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RESUMO 

 Este estudo tem por objetivo analisar e reconstruir os fundamentos da Teoria da 

Tributação e do Direito Tributário que regem a incidência do Imposto de Renda sobre 

operações conduzidas nos mercados financeiro e de capitais. 

 Examinam-se, num primeiro momento, os preceitos norteadores da eqüidade, 

eficiência (nos seus dois vieses de neutralidade e desenvolvimento), simplicidade e 

conveniência, verificando-se em que medida o ordenamento jurídico-tributário posto está 

em consonância com a Teoria da Tributação. 

 Na seara da Teoria da Tributação, destaque é dado ao trade-off (ou dilema) entre 

eficiência e eqüidade relativo à tributação da renda auferida nos mercados. 

 Em momento subseqüente, analisam-se as regras constitucionais e complementares 

que moldam a incidência do Imposto de Renda e a maneira pela qual princípios e 

mandamentos constitucionais, concernentes à seara tributária ou não, atuam em relação à 

tributação da renda obtida nos mercados financeiro e de capitais. 

 Nessa toada, papel de relevo possui a relação conflituosa existente entre o 

mandamento da tributação conforme a capacidade contributiva e a possibilidade de 

instituição de normas tributárias indutoras visando a objetivos extrafiscais. 
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ABSTRACT 

 This paper aims at analyzing and reconstructing the fundamentals of the Taxation 

Theory and of the Tax Law that guide the assessment of the Income Tax on transactions 

carried out within the financial and capital markets. 

 At a first moment, we examine the guiding precepts of equity, efficiency (in its two 

aspects of neutrality and development), simplicity and convenience, then verifying in what 

measure the legislation in force is adequate in light of the Taxation Theory. 

 In the field of the Taxation Theory, we highlight the trade-off between efficiency and 

equity in relation to the taxation of the income obtained in the markets. 

 Afterwards, we analyze the constitutional and complementary rules that shape the 

assessment of the Income Tax and the manner by which tax and non-tax constitutional 

principles and guidelines act as regards the taxation of the income obtained within the 

financial and capital markets. 

 In this sense, a paramount role shall be attributed to the conflictive relation between 

the ability-to-pay rule and the possibility of enacting tax norms aiming at non-fiscal 

purposes. 

  

 

 

Keywords: 

Income Taxation 

Financial and Capital Markets  

National Development 

Equity vs. Efficiency 

Ability-to-Pay vs. Non-Fiscal Purposes 



 
 

SUMÁRIO 

 
 
I.  INTRODUÇÃO 
 
 

PARTE I - CONCEITOS E DEFINIÇÕES PRELIMINARES 
 
II. OS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS E AS IMPOSIÇÕES TRIBUTÁRIAS NELES 

EXISTENTES 
II.1. Sensibilidade Monetária e os Mercados 
II.2. Mercados e a Mobilização de Poupança: Desenvolvimento Nacional 
II.3. Mercado Financeiro e Mercado de Capitais 
II.4. Fluxo Circular e os Signos de Riqueza nos Mercados Financeiro  e  de  

Capitais 
II.5. Imposto de Renda nos Mercados em Face da Teoria da Tributação e do Direito 

Tributário: A Tributação Dual da Renda no Direito Brasileiro 
 
 

PARTE II - TEORIA DA TRIBUTAÇÃO E OS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 
 
III.  ASPECTOS TEÓRICOS RELATIVOS À TEORIA DA TRIBUTAÇÃO 

III.1. Funções Estatais, Finanças Públicas e a Formulação de Políticas Fiscais 
III.2. Modalidades de Imposição Fiscal: Uma Introdução à Teoria da Tributação 
III.3. Teoria da Tributação: Preceitos Norteadores 

III.3.1.  Considerações Preliminares 

III.3.2.  A Teoria de Adam Smith 

III.3.3.  A Teoria de Richard Musgrave e Peggy Musgrave 

III.3.4.  A Teoria de Fritz Neumark 

III.3.5.  A Teoria de Joseph Stiglitz 

III.3.6.  Traços Característicos da Teoria da Tributação 

III.4. Teoria da Tributação: Trade-off entre Eficiência e Eqüidade 
 
IV. TEORIA DA TRIBUTAÇÃO DA RENDA E OS MERCADOS  FINANCEIRO  E  DE  CAPITAIS 

IV.1. Balanceamento entre Eqüidade e Eficiência na Tributação da Renda Auferida 
nos Mercados 

IV.2. Ordenamento Jurídico-Tributário Posto e a Teoria da Tributação 
IV.2.1.  Tratamento Privilegiado à “Renda do Capital Financeiro” 

IV.2.2.  Tratamento Diferenciado entre Aplicações Financeiras 

IV.2.3.  Tributações na Fonte (Exclusivas e Antecipações) 

IV.2.4.  Tributações Analíticas e Sintéticas 

IV.2.5.  Tributação de Ganhos Não-Realizados e a Sistemática do “Come-Quotas” 

IV.2.6.  Tratamento Privilegiado para Não-Residentes 

IV.2.7.  Legislação e Jurisprudência Vacilantes 

 
 
 
 



 
 

 
PARTE III - DIREITO TRIBUTÁRIO E OS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

 
V. ASPECTOS TEÓRICOS RELATIVOS À TRIBUTAÇÃO DA RENDA 

V.1. As Múltiplas Facetas do Conceito de Renda 
V.1.1. As Diversas Manifestações de Renda na Sociedade e as Teorias da Renda-

Produto e da Renda-Acréscimo 

V.1.2.  Tributação da Renda Consumida vs. Tributação da Renda Total Auferida 

V.1.3.  Origens do Imposto de Renda no Direito Comparado e no Direito Interno 

V.2. Delimitações Constitucionais à Tributação da Renda 
V.2.1.  Renda e Proventos de Qualquer Natureza 

V.2.2. Conceitos e Grau de Vinculação dos Critérios da Generalidade, da 

Universalidade e da Progressividade 

V.2.3.  A Exigência da Renda Líquida 

V.3. Conceito de Renda na Legislação Complementar 
V.3.1. Artigo 43 do Código Tributário Nacional e as Teorias da Renda-Produto e 

da Renda-Acréscimo: Possíveis Interpretações 

V.3.2.  Críticas ao Dito “Conceito Legal” 

V.3.3.  Disponibilidade Econômica e Disponibilidade Jurídica 

V.3.4.  Aquisição de Disponibilidade e o Requisito da Realização da Renda 

 
VI. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

VI.1. Funções das Normas Tributárias 
VI.2. Igualdade Tributária e a Tributação com Base na Capacidade Contributiva 
VI.3. Extrafiscalidade e as Normas Tributárias Indutoras 
VI.4. Conflito entre a Busca da Capacidade Contributiva e a Indução Visando ao 

Desenvolvimento 
 
VII. TRIBUTAÇÃO DA RENDA E OS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

VII.1. Balanceamento entre Capacidade Contributiva e Indução na Tributação da 
Renda nos Mercados 

VII.2.  Ordenamento Jurídico-Tributário Posto e o Direito Tributário 
VII.2.1.  Tratamento Privilegiado à “Renda do Capital Financeiro” 

VII.2.2.  Tratamento Diferenciado entre Aplicações Financeiras 

VII.2.3.  Incidências Proporcionais e Decrescentes 

VII.2.4.  Tributações na Fonte (Exclusivas e Antecipações) 

VII.2.5.  Tributações Analíticas e Sintéticas 

VII.2.6.  Tributação de Ganhos Não-Realizados e a Sistemática do “Come-Quotas” 

VII.2.7.  Tratamento Privilegiado para Não-Residentes 

 
 
VIII. CONCLUSÕES 
 
 
IX. BIBLIOGRAFIA 



 
 

9

I.  INTRODUÇÃO 

 Imperam, inclusive nos meios acadêmicos, inúmeras pré-concepções acerca da 

incidência tributária sobre a renda auferida nos mercados financeiro e de capitais, as quais 

acabam por resultar em precipitadas e por vezes errôneas conclusões antes mesmo do 

desenvolvimento de aprofundado estudo sobre o tema. Nas searas da formulação de 

políticas fiscais e da tributação da renda proveniente de operações conduzidas nos 

mencionados mercados, nota-se extrema carência de obras que se dediquem a construir os 

seus fundamentos, o que por conseqüência implica alto grau de superficialidade observado 

em muitos dos escassos trabalhos que se propuseram a analisar aspectos tributários 

específicos de determinadas operações financeiras. 

 Nenhuma conclusão que se alcance em qualquer campo científico será satisfatória se 

contiver equívocos em suas premissas. Este é o ponto de partida básico de toda ciência: a 

hipótese deve ser confirmada antes de se alcançar qualquer conclusão, não podendo o 

resultado do estudo ser firmado em momento precedente ao desenvolvimento de pesquisa 

que tenha o condão de fincar, em fundações sólidas, as premissas utilizadas. Constata-se, 

de modo diverso, que parte do arcabouço teórico hoje existente foi sendo construída sobre 

areia movediça, não remanescendo firme quando do empreendimento de análise mais 

acurada sobre a formulação de políticas fiscais e a incidência tributária sobre ganhos e 

rendimentos provenientes dos mercados financeiro e de capitais. 

 Relativamente à imposição fiscal sobre a renda auferida nos aludidos mercados por 

pessoas físicas residentes ou por não-residentes,1 premissas equivocadas são observadas 

tanto num plano pré-jurídico, concernente à elaboração de políticas fiscais, como no plano 

jurídico propriamente dito, em que normas constitucionais e infraconstitucionais interagem 

de modo a delinear e precisar os limites científicos de atuação do ramo do Direito que se 

convencionou denominar Tributário. 

 Corriqueiras são as afirmações de que a tributação da renda obtida nos mercados é 

eficiente, assim como o são os posicionamentos que, por outro giro, negam eficiência à 

incidência tributária sobre a renda proveniente de operações conduzidas nesses mesmos 

                                                 
1 Destaque-se, de imediato, que o presente estudo não tem por escopo a análise da incidência tributária sobre 
pessoas jurídicas residentes, haja vista que, como regra geral, em tais entidades a renda do capital financeiro 
é tributada de forma similar à renda decorrente do exercício de outras atividades, não obstante existam 
antecipações tributárias na fonte. 
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recintos. O que à primeira vista parece ser uma incongruência insanável entre duas linhas 

de pensamento, nada mais é que uma divergência quanto às premissas adotadas: enquanto 

há quem possa empregar o termo “eficiência” como sinônimo de mecanismo voltado à 

busca de desenvolvimento nacional, outros podem considerar o termo “eficiência” como 

sinônimo de neutralidade na tributação, isto é, como não-interferência do instrumento 

tributário no comportamento dos indivíduos. Observam-se, assim, conclusões distintas que 

partem de premissas diversas e não necessariamente incorretas, o que acarreta dizer que 

nem sempre tais conclusões são conflitantes entre si. 

 De forma semelhante, rotineiramente deparamo-nos com afirmações de que toda a 

tributação da renda auferida nos mercados financeiro e de capitais encontra-se eivada de 

inconstitucionalidade e ilegalidade, por não ser geral, universal ou progressiva, por 

derrogar o princípio da igualdade ou o mandamento da tributação conforme a capacidade 

contributiva, por atingir renda indisponível econômica ou juridicamente, dentre outros 

elementos. Novamente aqui aparecem problemas relacionados às premissas adotadas pelo 

cientista do Direito, que talvez não tenha devidamente questionado-se sobre se os critérios 

da generalidade, universalidade e progressividade realmente são mandatórios na 

construção do perfil constitucional do Imposto de Renda, sobre se o princípio da igualdade 

e o mandamento da tributação conforme a capacidade contributiva não poderiam ser 

(parcialmente) derrogados com vistas ao alcance de algum outro objetivo protegido pela 

Constituição Federal, sobre se à luz do Código Tributário Nacional a aquisição de efetiva 

disponibilidade sobre a renda de fato deveria ser considerada de forma restritiva, e assim 

por diante. Nessas situações, as diferentes conclusões obtidas acabam por ser conflitantes 

por partirem de premissas diversas, e por vezes incorretas. 

Pois bem. Hodiernamente não se olvida que Direito Tributário, antes de ser 

“Tributário”, é “Direito”. Numa análise mais acurada sobre o ramo científico que 

disciplina as relações jurídicas emanadas do objeto denominado “tributo”, há que, num 

momento preliminar, fazer incursão sobre os fundamentos daquilo que chamamos de 

“Direito”. Do mesmo modo, numa análise que envolve tanto a formulação de políticas 

fiscais sobre a renda auferida nos mercados como a incidência tributária sobre a renda 

proveniente dos mesmos mercados, não se mostra satisfatório que descritivamente 

discorramos sobre o modus operandi de elementos da Teoria da Tributação e da tributação 

da renda nessa seara sem antes tornarmos firmes as premissas julgadas primordiais para o 
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estudo, refletidas no que deve ser entendido como, e quais os limites de, “política fiscal à 

luz da Teoria da Tributação”, “tributação da renda à luz do Direito Tributário” e, como não 

poderia deixar de ser, “mercados financeiro e de capitais”. 

 Segmenta-se este estudo em três partes ou seções principais. Não obstante elas não 

sejam absolutamente estanques, com a primeira parte possuindo relação simbiótica com as 

demais, pode-se dizer, numa primeira aproximação, que elas propiciam o alcance de 

conclusões únicas e singulares. 

 A primeira parte deste estudo, concernente aos “Conceitos e Definições 

Preliminares”, tem o objetivo de constituir o arcabouço inicial acerca dos mercados sobre 

os quais será aplicada toda a teoria apresentada em seqüência. Nessa primeira seção, 

composta unicamente de um capítulo, expõem-se os conceitos e definições isoladamente 

adotados para “mercado financeiro” e para “mercado de capitais” e a relação de tais 

mercados, agora conjuntamente considerados, com o instrumento monetário e com a busca 

do desenvolvimento nacional. Por meio da apresentação do modelo econômico do “fluxo 

circular”, objetiva-se a demonstração dos benefícios resultantes da pujança dos mercados 

financeiro e de capitais, primordialmente medida pelo grau com que as poupanças 

doméstica e externa são mobilizadas. Com isto, inicia-se o esclarecimento do motivo por 

que se adotou no Brasil um modelo híbrido de tributação dual da renda, com privilégio a 

determinadas modalidades de “renda do capital”, notadamente a renda oriunda do capital 

financeiro, em detrimento da “renda do trabalho”.2 

 No que tange à pujança dos mercados nacionais, essencial se faz de imediato 

destacar que estudo desenvolvido pelo World Economic Forum, intitulado “The Global 

Competitiveness Report 2009-2010”, traz importantes dados demonstrando que o Brasil 

está ranqueado na 13ª posição numa classificação global entre países sobre a sofisticação 

de seus mercados financeiros (com notas podendo variar entre 1 e 7, o Brasil obteve a nota 

6). Para se ter idéia da relevância dessa posição alcançada, basta mencionar que o Brasil 

ficou mais bem colocado do que países como Finlândia, Dinamarca, Noruega, Alemanha, 

                                                 
2 O modelo de tributação dual da renda adotado no Brasil é híbrido por excluir de um tratamento tributário 
mais benéfico determinadas modalidades de ganhos decorrentes do uso do capital, como aluguéis e royalties. 
Essas exceções ao tratamento benéfico em regra aplicado à ora denominada “renda do capital”, 
especialmente quando decorrente da alienação/liquidação da fonte produtora da renda, não macula a validade 
científica do emprego de tal expressão, esclarecendo-se, de antemão, que ela não se aplica a toda e qualquer 
situação. 
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Áustria e Espanha.3 Além de fatores macroeconômicos exógenos, contam para o 

enrijecimento dos mercados, com a conseqüente atração cada vez maior de investimentos 

nacionais ou estrangeiros, o aprimoramento do ambiente regulatório existente e os 

incentivos fiscais concedidos, os quais estão diretamente relacionados a este estudo. 

 A segunda parte do exame que se propõe refere-se à “Teoria da Tributação e os 

Mercados Financeiro e de Capitais”. É dotada de dois capítulos, um voltado à abordagem 

de aspectos eminentemente teóricos a respeito da formulação de políticas fiscais e outro 

destinado à aplicação, dos conceitos compulsados e reconstruídos, a situações em concreto 

observadas no ordenamento jurídico-tributário posto acerca da tributação da renda auferida 

nos mercados por pessoas físicas residentes e por não-residentes. 

 No capítulo orientado para os aspectos teóricos do que se denominou Teoria da 

Tributação, busca-se a exposição dos preceitos que a norteiam tal como construídos pelos 

principais autores que se debruçaram sobre o tema, como Smith, Musgrave e Musgrave, 

Neumark e Stiglitz, entre outros, para que então se condensem e reconstruam tais preceitos 

norteadores com vistas a adaptá-los a nossa realidade contemporânea. O ponto ápice do 

capítulo refere-se ao embate entre preceitos conflitantes voltados, de um lado, à 

formulação de um sistema tributário eficiente, e, de outro, à busca de distribuição 

eqüitativa dos encargos fiscais, o que ficou conhecido como trade-off (ou dilema) entre 

eficiência e eqüidade. 

 Num primeiro momento retomando os preceitos norteadores da Teoria da Tributação 

sob nova abordagem de trade-off entre eficiência e eqüidade no que tange especificamente 

à tributação da renda nos mercados financeiro e de capitais, almeja-se, no capítulo 

subseqüente, a aplicação, dos conceitos formulados e conclusões previamente obtidas, 

sobre temas práticos que são particulares aos mercados nacionais. Tendo em vista que a 

história e a evolução dos produtos financeiros no Brasil sempre estiveram associadas a 

mecanismos voltados à política fiscal do Estado,4 intenta-se examinar se a Teoria da 

                                                 
3 In The Global Competitiveness Report 2009–2010. Genebra: World Economic Forum, 2009, p. 430. 
Importante se faz mencionar que há estudo mais recente sobre competitividade, publicado pelo World 

Economic Forum em 2010, nomeado “The Global Competitiveness Report 2010–2011”, em que também se 
comentam questões sobre desenvolvimento dos mercados financeiro e de capitais. Entretanto, diferentemente 
do que ocorreu no estudo anterior, no relatório de 2010 não se atribuiu classificação dos países quanto à 
sofisticação dos mercados financeiros. 
4 BIFANO, Elidie Palma. O Mercado Financeiro e o Imposto sobre a Renda. São Paulo: Quartier Latin, 
2008, pp. 213-214. 
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Tributação vem sendo corretamente utilizada pelas autoridades competentes quando da 

formulação de políticas fiscais voltadas à incidência tributária sobre a renda auferida nos 

mercados em comento. 

 A terceira e derradeira parte deste estudo é concernente ao “Direito Tributário e os 

Mercados Financeiro e de Capitais”, onde se apresentam três capítulos, dois 

eminentemente teóricos e outro que visa a aplicar a teoria construída a modelos e 

sistemáticas de incidência do Imposto de Renda sobre pessoas físicas residentes e sobre 

não-residentes no âmbito dos mercados. 

 O primeiro capítulo da terceira parte destina-se a construir, ou melhor dizendo, 

reconstruir o conceito de renda tal como previsto no sistema tributário brasileiro, 

notadamente na Constituição Federal de 1988 e no Código Tributário Nacional. 

Compulsando algumas das vastas doutrinas estrangeiras a respeito das diversas acepções 

existentes para o termo “renda”, sejam elas voltadas para a seara econômica, contábil, 

financeira ou jurídica, bem como posicionamentos de importantes juristas nacionais sobre 

o tema, busca-se a apresentação de teoria que melhor se adéqua, conforme o entendimento 

do autor, ao perfil constitucional e complementar do nosso “imposto sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza”, ou Imposto de Renda, termo que empregamos doravante 

apenas para fins de simplificação. 

 Neste diapasão, em prólogo contido em obra concernente a diversos aspectos 

teóricos do Imposto de Renda, Gilberto de Ulhôa Canto faz referência a frase que se tornou 

célebre entre os estudiosos dessa exação, prolatada, em julgado britânico de 1901, pelo 

Lord Macnaghten: “Imposto de Renda, se eu posso ser perdoado por dizer isto, é um 

imposto sobre renda”.5-6 Esta frase, encimada pelo mencionado jurista em alusão a estudo 

anterior de Gomes de Sousa, teve o condão primordial de ressaltar a distinção existente 

entre imposto que incide sobre a renda e imposto incidente sobre o capital.7 Numa primeira 

leitura, esta frase não parece dizer muita coisa: por óbvio, renda é o objeto único de 

incidência do Imposto de Renda. Entretanto, em análise mais detida, a referida frase nos 

faz refletir sobre como um imposto cuja materialidade é facilmente identificável – a renda 
                                                 
5 Frase original: “Income tax, if I may be pardoned for saying so, is a tax on income”. 
6 In “A Aquisição de Disponibilidade e o Acréscimo Patrimonial no Imposto sobre a Renda”, in Ives Gandra 
da Silva Martins (org.), Estudos sobre o Imposto de Renda (em memória de Henry Tilbery), São Paulo: 
Resenha Tributária, 1994, p. 33. 
7 Cf. SOUSA, Rubens Gomes de. “A Evolução do Conceito de Rendimento Tributável”, in Revista de Direito 

Público, v. 14, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 339. 
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– acaba se mostrando o mais complexos dos tributos, justamente porque a clareza na 

identificação de sua materialidade não se mantém quando passamos à análise do teor do 

aspecto material de incidência da exação, inquirindo-nos acerca de qual seria o conceito de 

renda e de quando ela é efetivamente auferida. Eis a razão por que um capítulo sobre o 

tema mostra-se plenamente justificável. 

 Nada obstante a função deveras importante de tal capítulo, não basta tratar do perfil 

constitucional e complementar do Imposto de Renda sem que se analisem os dispositivos 

constitucionais que trazem o princípio da igualdade e o mandamento da tributação 

conforme a capacidade contributiva – tratando aqui especificamente do Direito Tributário 

–, bem como os dispositivos que têm o condão de justificar a introdução de normas 

tributárias indutoras de comportamento visando ao desenvolvimento nacional – agregando 

à Ordem Tributária considerações extraídas da Ordem Econômica e da Ordem Social. 

Assim, além de traçar os moldes do Imposto de Renda que não poderão jamais ser 

ignorados, devem-se delinear as situações em que poderá o legislador ordinário caminhar 

mais em favor da extrafiscalidade, deixando em segundo plano a distribuição da carga 

fiscal de modo eqüitativo. Esta é a função do segundo capítulo da terceira seção deste 

estudo, que culmina na procura de solução para a relação conflituosa entre a busca da 

capacidade contributiva e a indução visando ao desenvolvimento nacional. 

  No último capítulo da mencionada terceira parte, que é seguido pelo capítulo que 

contém as derradeiras conclusões, aplica-se toda a construção teórica sedimentada para, em 

primeiro lugar, propor solução, no âmbito da tributação da renda nos mercados financeiro e 

de capitais, para a celeuma entre a busca quase que incessante das diferentes capacidades 

econômicas individuais e a indução visando ao desenvolvimento nacional, e, num segundo 

momento, também aplicar a teoria formulada sobre o perfil constitucional e complementar 

do Imposto de Renda a situações especificamente postas pelo ordenamento jurídico-

tributário brasileiro no tocante à incidência tributária sobre ganhos e rendimentos auferidos 

nos mercados. 

 Não existe obra doutrinária que não esteja sujeita a críticas, ainda mais se visa a 

romper com paradigmas sedimentados entre acadêmicos de diversas áreas do saber. O 

intuito do presente estudo não é obter aceitação unânime à proposta de reconstrução de 

fundamentos de Finanças Públicas e de Direito Tributário e de aplicação destes à 

imposição fiscal hodierna sobre a renda auferida nos mercados financeiro e de capitais, 
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mas de suscitar o debate sobre novas maneiras de enxergar temáticas que longe de 

poderem possuir posições pacíficas, tal como atualmente se observa, fazem emergir 

inúmeras e infindáveis discussões. 
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VIII. CONCLUSÕES 

 Após toda teoria e análise prática expostas no decorrer deste estudo, apresentam-se 

doravante, em parágrafos numerados, as principais conclusões alcançadas: 

1. As transações financeiras ocorridas no âmbito dos mercados financeiro e de capitais 

apenas são possíveis em razão da existência da moeda. Representando materialmente o 

dinheiro na sociedade, é a moeda que propicia um eficiente sistema de trocas entre os 

agentes econômicos, criando meios para que sejam efetuadas concessões e tomadas de 

crédito. 

2. A função primordial dos mercados é proporcionar a canalização da poupança para 

investimentos produtivos, permitindo que agentes “deficitários” supram suas necessidades 

monetárias por meio da utilização de recursos dos agentes “superavitários”. Estes 

concedem crédito para, num momento futuro, receberem daqueles uma contraprestação 

financeira. Os mercados financeiro e de capitais são, portanto, o principal instrumento pelo 

qual a poupança (patrimônio estático) financia o investimento (patrimônio dinâmico), 

fomentando o desenvolvimento nacional. 

3. A diferenciação entre mercado financeiro e mercado de capitais é essencial para a 

individualização de mercados com características distintas, seja pela forma de atuação dos 

agentes econômicos neles atuantes seja pelos tipos de ganhos e rendimentos 

predominantemente auferidos em cada um deles. Não se pode olvidar, contudo, que ambos 

os mercados são dotados de transações que se finalizam (operações financeiras), o que 

etimologicamente justificaria considerar que tanto o mercado financeiro como o mercado 

de capitais são “financeiros”. 

4. O mercado financeiro é o recinto da intermediação, em que uma instituição 

financeira se coloca entre o poupador e o tomador de recursos com o objetivo de facilitar a 

realização das operações ditas bancárias. Captando recursos junto ao público, a instituição 

financeira efetua operações passivas, colocando-se na posição de devedora perante os 

poupadores, por outro turno assumindo posição de credora quando repassa os recursos 

captados para os carentes de crédito (os tomadores), sendo prioritariamente remunerada 

pelo denominado “juro”. Neste mercado predominam ganhos e rendimentos de renda fixa. 
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5. O mercado de capitais é o recinto em que há a desintermediação, isto é, onde o 

poupador entra diretamente em contato com o tomador, sem que qualquer instituição 

financeira (ou bancária) seja parte nas negociações, embora as auxilie. Corresponde a um 

mercado de risco, em que os investidores não possuem garantias firmes quanto ao retorno 

que obterão do capital investido. Em tal mercado predominam os ganhos e rendimentos de 

renda variável. 

6. Conquanto os mercados financeiro e de capitais traduzam ambientes com 

características e mecanismos distintos, faz-se fundamental ter em mente que ambos 

cumprem primordialmente a mesma função econômica básica, qual seja, de mobilização de 

poupança com vistas a fomentar investimentos produtivos. 

7. No modelo do fluxo circular, as famílias recebem renda em razão de ganhos e 

rendimentos originados do trabalho ou do capital e a dividem entre dispêndios com 

consumo e poupança. Os dispêndios com o consumo de bens e serviços são convertidos em 

receita (elemento positivo que compõe a renda) das firmas que os produzem, enquanto que 

a poupança é canalizada para investimentos, os quais também serão destinados para essas 

tais firmas, agora na condição de tomadoras de recursos econômicos. Por meio desse 

modelo econômico, fica evidenciado o papel de relevo dos mercados financeiro e de 

capitais, que têm o condão de propiciar eficientes relações financeiras de troca entre os 

agentes econômicos, resultando em maior desenvolvimento nacional à medida que o fluxo 

circular fica mais intenso. 

8. O fluxo circular de renda tem a capacidade de demonstrar os diversos momentos em 

que tributos seriam passíveis de incidir nas diferentes etapas das atividades econômicas. 

Especificamente com relação às operações financeiras principais e acessórias 

desenvolvidas no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, e considerando apenas os 

tributos presenciados na realidade brasileira, claramente observam-se no referido modelo 

os momentos de incidência do Imposto de Renda, do IOF (nas suas modalidades 

concernentes a operações de câmbio, de crédito e relativas a títulos e valores mobiliários), 

do ISS e da extinta CPMF. Sem sombra de dúvida, destaca-se o Imposto de Renda como 

sendo o tributo fiscalmente mais relevante e um dos que mais possuem o poder de 

influenciar comportamentos dos agentes atuantes nos mercados. 
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9. Podem-se resumir as atividades estatais em três funções primordiais: alocativa, 

distributiva e estabilizadora. A primeira diz respeito à composição de bens e serviços 

públicos a serem fornecidos para a sociedade; a segunda, aos ajustes na alocação de renda 

e riqueza visando a um estado “justo” ou adequado de distribuição; a terceira, ao uso da 

política orçamentária tendo como meta o equilíbrio de fatores sócio-econômicos. O 

cumprimento dessas funções demanda recursos monetários, tendo o instrumento tributário 

papel central no financiamento das atividades estatais e no auxílio direto para o exercício 

de tais funções. 

10. Numa aplicação mais contemporânea da Ciência das Finanças Públicas, nota-se que 

ela não apenas busca meios para fazer frente às despesas estatais, mas também objetiva 

utilizar instrumentos fiscais com fim intervencionista em matéria econômica, social e 

política. Destarte, a política fiscal será empregada não apenas para proporcionar ao Estado 

as receitas necessárias para cobrir despesas públicas, mas também para redistribuir renda e 

mobilizar a economia, neste caso estimulando a aplicação das poupanças de modo a 

permitir o incremento da produção de bens e serviços que possam beneficiar a sociedade 

como um todo. 

11. O delineamento de um sistema tributário tido como ideal há muito tempo deixou de 

preocupar apenas os acadêmicos (financistas públicos, economistas e tributaristas, em sua 

maioria), sendo tema de constante debate entre os governantes e a Administração Fiscal. 

Sistematizando os principais preceitos norteadores do que se convencionou denominar 

Teoria da Tributação, autores de escol como Smith, Musgrave e Musgrave, Neumark e 

Stiglitz foram alguns dos precursores na preocupação de apresentar as características 

fundamentais que entendiam que o sistema tributário ideal deveria possuir. 

12. Em nossa visão, aplicada a uma realidade contemporânea, quatro são os principais 

preceitos norteadores gerais da Teoria da Tributação que nos tempos hodiernos devem ser 

necessariamente levados em consideração no delineamento de sistemas tributários, 

notadamente no que tange à imposição fiscal sobre a renda dos indivíduos: (i) o preceito da 

eqüidade; (ii) o preceito da eficiência, possuindo este dois vieses, o da neutralidade e o do 

desenvolvimento; (iii) o preceito da simplicidade; e (iv) o preceito da conveniência. 

13. Em apertada síntese, pode-se dizer que eqüitativo é o tributo que trata pessoas que se 

encontram em situação semelhante de modo similar (eqüidade horizontal) e que trata 
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pessoas que se encontram em situação diferente de maneira diversa, de modo a evitar e 

dirimir desigualdades (eqüidade vertical); eficiente no seu viés de neutralidade é o tributo 

que influencia em menor grau o comportamento dos indivíduos; eficiente no seu viés de 

desenvolvimento é o tributo que consegue fazer com que recursos econômicos ociosos 

circulem na sociedade, estimulando o desenvolvimento nacional; simples é o tributo que é 

de fáceis administração por parte das autoridades fiscais e cumprimento (compliance) por 

parte dos administrados; e conveniente é o tributo que retira recursos dos indivíduos no 

tempo e da maneira que lhes são mais propícios. 

14. É essencial salientar que nem sempre podem tais preceitos norteadores conviver em 

perfeita harmonia, sendo justamente em decorrência dos conflitos existentes, quando da 

formulação de políticas fiscais, entre objetivos ditados pelo preceito da eqüidade e 

objetivos extraídos do preceito da eficiência no seu viés de desenvolvimento que emerge o 

principal embate da Teoria da Tributação: o trade-off (ou dilema) entre eficiência e 

eqüidade, em que se deve prestigiar em maior grau um preceito em detrimento do outro, 

sopesando-os vis-à-vis uma situação em concreto.  

15. Considerando os mercados financeiro e de capitais, a conclusão a que se chega é que, 

na tributação da renda auferida em tais recintos, objetivos voltados à eficiência no seu viés 

de desenvolvimento podem e devem, em determinadas situações, de alguma maneira 

predominar em face de objetivos fulcrados em eqüidade. Conquanto um sistema tributário 

justo deva ao máximo ser buscado, numa seara tão específica e fundamental para a 

sociedade como os mercados financeiro e de capitais há a necessidade de se constatar 

existirem outros objetivos que não a justiça fiscal que, se alcançados, gerarão mais 

benefícios sociais do que a desmedida instauração de eqüidade na tributação da renda 

auferida nos mercados. 

16. Ante a aplicação e sopesamento de preceitos norteadores a situações concretamente 

observadas no ordenamento jurídico-tributário vigente, conclui-se estarem em consonância 

com a Teoria da Tributação o tratamento privilegiado a determinadas modalidades de 

“renda do capital financeiro”, o tratamento diferenciado entre aplicações financeiras, as 

tributações na fonte (exclusivas e antecipações), as tributações analíticas e sintéticas hoje 

verificadas e o tratamento privilegiado para não-residentes. De outro modo, destoam da 

mais acurada formulação de políticas fiscais a tributação de ganhos não-realizados – não 

sendo a sistemática do “come-quotas”, contudo, exemplo hialino desse tipo de tributação – 
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e a existência de legislação e jurisprudência vacilantes, ainda mais quando emanadas das 

próprias autoridades fiscais. 

17. Partindo para a análise de Direito Tributário referente à incidência tributária sobre a 

renda, constata-se preliminarmente que o termo “renda” possui acepções diversas para 

diferentes pessoas. Economistas, contabilistas e juristas divergem quanto ao conceito de 

renda, sem que se possa afirmar que haja uma posição correta e outras erradas: tudo 

depende primordialmente do grau de influência, para cada pessoa, do critério da 

mensurabilidade para a definição de renda. 

18. Para fins tributários, tende-se a considerar renda como sendo o acréscimo de poder 

econômico percebido pelo indivíduo num lapso temporal determinado. Muito embora haja 

quem sustente que a tributação da renda somente deva alcançar acréscimos de poder 

econômico que sejam utilizados no consumo, não apenas a renda consumida tem o condão 

de refletir incremento de riqueza ao indivíduo, devendo prevalecer, na seara fiscal, a tese 

de que também a renda destinada à poupança visando ao consumo futuro é passível de 

tributação. 

19. Diferentemente do que se observou no Reino Unido, na Alemanha e nos Estados 

Unidos, primeiras nações a aplicarem modelos mais completos de tributação sobre a renda, 

a origem do Imposto de Renda no Brasil, instituído na primeira metade do século XX, não 

se justificou em demandas bélicas ou acontecimentos extraordinários, mas tão somente na 

necessidade de fazer frente a despesas estatais comuns. Este é o tributo que em âmbito 

federal mais propicia receitas aos entes estatais. 

20. A Constituição Federal de 1988 confere à União a competência para instituir 

“imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza”. O legislador complementar 

definiu, em 1966, que renda seria “o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos”, ao passo que proventos de qualquer natureza seriam “os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no inciso anterior”. Nada obstante haja quem entenda que a definição 

para o termo “proventos”, contida no Código Tributário Nacional, teria sido derrogada em 

razão de a Carta Constitucional atual supostamente tratá-lo apenas como rendimentos 

decorrentes de pensões e aposentadoria, fato é que toda e qualquer espécie de acréscimo de 

poderio econômico está inserida na competência impositiva da União. 
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21. De acordo com a Constituição Federal, o Imposto de Renda “será informado pelos 

critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei”. 

Imposto de Renda geral é o que atinge indiscriminadamente todas as pessoas ou grupos de 

pessoas; Imposto de Renda universal é o que alcança todos os ganhos e rendimentos do 

contribuinte, porém não exigindo que necessariamente eles sejam tributados de forma 

semelhante; Imposto de Renda progressivo é o que prevê alíquotas crescentes na medida 

em que o montante auferido aumenta. A expressão “será informado [...] na forma da lei” 

não traz evidência sobre se os critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade são de obrigatória observância para o legislador ordinário, merecendo 

prosperar a construção doutrinária de que em determinadas circunstâncias eles podem ser 

deixados de lado. Caso entendêssemos de outra maneira a matéria, seria mandatória a 

equivocada conclusão, sem bases mais sólidas e irrefutáveis, de que a Constituição vigente 

não recepcionou diversos modelos de tributação que sempre existiram no Imposto de 

Renda (e.g., isenções específicas, tributações proporcionais), tendo o Constituinte 

impedido que a partir de 1988 tal imposto possuísse caráter extrafiscal, transformando-o 

em instrumento inábil para a condução e concretização de objetivos não-fiscais. 

22. Extrai-se da Constituição de 1988 que deve existir justificativa constitucionalmente 

aceitável para a imposição de obrigação tributária relativa ao Imposto de Renda sobre algo 

que não se possa efetivamente considerar como sendo renda, mas mera receita. Estatuiu-se, 

portanto, no texto constitucional, o mandamento da tributação sobre a renda líquida, a 

única que traduz renda efetiva. De tal mandamento já se consegue extrair a obrigatoriedade 

– e não faculdade – imposta ao legislador ordinário de autorizar a compensação de 

prejuízos pretéritos para a determinação dos ganhos correntes dos contribuintes. 

23. O artigo 43 do Código Tributário Nacional tornou cristalina a sua predileção pela 

incidência de Imposto de Renda apenas sobre acréscimos patrimoniais, à medida que 

deixou subentendido que também no conceito de renda estariam contidos fenômenos que 

apontam para a elevação no conjunto líquido de direitos e obrigações de uma determinada 

pessoa. Todavia, o legislador complementar reservou, propositadamente ou não, margem 

interpretativa para que haja incidência individualizada sobre ganhos e rendimentos 

(líquidos), independentemente da existência de acréscimo patrimonial global. É sobre esta 

realidade que deve trabalhar o cientista do Direito Tributário. 
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24. Sempre houve, e continua existindo, enorme divergência acerca dos conceitos de 

disponibilidade econômica e de disponibilidade jurídica, fincados no artigo 43 do Código 

Tributário Nacional. Dos diversos posicionamentos apresentados ao longo deste estudo, 

alguns deles por nós lapidados, é possível identificar quatro correntes diferentes, que 

podem ser segmentadas em três “teorias civilistas” e uma “teoria econômica”. Aqui 

também não há uma posição correta e outras erradas, não sendo suficiente que nos 

contentemos com a mens legislatoris (i.e., a posição de Rubens Gomes de Sousa) para fins 

de interpretação, o que nos faz crer que um conceito mais amplo de disponibilidade possa 

prosperar: incrementos no patrimônio econômico de uma pessoa, independentemente de ter 

havido negócio jurídico realizado com terceiros conferindo um título, seriam per se 

suficientes para acarretar renda tributável. 

25. Em suma: para que a renda possa ser tributada de acordo com o sistema tributário 

nacional vigente, deve existir poder efetivo e atual de dispor de um ativo e receber, em 

moeda ou em outro bem ou direito, o numerário correspondente ao valor de avaliação a 

mercado do ativo. A aquisição de disponibilidade se dá nesse momento, em que a liquidez 

de dado mercado permite que o detentor de um ativo obtenha a qualquer momento, 

conforme sua vontade, os ganhos acumulados. Assim sendo, ganhos financeiros não-

realizados em princípio poderiam ser tributados. 

26. As normas tributárias podem ser segregadas em três diferentes grupos de acordo com 

a sua função primordial: (i) normas com função fiscal, destinadas à arrecadação de receitas 

estatais; (ii) normas com função social, que podem possuir viés indutor (voltadas ao 

estímulo ou desestímulo de determinado comportamento do sujeito passivo) ou viés 

distributivo (visando a um equilíbrio social na distribuição de riquezas); e (iii) normas com 

função simplificadora, direcionadas à facilitação, por motivos técnicos ou econômicos, da 

aplicação do Direito Tributário. Isto posto, mister é observar como o princípio da 

igualdade e o mandamento da tributação conforme a capacidade contributiva interagem 

com objetivos constitucionais voltados ao desenvolvimento, no delineamento de normas 

tributárias indutoras em matéria de Imposto de Renda. 

27. Consoante o princípio da igualdade, a lei não pode ser fonte de privilégios 

(favoritismos) ou perseguições, impondo-se a verificação de quem seriam os iguais a 

serem tratados igualmente e de quem seriam os desiguais que careceriam de tratamento 

não-igual em face de outros. Haja vista que o sistema tributário exerce impacto direto 
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sobre a riqueza dos cidadãos, tolhendo recursos dos indivíduos seja com o fim de financiar 

os gastos estatais ou mesmo de perquerir outros objetivos que não os fiscais, julgamos que 

sempre que a isonomia restar desatendida haverá ferimento ao princípio da igualdade. 

28. No sistema tributário brasileiro, quando lidamos com a espécie tributária “imposto” o 

princípio da igualdade encontra-se corporificado no mandamento da capacidade 

contributiva. Afirmar que cada um deve ser tributado conforme sua capacidade 

contributiva nada mais é que estatuir que devem ser buscadas diferenciações entre os 

indivíduos para que, de modo igualitário, todos contribuam para o suprimento de recursos 

ao Tesouro na medida de suas possibilidades monetárias. 

29. De acordo com o § 1º do artigo 145 da Constituição Federal ora vigente, “Sempre 

que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte”. Capacidade contributiva quer significar capacidade 

econômica para contribuir com o Erário, o que implica dizer que deve ser deixado alheio a 

qualquer tributação o mínimo existencial – pois que está aquém da capacidade contributiva 

–, bem como que a tributação não pode ser confiscatória – pois que isto seria ir além da 

capacidade contributiva. Tanto a tributação proporcional como a tributação progressiva são 

plenamente compatíveis com a incidência tributária com base na capacidade contributiva. 

30. Outrossim, o mandamento da capacidade contributiva exige uma análise comparativa 

entre indivíduos de modo que aqueles que possuam semelhante capacidade econômica de 

contribuir ao Erário arquem com o mesmo ônus tributário. Neste sentido, a importância da 

expressão “sempre que possível” contida no artigo 145, § 1º, da Constituição Federal 

reside em que, além de apontar para a preferência do legislador pelos impostos que 

possuam caráter pessoal, confere plenos poderes ao legislador e ao aplicador do Direito 

Tributário para que, em vista de objetivos constitucionalmente garantidos situados no 

campo da extrafiscalidade, seja colocada de lado a graduação dos impostos em função da 

capacidade econômica dos indivíduos, embora jamais a tributação possa atingir o mínimo 

existencial ou ser confiscatória. 

31. A indução é uma das facetas da extrafiscalidade observada nas normas jurídico-

tributárias, em que se busca conceder estímulos ou desestímulos para que o agente 

econômico seja persuadido a adotar uma dada conduta. Quando deseja induzir o indivíduo 

à realização de determinado comportamento, o legislador concede incentivos fiscais 
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(vantagens ou estímulos); quando quer induzi-lo à abstenção de determinado 

comportamento, impõe o legislador desincentivos fiscais (agravamentos ou desestímulos). 

32. Existindo objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, assegurados 

tanto no preâmbulo constitucional como no artigo 3º da Constituição Federal, que de um 

lado exigem tributação solidária e igualitária e de outro justificam a adoção de medidas 

visando a garantir o desenvolvimento nacional, impõe-se o debate sobre a relação e 

eventuais conflitos entre eles. Conquanto tanto a igualdade tributária como a tributação 

conforme a capacidade contributiva possam ser plenamente compatíveis com normas 

tributárias indutoras, nem sempre isto acontece, ainda mais no âmbito dos mercados 

financeiro e de capitais, instituindo-se derrogações sobre esses mandamentos. 

33. Na seara da tributação da renda auferida nos mercados financeiro e de capitais, a 

conclusão alcançada é que diretrizes voltadas ao desenvolvimento podem e devem, em 

determinadas situações, de alguma maneira predominar em face de diretrizes fulcradas em 

igualdade tributária e tributação com base na capacidade contributiva. Em outros termos, 

objetivos ligados à fiscalidade devem ser sopesados vis-à-vis objetivos relacionados à 

extrafiscalidade e, ante os interesses da coletividade que sejam devidamente testados e 

comprovados empiricamente, deve-se promover a indução visando ao desenvolvimento 

econômico ainda que o custo disto seja abdicar em certa monta do alcance, de modo 

igualitário, de todas as capacidades contributivas manifestadas na sociedade. 

34. Nada obstante o exposto, no sopesamento entre objetivos igualitários e objetivos 

extrafiscais na tributação da renda auferida nos mercados financeiro e de capitais não se 

pode abdicar de forma alguma do exame da proporcionalidade, devendo-se verificar se o 

fim específico e delimitado de fomento ao desenvolvimento nacional possui vínculo 

fundado e conjugado com os incentivos fiscais que atualmente vêm sendo concedidos nos 

mercados, a ponto de que, pela compatibilidade e pertinência lógica entre ambos, o dito 

desenvolvimento possa ser atingido. 

35. Em face do cotejamento dos perfis constitucional e complementar do Imposto de 

Renda e de outros preceitos e objetivos contidos na Constituição Federal com situações 

concretamente observadas no ordenamento jurídico-tributário vigente, conclui-se, por 

fundamentações diversas, estarem em consonância com o Direito Tributário o tratamento 

privilegiado a determinadas modalidades de “renda do capital financeiro”, o tratamento 
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diferenciado entre aplicações financeiras, as incidências proporcionais e decrescentes, as 

tributações na fonte (exclusivas e antecipações), as tributações analíticas e sintéticas hoje 

verificadas e o tratamento privilegiado para não-residentes. Outra é a conclusão alcançada 

para a sistemática do “come-quotas”, mas não porque se trataria de tributação de ganhos 

não-realizados – o que julgamos não ser o caso, e se de mera tributação de ganhos 

acumulados se tratasse, haveria disponibilidade –, mas porque embora tenha sido criada 

como uma sistemática de tributação antecipada de ganhos financeiros, não prevê a 

restituição do imposto a maior recolhido na hipótese de o fato gerador do Imposto de 

Renda não se verificar ou ser verificado a menor. 
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