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» MARCELO NOGUEIRA
SÓCIO DA NOGUEIRA EMPRESARIAL E MEMBRO DO 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Segundo as regras vigentes do Imposto de
Renda, são dedutíveis os pagamentos de
despesas com instrução do contribuinte e de
seus dependentes, efetuados a estabeleci-
mentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-
escolas; ao ensino fundamental; ao ensino
médio; à educação superior, compreenden-
do os cursos de graduação e de pós-gradua-
ção (mestrado, doutorado e especialização)
e à educação profissional, compreendendo
o ensino técnico e o tecnológico.

Contudo, essas deduções estão sujeitas
ao limite anual individual de R$ 2.958,23, pa-
ra o ano-calendário de 2011. O valor dos gas-
tos que ultrapassar esse limite não pode ser
aproveitado nem mesmo para compensar
gastos de valor inferior a R$ 2.958,23 efetua-
dos com o próprio contribuinte ou com ou-

tro dependente ou alimentando. 
Além deste limite, algumas despesas es-

tão expressamente excluídas do conceito de
despesas com instrução, como, por exem-
plo, as efetuadas com uniforme, transporte,
material escolar e didático, com a aquisição
de máquina de calcular e microcomputador.

Recentemente, o TRF da 3ª Região,
através do Órgão Especial, proferiu deci-
são declarando a inconstitucionalidade
do limite anual individual de dedução
com despesas de instrução do imposto de
renda pessoa física.

A referida decisão, que vincula os demais
órgão do referido Tribunal, conforme esta-
belece o art. 176 do Regimento Interno, esta-
beleceu que a imposição de limites ao abati-
mento das quantias gastas pelos contribuin-
tes com educação acarreta a incidência de
tributos sobre despesas essenciais à sobrevi-
vência do indivíduo, tornando-se verdadeiro
obstáculo ao direito à educação.

Educação é direito social fundamental,

protegido constitucionalmente. Portanto, é
dever jurídico do Estado prestá-la e, tendo
em vista que o mesmo não disponibiliza o
ensino público a toda a população, com a
qualidade e eficiência que determina a
Constituição, o Estado deveria, ao menos,
estimular e facilitar o acesso à educação.

Ao contrário, a limitação às deduções
com despesas educacionais termina por vio-
lar a esfera jurídico-patrimonial dos cida-
dãos ao tributar valores dedicados à realiza-
ção do direito fundamental à educação.

Tecnicamente, os limites de dedução, no
caso, extrapolam o conceito constitucional
de renda e desrespeitam o princípio da ca-
pacidade contributiva, pelo qual, busca-se
conferir justiça tributária, atribuindo a carga
de impostos de acordo com os sinais pre-
suntivos de riqueza de cada indivíduo.

A decisão do Órgão Especial do TRF-3ª
Região é um precedente muito relevante e
possibilita o ajuizamento de ações indivi-
duais para obtenção do mesmo benefício.

» JOSÉ OSVALDO BOZZO
SÓCIO DA ÁREA DE TRIBUTOS DA KPMG EM RIBEIRÃO PRETO (SP)

Na década de 1990, a Cooperativa de Produtores de Cana-de-
Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Copersucar), em
benefício de várias empresas do setor sucroalcooleiro, propôs,
contra a União, uma ação judicial ordinária de caráter indenizató-
rio pelos prejuízos sofridos em decorrência das diferenças de pre-
ços praticados no mercado de cana-de-açúcar. 

Tais preços foram apurados pelos índices oficiais do açúcar e do
álcool e fixados pelo extinto IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool
abaixo dos níveis exigíveis, em função da aplicação dos critérios le-
gais nos termos da Lei nº 4.870, de 1965.

Para entender melhor o assunto, toda esta celeuma decorreu a
partir da criação do IAA, em 1933, tendo por principais objetivos
resolver os problemas de superprodução da agroindústria cana-
vieira por meio de planejamento e controle anual da produção e,
ainda, adequar as necessidades do consumo interno e externo.
Outra função da autarquia era a de organizar as bases para o au-
mento da produção alcooleira nacional, por meio de financiamen-
tos de destilarias anexas às usinas de açúcar.

Anos depois, foi atribuída à autarquia a competência de apurar
os preços a serem praticados pelo mercado, de acordo com o le-
vantamento de custos de produção agrícola e industrial. Para tan-
to, era determinada uma função custo, valorizada anualmente por
meio de pesquisas contábeis e de outras técnicas complementares.

Por esta razão, era função do
IAA agenciar de maneira perma-
nente o levantamento de custos
de produção, tendo em vista co-
nhecer as variações que ocorre-
ram, ficando tal responsabilida-
de, por fim, a cargo desse órgão
especializado na padronização
obrigatória da contabilidade do
setor produtor de açúcar e etanol. 

No cumprimento de suas com-
petências legais de fixação de pre-
ço, o IAA, entre os anos de 1985 a 1989, não considerou os índices
oficiais de variação de preços apurados pela Fundação Getúlio Var-
gas, o que acabou por gerar uma série de prejuízos efetivos para as
empresas do setor sucroalcooleiro, os quais foram pleiteados pelas
mesmas, a título de indenização contra a União.

O IAA foi extinto em 1990, ocasião em que toda oferta e deman-
da de produtos e matérias-primas ligadas ao setor passaram a ser
reguladas pelos critérios de livre mercado.

Por todo este contexto, coube aos advogados evocarem o Poder
Judiciário, tendo como principal objetivo elucidar todo o conjunto
de normas que envolvem este assunto e, mais do que isso, equa-
cionar teses conflitantes, com foco principal na área tributária en-
volvendo o setor sucroalcooleiro.

Alguns pedidos obtiveram sentença de mérito favorável em to-
das as instâncias, tendo a decisão final transitado em julgado, tor-
nando-a imutável, ou seja, não sendo mais passível de recursos pe-
la União. Entretanto, o valor total da ação encontra-se em discus-
são na ação rescisória (suspensa), bem como em face de embargos
à execução da União, que está questionando os critérios adotados
para o cálculo das referidas verbas.

Vale ressaltar que até hoje, a maioria das empresas ainda não
conseguiu obter êxito final em suas demandas. Ou seja, há anos
que esta demanda tramita nos tribunais sem uma decisão definiti-
va. A razão? Várias, como veremos adiante.

Não iremos aqui debater questões de natureza jurídica, tri-
butária/fiscal sobre a incidência dos tributos, ou a da ação pro-
priamente dita (se de caráter indenizatório, ou não), até por-
que são temas extremamente controversos e sujeitos a diferen-
tes interpretações no âmbito da legislação. 

A finalidade deste texto é tentar mostrar as dificuldades que
o Judiciário, uma das nossas mais importantes instituições, en-
frenta, não por vontade própria, mas pela sua estrutura forma-
da ao longo dos anos, ou seja, sem que houvesse uma reforma
nos códigos processuais. 

Esta concepção de gestão institucional acaba por convergir nu-
ma ampliação e percepção relacionada aos riscos jurídicos em ra-
zão da demora no julgamento de questões importantes como a ci-
tada, que envolvem grandes montantes de recursos, provocando
efeitos danosos ao que chamamos de “custo Brasil”.

O posicionamento do setor sucroalcooleiro é hoje um dos mais
estratégicos do agronegócio nacional. Isso importa dizer que, caso
o desfecho da ação venha a ser favorável ao setor, haverá ainda
mais capacidade de expansão, possibilitando outras ramificações
que, futuramente, poderão interagir com outras atividades e atrair
outros potenciais investimentos para o País. Exemplos não faltam.
O etanol, como combustível renovável, tornou-se uma grande rea-
lidade. Somos competitivos e temos capacidade de abastecer o
mercado. Utilizamos tecnologia brasileira criando milhares de em-
pregos e economizando divisas. 

Apesar disso tudo, voltando à questão do IAA, temos uma dispu-
ta acirrada na Justiça, que envolve bilhões de reais. Inúmeros são
os motivos que justificam a demora. Um deles, pelos enfrentamen-
tos no próprio Sistema Judiciário Nacional e a complexa organiza-
ção do arcabouço legal brasileiro. 

Há outros que envolvem determinadas circunstâncias externas,
diante de intervenções ou determinações vindas dos demais Pode-
res da União e de terceiros. Todas estas casualidades estimulam a
morosidade e contribuem para agravar o problema. 

Todas as instâncias e Poderes são de extrema importância
para as instituições no País. Por esta razão, o ideal serial simpli-

ficar uma série de trâmites, ou
seja, um emaranhado de recur-
sos jurídicos que atravancam os
processos jurisdicionais. Urge
que seja feita uma reestrutura-
ção geral, de maneira a que se
possa ter uma gestão eficiente
de questões importantes, e até
mesmo das mais simples, que,
no somatório de iniciativas, in-
terna e externamente,  esteja
alinhada à utilização de instru-

mentos e ferramentas que possam atender às necessidades de
toda coletividade dentro de um tempo razoável. 

Apesar de todo o comprometimento do Judiciário, dos valo-
res e ânimos individuais dos magistrados e do devotamento
coletivo da sociedade, o que há para se celebrar? Quando sub-
mergimos em nosso rumo e perdemos as rédeas para que che-
gássemos a este ponto?

A transformação da cultura e o aprimoramento que as institui-
ções podem promover para o aperfeiçoamento da Justiça são as
primeiras e imprescindíveis providências a serem adotadas. O in-
centivo à criatividade, à inovação e ao uso das tecnologias aponta
para o caminho correto. 

É necessário que Judiciário disponha de capacidade para esta-
belecer regras e critérios de tolerância no sentido de incentivar a
celeridade dos processos de maneira ordenada, a fim de evitar que
inúmeros artifícios possam ser utilizados prejudicando sistemati-
camente o andamento e a eficiência da prestação jurisdicional. 

Sabemos que a magistratura brasileira tem abraçado essa causa,
tendo a plena convicção de que, a partir de um planejamento es-
tratégico e de uma gestão eficiente, poderá alcançar a plenitude de
sua função, que é, além da essencial atividade de julgar – o que faz
com a maior transparência –, efetivamente aprimorar o Judiciário
na luta contra a lentidão dos processos.

Fato também é que o Poder Judiciário tem estado atento a esse
contexto e vem envidando esforços internos e externos, fazendo-
se presente e atuante nesse panorama como um intérprete ativo
no processo de mudanças sociais.

Conclamamos, portanto, os nobres juízes, que muito labutam
no seu dia a dia, a abraçarem a revolução tão necessária para que
nossa Justiça avance para um novo patamar, com toda a vontade e
liderança que lhes é característica, diante de seu reconhecido no-
tório saber, respeito e ética, o que nos permitirá eliminar proble-
mas como o descrito, que podem afetar profundamente setores in-
teiros da economia brasileira.

Uma transformação essencial 

Dedução das despesas com 
educação no Imposto de Renda 

Perspectivas
para a
energia eólica
no Brasil
» MARCELO HUTSCHINSKI
DIRETOR DE VENDAS DA VESTAS

As reservas de petróleo, os grandes rios que impul-
sionam a produção hidrelétrica e a privilegiada con-
dição eólica – uma das melhores do mundo – colo-
cam o Brasil em posição de destaque global quando o
assunto é matriz energética. Sob a perspectiva de
sustentabilidade, o cenário também é muito favorá-
vel para o País, que apresenta ótimas condições para
tornar a energia eólica o parceiro ideal para seus es-
forços em direção a fontes energéticas renováveis.

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energéti-
ca (EPE), o País atingiu 1.432 MW de energia eólica
em 2011, devendo totalizar 3.241 MW em 2012, co-
mo reflexo dos incentivos governamentais na pro-
dução e na instalação de turbinas. Se por um lado
representa, ainda,
uma pequena fatia do
total da produção
energética brasileira –
112.455 MW; por ou-
tro, demonstra o po-
tencial de crescimen-
to que este tipo de ge-
ração terá no Brasil.

A ampliação desta
oferta é destacada pe-
lo Global Wind Energy
Council (GWEC), fó-
rum global para o se-
tor de energia eólica.
Segundo o órgão, o
País terá 6.041 MW de
capacidade eólica ins-
talada, em 2019, o que
significaria um terço
da média anual de
crescimento em pro-
dução energética, ao
longo de uma década. 

Interessante ob-
servar que assim co-
mo a infraestrutura e
os combustíveis fós-
seis pressionam as
regras do mercado de
energia do mundo, a dependência hidrelétrica di-
ta as perspectivas para a energia eólica no Brasil. E
é neste cenário que o GWEC chama atenção para
o fato de hidro e vento serem parceiros perfeitos
para o País. Na estação de seca, período que des-
perta atenção dos governantes para a segurança
do abastecimento de energia, a geração eólica
atuaria no fornecimento de energia de reserva,
sem expor o mercado para fontes não renováveis.

O custo da energia também é outro fator deci-
sório. Globalmente, o custo para energia eólica
operada em terra apresentou uma queda de 14%
para cada duplicação de capacidade instalada.
Tanto os preços reduzidos das turbinas quanto os
menores custos de manutenção e operação con-
tribuíram para essa redução, assim como a maior
eficiência de produção por meio de designs mais
avançados, lâminas largas e hubs mais altos. 

Já no Brasil, em um curto período de tempo, os
preços de geração de energia eólica caíram drastica-
mente, alcançando R$ 99 por MWh, um dos menores
no cenário global em 2011. Com esse preço, ela ultra-
passou os projetos de energia a gás e deve atrair mais
companhias ecologicamente conscientes.

A perspectiva econômica, inclusive, é o princi-
pal motivo pelo qual as companhias investem em
energia renovável, conforme apontou o Global
Corporate Renewable Index, levantamento reali-
zado com 389 empresas de 26 países. Mais da me-
tade das empresas brasileiras reconheceram que
seus investimentos em energia renovável estão
baseados puramente em razões econômicas.

No entanto, embora as políticas governamen-
tais estejam relacionadas ao sucesso da energia
eólica no Brasil, a consciência ambiental dos con-
sumidores também exerce sua parcela de influên-
cia, principalmente se considerarmos o forte de-
bate sobre desenvolvimento sustentável. De acor-
do com o Global Consumer Wind Study (GCWS),
94% dos consumidores brasileiros acham que a
energia renovável é uma boa solução para mitigar
as mudanças climáticas.

Ao pensar no futuro, a boa notícia é que a ener-
gia eólica alia custo atrativo, sustentabilidade e
excelente aceitação do governo, das empresas e
do consumidor. O Brasil já está avançando nesta
linha e a energia eólica deve garantir seu espaço
na próxima década. 

As reservas de
petróleo, os
grandes rios que
impulsionam a
produção
hidrelétrica e a
privilegiada
condição eólica –
uma das
melhores do
mundo – colocam
o Brasil em
posição de
destaque global
quando o
assunto é matriz
energética

Urge que seja feita uma reestruturação
geral, de maneira a que se possa ter 

uma gestão eficiente de questões
importantes, e até mesmo das mais simples
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