio da
capacidade contributiva, persistindo
sua aplicação em casos pouco ajus-
táveis à progressividade18.

 A progressividade tributária,
por seu turno, implica seja a tributa-
ção mais do que proporcional à rique-
za de cada um. Um imposto é pro-
gressivo quando a alíquota se eleva
à medida que aumenta a quantidade
gravada19.

Com efeito, se a igualdade na
sua acepção material, concreta, é o
ideal para o qual se volta todo o
ordenamento jurídico-positivo, a
progressividade dos impostos é a
técnica mais adequada ao seu alcan-
ce. Isto porque a graduação dos im-
postos meramente proporcional à ca-
pacidade contributiva dos sujeitos não
colabora para aquele fim. Diversamen-
te, na tributação progressiva, aque-
les que detêm maior riqueza arcarão,
efetivamente mais, pelos serviços
públicos em geral, em favor daque-
les que pouco ou nada possuem e,
portanto, não podem pagar.

Enfaticamente, Misabel Derzi
assevera que a progressividade é a
única técnica que permite a perso-
nalização dos impostos, como deter-
mina, expressamente, o art. 145, § 1o,
da Constituição de 1988, acrescen-
tando que, na medida em que o le-
gislador considera as necessidades
pessoais dos contribuintes, passa,
também, a conceder reduções e isen-
ções. E arremata: Tais renúncias de
receitas, ocorrentes em favor do prin-
cípio da igualdade, têm de ser com-
pensadas por meio da progres-
sividade, a fim de que o montante da
arrecadação se mantenha o mesmo
no total 20 .

Acresça-se ser conclusão pa-
cífica da doutrina especializada a afir-
mação de que a progressividade tri-
butária deve reportar-se ao sistema
tributário como um todo e não a um
tributo em particular. Logo, pode-se
ter tributos em estrutura progressiva
convivendo com tributos com nature-
za apenas proporcional. Mas a apli-
cação conjunta dos mesmos resulta-
rá numa tributação progressiva21.

4.4 NÃO-CONFISCATORIEDADE E
NÃO-CERCEAMENTO DE DIREITOS

CONSTITUCIONAIS

Finalmente, não se pode olvi-
dar do trato dos limites da progres-
são fiscal. São eles os postos pelo
princípio da capacidade contributiva,
a saber: a não-confiscatoriedade e o
não-cerceamento de direitos consti-
tucionalmente contemplados.

O confisco, em definição sin-
gela, é a absorção total ou substan-
cial da propriedade privada, pelo Po-
der Público, sem a correspondente
indenização.

Como se depreende de tal de-
finição, em nosso sistema jurídico, o
confisco é medida de caráter sancio-
natório, sendo admitida apenas ex-
cepcionalmente. Se o tributo, na pró-
pria dicção legal, é prestação pecu-
niária compulsória que não constitua
sanção de ato ilícito (art. 3º do CTN),
lógica a conclusão segundo a qual não
pode ele ser utilizado com efeito
confiscatório.

Desse modo, o tributo será
confiscatório quando exceder a capa-
cidade contributiva relativa ou subje-
tiva visada.

Nem sempre é fácil, contudo,
aquilatar até que ponto um tributo não
é confiscatório e a partir de quando
passa a sê-lo. Certo é que a resposta
variará conforme o caso concreto e
deverá apoiar-se na eqüidade e na
razoabilidade22.

Ainda, uma palavra sobre o
não-cerceamento de direitos funda-
mentais.

Assim como o direito de pro-
priedade não pode ser indevidamente
restringido ou aniquilado pela tributa-
ção, outros direitos constitucionais,
igualmente, não podem ser cercea-
dos, tais como o direito à educação,
o direito à saúde, a liberdade de ini-
ciativa e a liberdade de profissão,
pois, se de um lado o ordenamento
constitucional os incentiva e ampara,
não pode, ao mesmo tempo, com-
pactuar com a obstância ao seu exer-
cício por uma atividade tributante
desvirtuada23.

5 PROPOSTAS

De tudo quanto foi exposto,
cremos ter demonstrado a importân-
cia da observância do princípio da
capacidade contributiva, notada-
mente quanto ao dever de imprimir-
se, aos impostos, a personalização e
a progressividade de alíquotas.

No que tange especialmente
ao Imposto sobre a Renda, impende

que a lei, o quanto possível, leve em
conta as condições pessoais dos
contribuintes, sejam pessoas físicas
ou jurídicas. Isso implica seja efetua-
da a fixação de um “mínimo vital”
compatível com a realidade, bem
como seja aplicado um adequado
grau de progressividade de alíquotas,
em função da quantidade de renda
auferida, como também de um am-
plo número de deduções permitidas,
visando a modular a exigência fiscal
ao perfil do contribuinte.

Há que se imprimir maior
progressividade às alíquotas, de
modo a cumprir, efetivamente, a von-
tade constitucional segundo a qual
aqueles que possuem maior capaci-
dade contributiva, devem suportar
maior gravame tributário. Num país
com tanta diversidade do ponto de
vista econômico, afigura-se-nos in-
concebível a previsão de apenas
duas alíquotas, sendo razoável pen-
sar-se num leque de quatro ou cin-
co24.

Quanto às deduções, especi-
almente em relação ao Imposto so-
bre a Renda de Pessoa Física, de-
vem ser consideradas dedutíveis to-
das as despesas necessárias à ma-
nutenção do indivíduo e de sua famí-
lia, sem limitações, as quais, eviden-
temente, não podem integrar o con-
ceito de “renda”.

A progressividade tributária
(...) implica seja a tributação
mais do que proporcional à
riqueza de cada um. Um
imposto é progressivo
quando a alíquota se eleva à
medida que aumenta a
quantidade gravada.
(...) se a igualdade na sua
acepção material, concreta, é
o ideal para o qual se volta
todo o ordenamento jurídico-
positivo, a progressividade
dos impostos é a técnica mais
adequada ao seu alcance. (...)
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Despesas médicas e as refe-
rentes à educação e aos dependen-
tes, por exemplo, devem ser consi-
deradas de maneira abrangente, in-
cluindo a aquisição de medicamen-
tos e de material escolar, diversamen-
te da previsão restritiva contida na
atual legislação do Imposto sobre a
Renda. Outrossim, novas deduções
devem ser admitidas, como o valor
do aluguel de imóvel destinado à re-
sidência, com vistas a personalizar,
devidamente, a imposição fiscal em
tela.

Por derradeiro, não se pode
esquecer que o art. 6º da Constitui-
ção da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n.
26, de 2000, arrola, como direitos so-
ciais, a educação, a saúde, o traba-
lho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a e a assis-
tência aos desamparados. Portanto,
impende que tais valores sejam pro-
tegidos e prestigiados pelo Estado,
inclusive mediante a legislação do
Imposto sobre a Renda.
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