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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão tem por objetivo verificar a possibilidade da instituição do Imposto 

sobre Grandes Fortunas, com o fito de se construir um sistema tributário mais justo e que funcione 

como ferramenta para redução das desigualdades. Para tanto, foi realizado um estudo qualitativo 

com abordagem explicativa em que considera a experiência internacional e o contexto da tributação 

brasileira para analisar o objetivo apresentado, sendo utilizados como métodos de organização o 

hipotético dedutivo e o comparativo. A conclusão alcançada por essa monografia é de apesar da 

dificuldade de aprovação de lei complementar instituindo o Imposto sobre Grandes Fortunas e as 

propostas que tramitam no Congresso possuírem diversas falhas, a regulamentação do IGF se 

mostra de extrema importância para diminuir a desigualdade e concentração de renda nas classes 

mais altas, e assim diminuir também a regressividade do sistema tributário, amenizando a 

prevalência pelos tributos indiretos e respeitando os objetivos e princípios trazidos pela 

Constituição Federal de 1988. 

 

Palavras-chave: Imposto sobre Grandes Fortunas. Justiça Social. Direito Tributário. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os tributos são a principal fonte de arrecadação de receita para manutenção do Estado, 

possibilitando o seu desenvolvimento e o financiamento de políticas públicas. Assim, com a 

contribuição da população por meio da tributação, são realizadas as políticas públicas que têm 

como objetivos o melhoramento da qualidade de vida dos cidadãos e também da infraestrutura do 

país, atendendo às necessidades básicas da sociedade como educação, saúde, saneamento básico e 

segurança.  

O sistema tributário adotado no Brasil se baseia no recolhimento de tributos que pode 

ser feito sobre várias bases, como diretamente pelo Estado sobre a propriedade e a renda (IPTU, 

IPVA, IR) ou indiretamente incidindo sobre produtos e serviços que são consumidos (ICMS, ISS, 

IPI, PIS, COFINS).   

A problemática vista no nosso sistema tributário é a elevada representatividade e 

concentração da tributação no consumo (bens e serviços) e a baixa efetividade dos tributos sobre a 

renda e patrimônio, o que gera a chamada regressividade tributária. Este fenômeno se configura 

quando proporcionalmente se tributa mais aqueles que têm menor capacidade contributiva, em 

direta ofensa ao princípio da capacidade contributiva previsto na Constituição Federal de 1998. 

Isso acaba corroborando com a concentração de renda nas classes mais altas, aumentando a 

desigualdade. 

No Brasil a concentração de tributação sobre o consumo é superior à média da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sendo equivalente a 

14,3% do PIB, enquanto em outros países a média é 11,1% (RECEITA FEDERAL, 2020). Segundo 

levantamento do IPEA em 2008, aqueles que recebem até dois salários mínimos destinam 53,9% 

dos seus rendimentos para o pagamento de tributos, já aqueles com renda superior a trinta salários 

mínimos essa carga tributária é de apenas 29% sobre os rendimentos. (RODRIGUES, 2009). 

A Constituição Federal de 1988 oferece todo um respaldo para que o Brasil tenha um 

sistema tributário justo e equilibrado. Além de todas as normas para a promoção da igualdade, 
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como o artigo 3° que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a 

Constituição traz especificamente sobre a tributação princípios como a isonomia (art. 150, II) e a 

capacidade contributiva (art. 145, §1º), em que cada cidadão será tributado de acordo com sua 

capacidade econômica. 

Em busca de um sistema tributário progressivo e coerente com os objetivos elencados 

pela Constituição Federal de 1988 e a redução da desigualdade, a doutrina aponta que existem 

medidas fiscais cabíveis para serem tomadas como a extinção da isenção total de imposto de renda 

sobre lucros e dividendos, a tributação de aeronaves e embarcações, mudanças na tributação da 

herança, criação de novas alíquotas para o imposto de renda, bem como instituição do Imposto 

sobre Grandes Fortunas, que será analisado no presente trabalho.  

O artigo 153 da Constituição Federal de 1988 dispõe a competência da União, por 

intermédio do Congresso Nacional, para instituir determinados impostos, dentre eles o imposto 

sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar (inciso VII). Porém, esse foi o único 

imposto que não foi instituído até os dias atuais, mesmo com o total de 53 projetos propostos tanto 

no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, que serão analisados ao decorrer do trabalho. 

Esse imposto tem como finalidade que pessoas com patrimônio que se enquadre no parâmetro de 

grande fortuna paguem o tributo calculado por meio da incidência de uma alíquota sobre sua 

totalidade de bens. 

O valor arrecado com a instituição do IGF seria destinado ao Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza, conforme prevê o artigo 80 da ADCT, gerando um sistema tributário mais 

isonômico, de forma a retornar em investimento para a classe que mais sofre com a regressividade 

tributária no Brasil. 

O Senado Federal e a Câmara de Deputados realizaram estudos que abordam as 

vantagens e desvantagens sobre a implementação do IGF. De acordo com o Estudo n° 463 de 2015, 

a maioria dos projetos de lei propostos tem como objetivo que as receitas arrecadadas com esse 

tributo sejam aplicadas em políticas públicas na área da saúde e educação. Assim, se 3 milhões de 

reais fossem considerados grande fortuna, taxados com alíquota de 1,5% sobre o excedente geraria 
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em torno de 6 bilhões de reais para essas áreas. (PELLEGRINI; SILVA, 2015) 

Assim, o presente trabalho visa responder se tendo em vista a notória regressividade 

do nosso sistema e a elevada concentração de renda e patrimônio existente em nosso país, o imposto 

sobre grandes fortunas poderia ser utilizado como um instrumento de justiça fiscal.  

Nesse sentido, por ser uma temática que se mostra relevante no âmbito da justiça social, 

o objetivo geral da pesquisa está em verificar a possibilidade da instituição desse imposto, com o 

fito de se construir um sistema tributário mais justo e que funcione como ferramenta para redução 

das desigualdades. Para que isso ocorra, vamos analisar o sistema tributário brasileiro, apontar de 

que forma a experiência internacional pode ajudar para a instituição do IGF, além de observar o 

histórico desse imposto no Brasil, enumerando os projetos de lei complementar já propostos para 

instituí-lo e verificar quais os projetos estão com tramitação mais avançada no congresso.  

A presente pesquisa será realizada sob a abordagem qualitativa, já que pretende 

verificar a viabilidade para instauração do Imposto sobre Grandes Fortunas. Com relação aos 

objetivos delimitados, a pesquisa será explicativa, pois se pretende buscar os motivos pelos quais 

esse imposto não foi regulamentado pela União desde a Constituição Federal 1988. Além disso, 

pretende-se verificar se essa regulamentação seria efetiva para garantir um sistema tributário mais 

justo e progressivo, reduzindo as desigualdades visualizadas no Brasil. 

O método de organização do raciocínio será o hipotético-dedutivo, em que a pesquisa 

se inicia pelo problema da não instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas e por meio de 

formulação de hipóteses se busca uma solução para essa problemática. Além do comparativo, 

comparando com as experiências internacionais. Quanto às técnicas, será uma pesquisa 

bibliográfica em que a elaboração será a partir de fontes secundárias abrangendo toda a bibliografia 

pública. Por fim, com relação aos instrumentos de coleta de dados, será uma análise de conteúdo. 
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2 ANÁLISE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO SOB A ÓTICA DA JUSTIÇA 

FISCAL 

 

O Sistema Tributário Brasileiro se baseia no recolhimento de tributos para arrecadar 

dinheiro para os cofres públicos e assim financiar políticas públicas para a melhoria de serviços 

prestados pelo Estado e infraestrutura do país. Esses tributos fazem parte da receita pública 

derivada, sendo a principal fonte de arrecadação estatal visando o bem comum. O recolhimento 

pode ser feito diretamente pelo Estado sobre a propriedade e a renda ou indiretamente incidindo 

sobre os produtos e serviços consumidos.  

O Código Tributário Nacional traz a sua definição no art. 3º, “Tributo é toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

(BRASIL, 1966) 

Além da finalidade fiscal do tributo de arrecadar recursos para atividades estatais, 

existe também uma finalidade extrafiscal, que traz uma consequência diversa da mera arrecadação, 

sendo uma forma de intervenção social ou econômica que estimula ou não determinada conduta 

com o aumento ou diminuição da tributação de um comportamento. 

Apesar de toda a discussão acerca das espécies tributárias, atualmente é pacífica a 

aplicação da teoria pentapartida (pentapartite ou quinquipartida), sendo adotada pelo Supremo 

Tribunal Federal, portanto, os tributos são divididos em: impostos, taxas, contribuições de 

melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A controvérsia acerca da 

classificação dos tributos se dava principalmente pelo art. 145 da CF/88 e art. 5º do CTN 

mencionarem apenas os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, sendo defendida a teoria 

tripartida. 

Com relação a competência tributária, a Constituição Federal confere aos entes 

federativos (União, Estados, Munícipios e Distrito Federal) o poder de tributar, atribui aptidão para 

tais entes criarem tributos e, de acordo com o art. 6º do CTN, compreende também a competência 



10 

 

 

 

legislativa plena.  

Atualmente é possível verificar que a opção dos legisladores foi concentrar a carga 

tributária sobre os impostos incidentes sobre bens e consumo, em detrimento da tributação sobre a 

renda e o patrimônio, considerado por pesquisadores mais eficaz pois determinado contribuinte 

pode sonegar um rendimento auferido, mas em algum momento a referida renda será revertida em 

consumo, sendo tributada. Além disso, é mais fácil para o governo fiscalizar a tributação realizada 

sobre o consumo do que sobre riquezas, que seria a melhor maneira de garantir uma isonomia 

tributária.  

Segundo estudo realizado pela Receita Federal, a tributação sobre bens e serviços no 

Brasil correspondeu a 44,74% da arrecadação total do país no ano de 2018. De acordo com dados 

de 2017, o Brasil é um dos países que menos tributa sobre a renda (7% do PIB) com relação aos 

países da OCDE, e a tributação sobre consumo representa 14,3% do PIB, enquanto a média dos 

países da OCDE é 11,1%. (RECEITA FEDERAL, 2020) 

Isso gera um grande problema no sistema tributário brasileiro que é a regressividade 

tributária. Tal fenômeno ocorre porque a população mais pobre paga, proporcionalmente, mais 

impostos do que as classes mais abastadas, colaborando com a concentração de renda nas classes 

mais altas, aumentando a desigualdade. Acerca da regressividade, Débora Bezerra de Menezes 

Serpa Maia (2015) assevera que:  

Esse fenômeno acontece porque os mais abastados podem se desfazer de um montante 

maior de dinheiro, porque o excedente que possuem tem um valor menor para eles, 

podendo se desfazer de mais dinheiro sem uma perda maior de bem-estar, ao passo que 

para as pessoas de menor renda é considerável a porcentagem de seus rendimentos 

despendidas no consumo de bens para sua subsistência. (MAIA, 2015) 

 

De acordo com Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017-2018, as famílias 

brasileiras com renda de até dois salários mínimos comprometiam uma parte maior de seu 

orçamento em despesas com alimentação e habitação (correspondendo, em conjunto, 72,2% dos 

gastos com despesas de consumo) do que aquelas com rendimentos superiores a 25 salários 

mínimos (BRASIL, 2013).   

Além disso, conforme o estudo “Receita pública: Quem paga e como se gasta no 



11 

 

 

 

Brasil” realizado pelo IPEA em 2009, os 10% mais pobres da população brasileira destinam 32,8% 

da sua renda para o pagamento de tributos, enquanto que para os 10% mais ricos, o ônus estimado 

é de 22,7% da renda (IPEA, 2009). 

Alguns autores justificam a concentração da tributação no consumo devido ao efeito 

da anestesia fiscal, em que, como os tributos incidentes sobre o consumo são indiretos, a maioria 

das pessoas não percebe a carga tributária, por estar embutida no preço pago no produto. Por outro 

lado, ao elevar um tributo direto como IPTU ou IPVA, a “revolta” da população é imediata. Nesse 

sentido, Débora (2015) defende que:  

Nota-se que, com o caráter velado da tributação indireta, decorrente do montante embutido 

no preço dos produtos ou serviços, e em razão do repasse econômico, sendo o encargo 

suportado pelo contribuinte de fato através do pagamento de um preço mais elevado, 

surge, como bem denominou Aliomar Baleeiro, o fenômeno da anestesia fiscal, ou seja, 

um sentimento de resignação tanto por parte dos contribuintes de iure, pela ilusão de que 

conseguem “repassar” nos preços o ônus correspondente ao consumidor final, tanto pelo 

contribuinte de fato, o qual não percebe que os tributos estão “embutidos” no preço pago. 

Dessarte, percebe-se que com a tributação indireta, os cidadãos contribuintes, em sua 

grande maioria, não sabem da existência desses ou, ainda que tenham conhecimento da 

incidência, não têm conhecimento ao certo da porcentagem do preço que é relativa à 

tributação. (MAIA, 2015) 

 

Por todo o exposto, resta evidente que um sistema tributário distributivo e igualitário 

gera para a população mais equilíbrio reduzindo as desigualdades de renda, o que não é a realidade 

do Brasil. De acordo com Relatório do Desenvolvimento Humano 2019 do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, ficando 

atrás apenas de nações africanas. O relatório também traz que a parcela dos 10% mais ricos do 

Brasil concentra cerca de 42% da renda total do país. (PNUD, 2019) 

Conforme estudo realizado pela FGV Social, em 15 de agosto de 2019, com base em 

microdados da PNAD Contínua (ajustada pelo IBGE), denominado de “A Escalada da 

Desigualdade”, a desigualdade de renda domiciliar per capita do trabalho aumenta há mais de cinco 

anos no Brasil quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, sendo esse o maior período de 

concentração de renda na série histórica brasileira (NERI, 2019). Desde o final de 2014 até o 2° 

trimestre de 2019, a renda dos 50% mais pobres da população caiu 17%, a dos 10% mais ricos 3% 
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e a dos 1% mais ricos cresceu 10%. Além disso, em 2018 foi verificado que a renda do trabalho de 

1% mais rico é trinta e quatro vezes maior que da metade mais pobre, correspondendo a parcela de 

maior renda arrecadada a R$ 27.744,00 por mês, em média, enquanto os 50% menos favorecidos 

ganharam R$ 820,00 no mesmo período.  

O índice Gini é o mais popular para se medir a desigualdade, segundo o qual o quanto 

mais perto de 1 (um) maior a desigualdade. De acordo com esse estudo, no Brasil esse índice 

cresceu desde o último trimestre de 2014 e, no segundo trimestre de 2019, está em 0,6291. Além 

disso, o Relatório da Desigualdade Global, da Escola de Economia de Paris traz o dado de que o 

Brasil é o país democrático que mais concentra renda, 1% dos mais ricos captura 28,3% da renda 

total, e recebe individualmente 106,3 mil reais por mês, em média. Enquanto os 50% mais pobres 

captura 13,9% dos rendimentos. (CANZIAN; MENA, 2019) 

Acerca da desigualdade e a concentração de renda entre os mais ricos no Brasil em 

comparação com outros países, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza (2016) realizou um 

estudo com base nos dados tributários e defende que em comparações internacionais, o Brasil é o 

país mais desigual sob esse critério: 

Já éramos muito desiguais desde o início do século passado, estando à frente dos países 

para os quais há dados. Ainda assim, naquele momento o contraste com a Europa e afins 

não era tão dramático quanto hoje. A situação mudou entre a Grande Depressão e a 2 a 

Guerra Mundial, quando a concentração no topo desabou bruscamente nos Estados Unidos 

e na maior parte dos países envolvidos no guerra, no que Jeffrey Williamson (2015) 

chamou de “grande nivelamento”. A desconcentração registrada no Brasil no breve 

interregno democrático – replicada mais ou menos na mesma época na Argentina – 

representou apenas um “mininivelamento”, totalmente revertido na primeira década da 

ditadura militar. Com isso, a distância que separa os nossos níveis de desigualdade 

daqueles do mundo desenvolvido alargou-se muito com o tempo, sendo apenas 

parcialmente mitigada pelo aumento mais recente da concentração no topo em alguns 

países anglo-saxões. (SOUZA, 2016) 
 

De acordo com estudo codirigido por Thomas Piketty no instituto World Wealth and 

Income Database, entre 2001 e 2015 ocorreu um crescimento da renda da população mais pobre 

no Brasil, porém foi insuficiente para reduzir a desigualdade, visto que a maior parte desse 

crescimento foi pelos 10% mais ricos da população. Durante os 15 anos analisados, a renda 

nacional total cresceu 18,3%, sendo que 60,7% desses ganhos foram apropriados por essa parte da 
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população, contra 17,6% dos mais pobres. Dos 50% mais pobres da população brasileira a sua 

parcela da renda nacional de 11,3% passou para 12,3%. (MÁXIMO, 2017) 

Em relação ao contexto que o mundo vive em 2020 com a pandemia pelo COVID-19, 

conforme o relatório “Quem paga a conta?” realizado pela Oxfam Brasil, enquanto 73 bilionários 

da América Latina e Caribe tiveram a fortuna aumentada em 17% de março a junho que equivale 

a 48,2 bilhões de dólares, estima-se que 40 milhões de pessoas irão perder seus empregos e 52 

milhões entrarão na faixa de pobreza. Especificamente no Brasil, 42 bilionários tiveram o aumento 

de 34 bilhões de dólares em suas fortunas durante a pandemia, passando de 123,1 bilhões de dólares 

para 157 bilhões. Com a perda de receita tributária nesse ano, o PIB da América Latina e do Caribe 

pode diminuir 2%, o que representa 113 milhões de dólares a menos e equivale a 59% do 

investimento público em saúde em toda a região. (OXFAM, 2020) 

Portanto, fica claro o desiquilíbrio da concentração de renda no contexto brasileiro, 

principalmente nos últimos anos, sendo dissonante dos objetivos trazidos pela Constituição Federal 

de 1988 no artigo 3°, inciso III, no que toca à redução das desigualdades sociais. A CF/88 também 

traz princípios específicos acerca da tributação, como o da isonomia (art. 150, II) e da capacidade 

contributiva (art. 145, §1º), conforme Pedro Eliezer Maia, “para que a tributação seja aplicada de 

uma forma isonômica, ela deve possuir uma justa medida, que é dada pela capacidade econômica” 

(MAIA, 2016). 

Nessa perspectiva, Marciano Buffon e Vinicius de Oliveira Barcellos (2018) defendem 

que: 

Neste papel primordial que apresenta no Estado Democrático de Direito, a tributação não 

poderia ter como base outro princípio senão o da capacidade contributiva, no qual aqueles 

que possuem maiores condições devem contribuir mais vigorosamente com os fins do 

Estado, e aqueles que menos, ou nada, possuem, suportarão menores encargos tributários, 

ou até mesmo nenhum. Tal princípio é uma decorrência lógica do atual modelo de Estado, 

oriundo do princípio da igualdade, dotando-o de maiores condições para cumprir os 

objetivos estatais. Isto porque tal princípio preserva o mínimo vital, ou seja, aquela parcela 

de renda necessária para que se tenha uma vida digna, evitando-se, também, que a 

tributação seja um meio de suprimir a propriedade privada, através do confisco. O melhor 

formato para a concretização do princípio da capacidade contributiva é mediante a 

tributação progressiva. (BUFFON; BARCELLOS, 2018) 
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Uma das medidas que pode ser tomada a fim de diminuir a desigualdade no Brasil e 

assegurar os princípios constitucionais é a instauração pela União do imposto sobre grandes 

fortunas, nos termos lei complementar, conforme dispõe a CF/88 no seu artigo 153, inciso VII. Ao 

longo do presente trabalho, para se verificar a possibilidade de regulamentação do IGF, será feita 

a análise da experiência internacional de tal imposto, o seu histórico no Brasil bem como os projetos 

de lei propostos até o momento. 
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3 A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL COM O IMPOSTO SOBRE GRANDES 

FORTUNAS 

 

Para se discutir a viabilidade de instaurar o imposto sobre grandes fortunas no Brasil, 

é imprescindível a análise da experiência que outros países tiverem ao implantá-lo. Em nota técnica 

realizada pelo IPEA, Pedro Humberto Bruno de Carvalho (2011) traz um panorama mundial com 

relação a esse imposto: 

Após análise de vasta bibliografia, tomou-se conhecimento de que todos os países da 

Europa Ocidental adotam ou já adotaram o Wealth Tax, com exceção da Bélgica, Portugal 

e Reino Unido. (...) A partir da década de 1990 ele foi abolido na Áustria (1994), Itália 

(1995), Dinamarca, Alemanha (1997), Islândia (2005), Finlândia (2006), Suécia (2007), 

Espanha (2008) e Grécia (2009). Devido à crise fiscal e financeira que assolou diversos 

países europeus a partir de 2009, ele foi reintroduzido de maneira provisória na Islândia 

(2010) e Espanha (2011). Na Ásia, têm-se conhecimento que o Japão o adotou por um 

curto período de tempo (1950-3), a Índia o possui desde a década de 1950 e há experiências 

no Paquistão e Indonésia. Na África do Sul houve um debate para sua implementação no 

período pós Apartheid. Na América Latina o imposto está em vigor na Colômbia, 

Argentina (desde 1972) e Uruguai (desde 1991), com grande crescimento recente da 

arrecadação nesses três países. (CARVALHO, 2011) 

 

Atualmente, dos países que integram a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, apenas Espanha, Noruega e Suíça cobram o imposto sobre fortunas 

que possui alíquotas nominais progressivas e incide sobre as fortunas líquidas de pessoas físicas 

(INSPER, 2020), a Islândia reintroduziu o imposto em 2010 mas ele foi abolido em 2014. Em 2018 

a Bélgica chegou a inserir um imposto incidente sobre a riqueza em ativos mobiliários a partir de 

500 mil euros com alíquota de 0,15%, porém o Tribunal Constitucional belga em outubro de 2019 

declarou inconstitucional esse imposto por violação ao princípio da isonomia ao tributar alguns 

ativos e outros não. (ORBAN, 2019). 

O artigo “Wealth and Inheritance Taxation: An Overview and Country Comparison” 

(2018) traz uma visão geral acerca dos dados existentes sobre impostos sobre a riqueza nos países 

integrantes da OCDE. Nesse sentido, a primeira imagem do gráfico abaixo apresenta os países em 

que já incorporaram esse imposto, sendo que metade dos países da OCDE nunca implementaram 

a tributação sobre riqueza, e 13 países aboliram nas últimas três décadas: 
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Figura 1 – Tributação sobre a riqueza na Europa 

 
Fonte: Drometer et al. (2018, p. 48) 

 

 

3.1 França 

 

Acerca da sua origem Sergio Ricardo Ferreira Mota assevera que “não houve em 

qualquer ordenamento positivo qualquer imposição tributária específica sobre grandes fortunas até 

a instituição do tributo francês denominado “Impôt sur les Grandes Fortunas” no ano de 1981” 

(MOTA, 2010) 

O nascimento do IGF portanto se deu na França sendo instituído pelo presidente 

François Mitterrand em cumprimento ao que se comprometeu na sua campanha presidencial, 

contrariando estudo realizado por peritos em 1978 que concluiu não se adequada a instauração do 

imposto pois teria inconvenientes econômicos muito sérios. Tal imposto foi suprimido em 1º de 
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janeiro de 1987, porém voltou a ser instituído em 1º de janeiro 1989 com a reeleição de Miterrand, 

chamado dessa vez de “Impôt de Solidarité sur la Fortune” (ISF). A sua arrecadação era destinada 

a garantir uma renda mínima para os mais desfavorecidos, por isso também era chamado de “Robin 

Hood”, com a finalidade de diminuir as desigualdades sociais. (MOTA, 2010) 

Em 2018, o então presidente francês Emmanuel Macron decidiu acabar com o ISF 

alegando que o fim do tributo representaria mais investimentos na economia do país, tal imposto 

correspondia a 1,5% das receitas fiscais do país com a arrecadação de cerca de 5 bilhões de euros. 

Essa reforma conta com a criação do “Impôt sur la Fortune Immobilière” (IFI), que incide apenas 

sobre o patrimônio imobiliário, excluindo os ativos financeiros e bens móveis da base de cálculo. 

(FERNANDES, 2017) 

Diante das manifestações dos “coletes amarelos”, em abril de 2019 Macron respondeu 

a algumas reinvindicações do grupo, entre elas sobre o ISF. Ele defende que abolir tal imposto não 

é um presente para os ricos, como foi apontado e demonstrou estar aberto para reavaliar a situação 

do imposto em 2020. (MENDES, 2019). Porém, a pauta ainda não foi abordada pelo governo 

francês. 

 

 

3.2 Espanha 

 

A Espanha instituiu o “Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas” em 1977 como um imposto provisório, se tornando permanente em 1992 com a 

denominação “Impuesto sobre el Patrimonio” (MOTA,2010). Tal imposto foi extinto em 2008, 

mas foi reintroduzido em 2011 em decorrência da crise econômica que o país enfrentava e, apesar 

do caráter temporário, é renovado sucessivamente (INSPER, 2020). 

Os residentes fiscais da Espanha são considerados contribuintes por obrigação pessoal, 

sendo a arrecadação do imposto de responsabilidade do governo local (comunidades autônomas) 

que pode alterar as alíquotas, faixas de isenção e deduções para aqueles residentes, mesmo 
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existindo uma legislação nacional. Para eles o imposto incide em bases universais, recaindo sobre 

o patrimônio do indivíduo tanto da Espanha quanto de outros países. 

Para os não-residentes, contribuintes por obrigação real, a arrecadação é feita pelo 

governo central e a incidência do imposto é sobre os ativos localizados no país, sendo submetidos 

as regras da legislação nacional. 

O fato gerador do imposto ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano, a sua alíquota 

começa em 0,2% para fortunas a partir 700 mil euros e aumenta progressivamente até 2,5% para 

os patrimônios líquidos acima de 10,7 milhões de euros de acordo com a região, sendo os residentes 

em Madri isentos do imposto (BRAGA, 2020). O patrimônio do contribuinte é calculado 

considerando todos os seus bens (exceto os que são isentos) e são deduzidas as dívidas 

ilimitadamente, salvo as dívidas referentes a determinado bem, cuja dedução limita-se ao valor 

deste (MAIA, 2016). 

De acordo com dados da OCDE, a arrecadação do “Impuesto sobre el Patromonio” no 

ano de 2018 foi de 0,5% da arrecadação total do país e 0,2% do PIB, representando 2,6 bilhões de 

dólares. Assim, ao longo dos anos o recolhimento de tal imposto teve um aumento significativo, 

em 2015 foram arrecadados 2,1 bilhões de dólares, 2016 foram 2,2 bilhões e 2017 foram de 2,4 

bilhões. (OCDE, 2019) 

 

3.3 Noruega 

 

Outro país integrante da OCDE que ainda mantêm uma espécie de imposto sobre 

grandes fortunas é a Noruega. O imposto é arrecadado em riquezas acima de 1,48 milhões de 

coroas, cerca de 130 mil euros. A sua competência é dividida entre o governo central que cobra 

uma taxa de imposto única de 0,15% e o governo local (municípios) que cobra uma taxa progressiva 

que está entre 0,7% e 0,85%. (BRAGA, 2020) 

Os sujeitos passivos podem ser os residentes fiscais noruegueses, sujeitos ao imposto 

sobre riqueza líquida em bases universais, ou os não residentes em que a incidência do imposto é 
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sobre os ativos imobiliários situados no país, aos quais não são isentos em relação a riqueza de 1,5 

milhões de coroas na alíquota de 0,15% dos municípios. Tal imposto é devido sobre seus ativos 

deduzidos os passivos, sendo o seu fato gerador verificado no dia 1º de janeiro de cada ano. 

(INSPER, 2020) 

Segundo a OCDE, a arrecadação desse imposto em 2018 foi de 1,5% da arrecadação 

tributária total da Noruega e 0,6% do PIB, representando 2,5 bilhões de dólares. (OCDE, 2019) 

 

3.4 Suíça 

 

A Suíça é o país com maior eficácia do imposto sobre fortunas, visto que esse imposto 

no ano de 2018 representou 4,8% da arrecadação total do país e 1,3% do PIB, recolhendo 9,4 

bilhões de dólares, apresentando sempre um aumento em relação ao ano anterior, em 2017 foram 

arrecadados 9,1 bilhões de dólares, em 2016 foram 8,8 bilhões, em 2015 foram 8,4 bilhões e assim 

sucessivamente. (OCDE, 2019) 

Em razão das autoridades fiscais suíças só terem acesso as informações bancárias dos 

cidadãos se forem suspeitos de um crime, o imposto é autodeclarado e pago anualmente, sem 

nenhum rastreamento do governo suíço sobre o patrimônio dos indivíduos. (BRAGA, 2020) 

A competência é dos cantões e das municipalidades (governo local), assim as alíquotas 

podem ser ou não progressivas e variam entre 0,3% e 1% sobre o patrimônio líquido dos 

contribuintes, que é a diferença entre ativos e passivos. A faixas de isenção para um casal sem 

filhos pode ser de 50 mil francos suíços (cerca de 50.370 dólares) a 250 mil francos suíços (cerca 

de 251.856 dólares), e por isso esse imposto também atinge a classe média. (INSPER, 2020) 

 

3.5 Argentina 

 

Na América Latina e Caribe o imposto sobre fortunas é cobrado pela Argentina, 

Colômbia e Uruguai. De acordo com o relatório da Oxfam “Quem paga a conta?”, se o imposto 
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fosse aplicado a todos os países dessa região com caráter progressivo seria possível arrecadar até 

14,26 bilhões de dólares, 50 vezes mais que atualmente. (OXFAM, 2020) 

A Argentina possui o “Impuesto sobre los Bienes Personales” desde 1973 e pelo longo 

tempo em vigor esse imposto passou por algumas modificações, como em relação a base de cálculo 

que entre 1973 e 1989 era a riqueza líquida (patrimônio deduzido de dívidas e ônus) e em 1991 

passou a ser sobre a riqueza bruta. (CARVALHO, 2011) 

A instituição de tal imposto inicialmente era em caráter emergencial e assim tinha o 

prazo de nove períodos fiscais até encerrar sua vigência. Considerando a situação econômica vivida 

pelo país ele já foi prorrogado três vezes, em 2002, 2006 e 2009. (MAIA, 2016) 

O fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano, os contribuintes são os 

residentes pelos seus bens localizados no país e no exterior e os não residentes pelos bens que estão 

na Argentina. São bens tributáveis a partir de 305 mil pesos, com alíquotas progressiva entre 0,50% 

e 1,25%. (MAIA, 2016)  

Em dezembro de 2019, o presidente argentino Alberto Fernández modificou as 

alíquotas para os bens no exterior, para bens de até 3 milhões de pesos a alíquota será de 0,7%, 

bens entre 3 milhões e 6,5 milhões será de 1,8%, e, acima disso, 2,25%. (COLOMBO, 2019) 

De acordo com dados da Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP) da 

Argentina, no primeiro semestre do ano de 2020 o imposto sobre bens pessoais teve uma 

arrecadação de 46.570.203 pesos, em 2019 a arrecadação foi de 31.183.769 pesos, sendo um 

aumento significado em relação aos outros anos, já que em 2018 a arrecadação foi de 14.517.154 

pesos. (AFIP, 2020).  

Segundo a OCDE, no ano de 2018 esse imposto representou 0,4% da arrecadação total 

da Argentina e 0,1% do seu PIB. (OCDE, 2019) 

Com a pandemia do novo coronavírus, a Argentina vem discutindo um imposto 

extraordinário denominado “imposto para os ricos” que pretende taxar quem tem o patrimônio 

declarado acima de 3 milhões de dólares e destinar a arrecadação para a área da saúde e para ajudar 

empresas pequenas e médias que estão afetadas pela crise econômica. A estimativa é o 
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recolhimento de 3 bilhões de dólares com alíquotas que variam de 2% a 3,5%. (CARMO, 2020) 

Tal proposta está sendo criticada por diversos tributaristas por ter a mesma base de 

cálculo do “Impuesto sobre los Bienes Personales”, tornando esse imposto confiscatório pois 

absorve toda a renda gerada pelo patrimônio tributado. (CASAS, 2020) 

 

3.6 Uruguai 

 

O Uruguai instituiu o “Impuesto el Patrimonio” em 1964 inicialmente em caráter 

provisório, sendo regulamentado em 1989 vigorando até os dias atuais. Esse imposto é devido 

sobre os ativos localizados no país tanto pelas pessoas físicas quanto pelas empresas 

(MARCONDES, 2018).  

No ano de 2018 esse imposto representou 3,3% da arrecadação total do país e 1,0% do 

PIB. (OCDE, 2019) 

 

3.7 Colômbia 

 

Na Colômbia foi estabelecido o “Impuesto el Patrimonio” em 1986, porém foi abolido 

em 1991, voltou a ser inserido em 2003 mas foi sobrestado durante os anos. Em 2014, seguindo 

propostas do economista Thomas Piketty, a Colômbia implantou o imposto sobre riqueza a partir 

de patrimônios (patrimônio bruto menos dívidas) de pessoas físicas e jurídicas, esse imposto seria 

de 2015 a 2018. (MARCONDES,2018) 

No ano de 2018 esse imposto representou 0,2% da arrecadação total do país e 0,0% do 

PIB. (OCDE, 2019) 

 

3.8 Chile 

 

Outro país que está discutindo projeto de lei para taxar fortunas é o Chile. A Câmara 
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dos Deputados aprovou projeto solicitando ao presidente chileno Sebastián Piñera a criação de um 

imposto com a alíquota de 2,5% sobre o patrimônio. A arrecadação estimada em 6 bilhões de 

dólares seria destinada a um programa de renda básica temporário para a população mais afetada 

pela pandemia. (TUON, 2020) 

 

3.9 Estados Unidos  

 

Na corrida presidencial nos Estados Unidos, a proposta de criação de uma espécie de 

imposto sobre grandes fortunas tem gerado divergência entre os candidatos. Enquanto o senador 

Bernie Sanders propõe um tributo anual progressivo (alíquotas de 1% a 8%) sobre o patrimônio 

líquido a partir de 32 milhões de dólares, a senadora Eliabeth Warren propõe o Ultra-Millionaire 

Tax que tributaria o patrimônio líquido acima de 50 milhões de dólares, sendo menos progressiva 

(alíquotas de 2 e 3%). De acordo com estudos realizados pelos professores de economia Emmanuel 

Saez e Gabriel Zucman, da University of California, Berkeley, a primeira proposta arrecadaria em 

torno de 335 bilhões dólares no ano enquanto a segunda 210 bilhões (RAUSCH, 2019). Tais 

propostas estão adormecidas, pois nas prévias o candidato Joe Biden venceu pelos Democratas. 

Além da movimentação dos próprios governos em instituir um imposto sobre fortuna 

em meio à crise econômica que estão passando pelo novo coronavírus, 83 milionários de diversos 

países lançaram o projeto “Millionaries for Humanity” no qual pedem a elevação dos impostos 

sobre os mais ricos para colaborar com a recuperação dos danos causados pela pandemia. (EL 

PAÍS, 2020)  

Após essa análise da experiência internacional com o imposto sobre riquezas, 

verificamos que cada país que já instituiu esse tipo de tributação possui as suas peculiares de acordo 

as particularidades de cada lugar. Adiante analisaremos o histórico do IGF no Brasil e quais as 

propostas apresentadas para a regulamentação desse imposto no país.  
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4 O HISTÓRICO DO IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS NO BRASIL 

 

Conforme foi demonstrado no capítulo anterior, diversos países já introduziram no seu 

ordenamento jurídico algum tipo de tributação sobre riquezas. No Brasil a primeira disposição foi 

na Constituição Federal de 1988 que conferiu à União a competência para instituir o imposto sobre 

grandes fortunas, nos termos de lei complementar (art. 153, VII, CF/88), sob influência do “Impôt 

sur les Grandes Fortunes”, imposto francês. 

Inicialmente o projeto que previa o IGF era da Comissão do Instituto dos Advogados 

de São Paulo (IASP) e da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), depois foi 

apresentado pela Comissão Afonso Arinos (Comissão Provisória de Estudos Constitucionais). Os 

debates acerca da introdução do imposto na CF/88 foram liderados pelo deputado Plínio de Arruda 

Sampaio. (REGINATO; JESUS, 2014) 

As discussões acerca desse imposto surgiram principalmente pela necessidade de 

tributação sobre o patrimônio considerando a alta concentração de renda das classes mais ricas, 

além da preocupação com o histórico brasileiro marcado pela prevalência dos tributos incidentes 

sobre o consumo, como defende Sérgio Ricardo Ferreira Mota (2010): 

No Brasil, desde o período colonial, notadamente se prestigiou a tributação indireta, 

incidente basicamente sobre o consumo, uma vez que a tributação direta exigiria uma 

maior eficiência por parte do Fisco, inexistente nos primórdios do Brasil colonial e mesmo 

no período do Brasil imperial. (MOTA, 2010) 

 

Esse assunto era abordado nos “Estudos para a Reforma Tributária”, coordenado por 

Sulamis Dain na Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN-PR), e 

posteriormente em conjunto com o Instituto de Planejamento Econômico e Social (INPES) 

coordenado por Fernando Rezende. O objetivo dos estudos era subsidiar os trabalhos da 

Assembleia Constituinte de 1987-1988, sendo entregue um “Anteprojeto do Capítulo Tributário da 

Constituição”. (MOTA, 2010) 

Para expandir a tributação sobre o patrimônio a proposta realizada pelos estudos foi a 

criação de dois impostos de competência exclusiva da União, sendo eles: o Imposto sobre 
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Sucessões e Doações (ISD) e um Imposto Geral sobre o Patrimônio Líquido das Pessoas Físicas 

(IPL), que possuía características idênticas do Imposto sobre Grandes Fortunas, presentes inclusive 

nos projetos de lei propostos. (MAIA, 2016) 

Apesar da denominação Imposto sobre Patrimônio Líquido das Pessoas físicas ser 

utilizada na ampla maioria das Emendas apresentadas, a Emenda aprovada e incluída no relatório 

final foi proposta do deputado Antônio Mariz (PMDB-PB) na Comissão de Sistematização que 

utilizou a denominação Imposto sobre Grandes Fortunas, tradução literal do imposto francês 

“Impôt Sur Les Grandes Fortunes”, iniciando uma discussão sobre o fato gerador do imposto. 

Nesse sentido, Mota assegura que: 

(...) como ressaltado nas declarações prestadas pelo deputado federal Antônio Mariz à 

imprensa à época e transcritas acima, buscou-se exatamente distinguir o Imposto sobre 

Grandes Fortunas do Imposto sobre o Patrimônio Líquido, para que as pessoas não 

detentores de grandes fortunas, em especial a classe média, não viessem a pagar mais um 

imposto no país, tal qual ocorreria com se aprovadas as propostas que pretendiam instituir 

o imposto sobre o patrimônio líquido, este sim, assemelhado ao tributo adotado por 

diversos outros países. (MOTA, 2010) 

 

O Imposto sobre Grandes Fortunas foi aprovado no dia 8 de novembro de 1987. Na 

Comissão de Sistematização, em primeiro turno, a votação foi acirrada, sendo aprovado com 

quarenta e sete votos de constituintes, o número mínimo. Entre os constituintes contra o IGF, os 

deputados “tributaristas” José Serra (PMDB-SP) e Francisco Dornelles (PMDB-SP) preferiam o 

Imposto sobre o Patrimônio Líquido, mas não obtiveram o quórum mínimo nessa emenda. (MAIA, 

2016) 

No dia 14 e abril de 1988, no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, foram 

colocadas para votação as propostas da Comissão de Sistematização e dos políticos do Centrão, 

sendo o imposto aprovado por 308 votos favoráveis. Ocorreu nova votação em segundo turno, no 

dia 26 de agosto de 1988, que mesmo duramente criticado, o IGF teve sua aprovação, sendo 

retiradas duas emendas que pretendiam suprimir o dispositivo que conferia a União o poder de 

instituir esse imposto nos termos de lei complementar. (MOTA, 2010) 

A Emenda Constitucional nº 31 de 2000 introduziu o art. 80 do ADCT que no inciso 

III determina que o produto da arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas compõe o Fundo 
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de Combate e Erradicação da Pobreza, com o objetivo de garantir aos cidadãos brasileiros o acesso 

a níveis dignos de subsistência. Esse fundo tem um prazo indeterminado de acordo com a EC nº 

67/2010. (MAIA, 2016) 

Durante todos os anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

conferia a União a competência para instituir o IGF, foram propostos 53 projetos de lei com esse 

objetivo. Tal tema ganhou notoriedade nos últimos meses devido a pandemia pelo COVID-19 que 

tem como consequência uma crise econômica a ser enfrentada pelo mundo inteiro, principalmente 

o Brasil, um dos países mais afetados. Portando, visando aumentar a receita do Estado, desde março 

de 2020 foram propostos 20 projetos de lei a fim de instituir o IGF, que serão analisados no próximo 

capítulo. 
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5 PROJETOS DE LEI INSTITUINDO O IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS NO 

BRASIL 

 

O primeiro projeto de lei para instituir o IGF no Brasil apresentado no Senado foi 

proposto em 1989 pelo então senador Fernando Henrique Cardoso (PLS 162/1989). Apesar desse 

projeto ser amplamente divulgado como primeira iniciativa para instituir o imposto, o deputado 

Juarez Marques Batista apresentou o PLP 108/1989 na Câmara dos Deputados em data anterior, 

sendo o primeiro projeto apresentado no Congresso Nacional. Antes do PLS 162 também ocorreu 

a proposta do idealizador do IGF, deputado Antônio Mariz perante a Câmara dos Deputados o PLP 

208/1989.  (MOTA, 2010)  

O PLS 162 foi convertido no PLP 202/1989 e desde 06/12/2000 está pronto para pauta 

no Plenário, mas a votação não ocorreu até os dias atuais. São apensados a ele o PLP 108/1989, 

PLP 208/1989, PLP 218/1990 e PLP 268/1990.  

 Em 2008 a deputada do PSOL Luciana Genro propôs o PLP 277/2008 que já tramitou 

em todas as comissões designadas e está pronto para pauta no Plenário. A última movimentação 

foi realizada em 09/06/2020 pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL/RS) que apresentou o 

requerimento n. 1490/2020 para que tal projeto fosse incluso em pauta. 

Foram apensados ao PLP 277/2008: PLP 26/2011, PLP 62/2011, PLP 9/2019, PLP 

130/2012, PLP 48/2011, PLP 2/2015, PLP 6/2015, PLP 10/2015, PLP 11/2015, PLP 281/2016, 

PLP 294/2016, PLP 302/2016, PLP 324/2016, PLP 335/2016, PLP 205/2019 e PLP 239/2019. 

Além desses projetos de lei que foram apensados ao PLP 202/1989 e o PLP 277/2008, 

também há o PLP 281/2015 que está em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 

e o PLP 183/2019 que está pronto para pauta da CAE. 

Como foi dito anteriormente, em 2020 a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas 

voltou a ter notoriedade, sendo propostos 20 projetos até os dias atuais. Na Câmara dos Deputados 

verificamos 17 projetos propostos sendo eles: 

• PLP 34/2020 – Autor: Wellington Roberto (PL/PB) 
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• PL 924/2020 – Autor: Assis Carvalho (PT/PI) 

• PL 964/2020 – Autor: Helder Salomão (PT/ES) 

• PLP 49/2020 – Autor: Elias Vaz (PSB/GO) 

• PLP 59/2020 – Autor: Marcon (PT/RS) 

• PLP 63/2020 – Autora: Rejane Dias (PT/PI) 

• PL 1315/2020 – Autor: Gil Cutrim (PDT/MA) 

• PLP 77/2020 – Autor: Luis Miranda (DEM/DF) 

• PLP 82/2020 – Autor: Léo Moraes (PODE/RO) 

• PLP 88/2020 – Autor: Celso Sabino (PSDB/PA) 

• PLP 95/2020 – Autor: Dagoberto Nogueira (PDT/MS) 

• PLP 103/2020 – Autor: João Daniel (PT/SE) 

• PLP 112/2020 – Autor: Celso Sabino (PSDB/PA) 

• PLP 123/2020 –  Autores: Erika Kokay (PT/DF), Jorge Solla (PT/BA), Professora Rosa 

Neide (PT/MT), Joseildo Ramos (PT/BA), José Ricardo (PT/AM), João Daniel (PT/SE), 

Padre João (PT/MG), Rogério Correia (PT/MG), Maria do Rosário (PT/RS) e outros 

• PLP 188/2020 – Autores: Zé Neto (PT/BA), Maria do Rosário (PT/RS), Valmir Assunção 

(PT/BA), Pedro Uczai (PT/SC), Frei Anastacio Ribeiro (PT/PB), Beto Faro (PT/PA), Paulo 

Teixeira (PT/SP), Patrus Ananias (PT/MG), Padre João (PT/MG), Rogério Correia 

(PT/MG), Afonso Florence (PT/BA), Carlos Veras (PT/PE), Paulo Pimenta (PT/RS), 

Paulão (PT/AL), Alencar Santana Braga (PT/SP), Marcon (PT/RS), Célio Moura (PT/TO), 

João Daniel (PT/SE), Gleisi Hoffmann (PT/PR), Marília Arraes (PT/PE) e outros 

• PLP 190/2020 – Autor: Enéias Reis (PLS/MG) 

• PLP 193/2020 – Fernanda Melchionna (PSOL/RS), Glauber Braga (PSOL/RJ), Ivan 

Valente (PSOL/SP), Edmilson Rodrigues (PSOL/PA), Luiza Erundina (PSOL/SP), David 

Miranda (PSOL/RJ), Marcelo Freixo (PSOL/RJ), Sâmia Bomfim (PSOL/SP), Áurea 

Carolina (PSOL/MG) e outros 
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Já no Senado Federal, tramitam 3 projetos: 

• PLP 38/2020 – Autor: Reguffe (PODEMOS/DF) 

• PLP 45/2020 – Autor: Telmário Mota (PROS/RR) 

• PLP 50/2020 – Autora: Eliziane Gama (CIDADANIA/MA) 

 

Após análise de todos os projetos de lei de acordo o resumo disposto no Apêndice A, 

verifica-se que não há um padrão entre eles, existe uma enorme variedade nos critérios utilizados 

para definir os aspectos analisados: fato gerador, contribuinte, base de cálculo, alíquota e as 

deduções. A maioria dos projetos são pouco desenvolvidos, com pouquíssimos artigos, além de 

não se basear nas experiências internacionais existentes.  

O fato gerador no Imposto sobre Grandes Fortunas é a titularidade de patrimônio 

líquido que corresponde a grande fortuna. O que se diferencia entre os projetos é o valor mínimo 

considerado grande fortuna que varia de 5 milhões de reais e 1 bilhão de reais. Assim, há uma 

grande diversidade de alíquota, em sua maioria progressivas, que depende de qual seria o valor de 

grande fortuna. 

Com relação ao contribuinte, a maioria dos projetos prevê o sujeito passivo como a 

pessoa física domiciliada no Brasil, a pessoa física e jurídica domiciliada no exterior sobre o 

patrimônio situado no Brasil e o espólio. O patrimônio dos filhos menores de idade é tributado em 

conjunto com o dos pais e o cônjuge ou companheiro será tributado pelo seu patrimônio individual 

acrescido de metade do patrimônio comum constante da sociedade conjugal ou união estável. 

A base de cálculo é a totalidade de bens e direitos que compõe o patrimônio do 

contribuinte (e dos seus dependentes, se houver). Em muitos projetos é possível verificar que são 

excluídas da base de cálculo alguns valores como obrigações, instrumentos utilizados no trabalho, 

ônus reais sobre bens e direitos tributados e dívidas.  

Além disso, na maioria dos projetos é possível verificar deduções que serão feitas no 

valor do patrimônio do contribuinte, sendo as principais: bens de pequeno valor, bens cuja posse 

ou utilização seja considerada pela lei de alta relevância social, econômica ou ecológica, imóvel 
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residencial bem de família, direitos sobre a propriedade intelectual ou industrial. Alguns projetos 

também têm a previsão de abatimento pelos valores pagos em impostos que incidem sobre a 

propriedade.  

Os projetos que dispõem sobre o Empréstimo Compulsório preveem uma restituição 

ao longo dos anos que varia entre os projetos (1, 4 ou 5 anos). 

A arrecadação do imposto na maioria dos projetos está vinculada à saúde ou fundos 

combate ao coronavírus, pelo contexto vivido no Brasil. Vários projetos estão incorretos, pois 

vinculam a arrecadação do imposto a despesas específicas, o que em regra é vedado pela 

Constituição Federal no art. 167, inciso IV. Além disso, os projetos não citam o fato da arrecadação 

do IGF estar vinculada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza conforme dispõe o art. 80, 

inciso III do ADCT. 
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6 A POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS 

NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Conforme foi abordado anteriormente, o sistema tributário brasileiro é extremamente 

regressivo em que os mais pobres sofrem uma carga tributária muito maior do que aqueles de 

classes mais altas, principalmente pela prevalência da tributação que incide sobre o consumo.  A 

regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas seria uma das formas de diminuir essa 

regressividade. Pedro (2016) defende que: 

Não se trata de uma simples transferência de renda, mas sim uma melhor distribuição do 

ônus tributário, onde se tributaria aquele que é beneficiado pela distorção do sistema, e 

com os recursos ali auferidos seria possível amenizar em parte a sobretaxação que as 

pessoas com rendimentos mais baixos sofrem, devolvendo a elas parte do que lhes foi 

tirada de forma desproporcional. (MAIA, 2016) 

 

A tributação das grandes fortunas além de permitir o alcance da justiça tributária 

também permite o alcance da justiça social por garantir uma maior distribuição de renda e riqueza 

entre as pessoas e as regiões. A discussão deve ser sobre uma maneira justa da carga tributária no 

Brasil ser distribuída entre a população, cabendo ao Estado cumprir os valores elencados na 

Constituição Federal para alcançar o bem comum. (MOTA, 2010) 

Tendo em vista as diversas propostas para que o IGF seja instituído, é evidente a 

dificuldade para que isso ocorra devido ao cenário político. Isso fica claro pelo PLP 202/1989 que 

está pronto para pauta em Plenário desde 06/12/2000, 20 anos atrás. Dessa forma, Pedro Eliezer 

Maia (2016) aponta:  

Apesar de considerarmos o Imposto sobre Grandes Fortunas, como um imposto benéfico 

para o nosso sistema tributário e em consequência para toda a sociedade, sabemos que ele 

dificilmente será instituído. Consideramos que possuímos um cenário jurídico, econômico 

e financeiro ideal para a instituição do IGF, mas nosso cenário político não é nada 

favorável. Isso se deve ao fato de que, assim como ocorre nos Estados Unidos, nossos 

políticos são eleitos com apoio maciço dos grandes empresários, através dos 

financiamentos privados de campanha. Com o financiamento privado de campanha, ou 

nossos políticos são os detentores de “grandes fortunas” ou são representantes destes, e 

por este motivo eles jamais aprovariam uma lei que os afetasse de forma negativa, ou 

prejudicasse os interesses de quem eles representam. (MAIA, 2016) 

 

 Recentemente ocorreu uma alteração extinguindo o financiamento privado de 
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campanha, mas é importante salientar que isso ainda não gerou impactos na composição do nosso 

Congresso Nacional, sendo o nosso cenário político ainda dominado pelos detentores de grandes 

fortunas ou representados por estes.  

De acordo com Amir Khair em entrevista dada a Carta Capital, o fato desse imposto 

não ter sido implementado prejudica até mesmo os mais ricos, pois em uma sociedade com má 

distribuição de riqueza a atividade econômica é mais frágil e assim o consumo não usufrui do seu 

potencial, consequentemente  gera menos faturamento nas empresas e menos lucro. Além disso, 

ele defende que o IGF tem um poder arrecadatório forte, se for aplicado com uma alíquota média 

de 1% nos patrimônios de cerca de 1 milhão de reais a tributação incidiria sobre 2% ou 5% da 

população e arrecadaria aproximadamente 100 bilhões de reais por ano. (TRUFFI, 2015) 

Já o Estudo nº 463, de 2015 realizado pela Consultoria Legislativa do Senado Federal 

estima que se fossem taxados com alíquota de 1,5% sobre o patrimônio excedente a 3 milhões de 

reais a arrecadação seria de 6 bilhões de reais. (PELLEGRINI; SILVA, 2015) 

Alguns dos projetos de lei propostos em 2020 apresentam uma estimativa da 

arrecadação desse imposto. O PL 964/2020 e o PLP 49/2020 fizeram uma previsão de arrecadação 

de 36 bilhões de reais, considerando apenas os 206 bilionários que acumulam uma fortuna de mais 

de 1,2 trilhão de reais e seriam taxados com a alíquota de 3%. O PLP 38/2020 dispõe uma alíquota 

de 0,5% ao ano e nos mesmos critérios dos 206 bilionários prevê uma arrecadação de 6 bilhões de 

reais apenas nessa faixa de patrimônio.  

O PLP 77/2020 e o PLP 82/2020 estimam uma arrecadação de aproximadamente 40 

bilhões de reais ao ano, ambos os projetos consideram grande fortuna patrimônio acima de 20 

milhões de reais, que correspondem às fortunas dos 0,09% mais ricos do Brasil representando 1,4 

trilhão de reais. Já o PLP 88/2020 prevê a arrecadação entre 30 e 40 bilhões de reais ao ano e 

afetaria apenas 0,1% dos contribuintes do IRPF. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todos os dados expostos durante o desenvolvimento do presente trabalho, 

resta evidente a alta concentração de renda no Brasil, tornando esse país o que mais concentra renda 

dentre todos os países democráticos. A crise econômica enfrentada em todo o mundo devido a 

pandemia pelo COVID-19 é ainda mais forte no Brasil por ser um dos lugares mais afetados e isso 

aumenta ainda mais a desigualdade. Nesse contexto milhares de pessoas perderam seus empregos 

e fontes de renda enquanto 42 brasileiros bilionários tiveram a sua fortuna aumentada em 34 bilhões 

de dólares durante esse período. 

A problemática da regressividade do sistema tributário brasileiro contribui com a 

desigualdade verificada no país uma vez que há uma prevalência dos tributos indiretos. Assim, a 

carga tributária que recai sobre as classes mais pobres é muito maior do que a carga que recai sobre 

as classes mais abastardas, com isso os mais pobres pagam proporcionalmente mais tributos que 

os ricos.  

Uma das medidas fiscais para alcançar um sistema tributário mais justo e igualitário de 

acordo com os objetivos e princípios trazidos pela Constituição Federal de 1988, é a instituição do 

Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no art. 153, inciso VII, da CF/88. A falta de 

regulamentação desse imposto até os dias atuais se dá principalmente pelo cenário político 

vivenciado pelo Brasil em que nossos políticos são os detentores de “grandes fortunas” ou são 

representantes destes, dificultando a aprovação de lei complementar nesse sentido.  

Durante os 32 anos desde que a CF/88 foi promulgada, foram apresentados 53 projetos 

de lei com o intuito de instituir o IGF. Após a análise dos 20 projetos propostos de março de 2020, 

verificamos que não há um padrão entre eles, sendo adotados diversos critérios na estrutura do 

imposto. Além disso, os projetos não são bem desenvolvidos, possuem poucos artigos e não 

consideram a experiência internacional para desenvolver uma estrutura adequada para o Brasil. 

Apesar disso, a regulamentação desse imposto é de extrema importância para o alcance 

de uma justiça fiscal, sobretudo por ser um tributo sobre o patrimônio inserido na Constituição para 
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amenizar a concentração de carga tributária nos tributos indiretos. A relevância desse imposto é 

ainda mais evidente considerando as estimativas de arrecadação presentes nos estudos realizados.  

A doutrina aponta outras medidas fiscais cabíveis para redução das desigualdades e 

mais fáceis de serem instituídas como a extinção da isenção total de imposto de renda sobre lucros 

e dividendos, a tributação de aeronaves e embarcações, mudanças na tributação da herança e a 

criação de novas alíquotas de imposto de renda. Mesmo sendo alegado que para a instituição do 

IGF no Brasil seria necessário um esforço muito grande para um resultado ínfimo, nos últimos anos 

não é verificada nenhuma medida do Governo para diminuir a regressividade tributária, pelo 

contrário, a regressividade do sistema só aumenta. 

Portanto, durante esse trabalho fica claro o problema da regressividade tributária, tema 

que não pode ser ignorado na discussão sobre uma reforma do sistema tributário brasileiro. 

Apresentamos aqui uma das formas para amenizar esse problema em busca de um sistema tributário 

mais justo, distributivo e progressivo, em que se cobra uma carga tributária maior daqueles que 

podem contribuir mais. Com isso é possível gerar mais receita para a população e, assim, mais 

investimentos para o bem de todos, respeitando assim os princípios da isonomia e da capacidade 

contributiva previstos na CF/88, além de contribuir para a redução das desigualdades. 
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APÊNDICE A – RESUMO DOS PROJETOS DE LEI SOBRE O IMPOSTO SOBRE 

GRANDES FORTUNAS 

 

• PLP 34/2020 

Ementa: Institui o empréstimo compulsório para atender às despesas urgentes causadas pela 

situação de calamidade pública relacionada ao coronavírus (COVID-19). 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio líquido igual ou superior a 1 bilhão de reais. 

Contribuinte: Pessoas jurídicas domiciliadas no país. 

Base de cálculo: Lucro líquido dos últimos 12 meses. 

Alíquota: 10% 

Deduções: Sem previsão. 

Cláusulas especiais: Restituição em até 4 anos dos valores recebidos e gastos nas finalidades de 

atender a calamidade pública pelo coronavírus. 

 

• PLP 924/2020 

Ementa: Institui o Imposto sobre Grandes Fortuna a ser destinado exclusivamente ao combate da 

pandemia do Covid-19 (Coronavírus). 

Fato gerador: Titularidade de bens e direitos de qualquer natureza, no país ou exterior, superior a 

5 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliados no país, pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 

exterior com relação ao patrimônio situado no Brasil, e os espólios. Os cônjuges ou companheiros 

serão tributados com base no seu patrimônio individual acrescido da metade do patrimônio comum, 

na constância da sociedade conjugal ou união estável. O patrimônio dos filhos menores será 

tributado junto com o dos pais. 

Base de cálculo: Bens e direitos menos as deduções.  

Alíquota: 5 a 10 milhões: 0,5%; 10 a 20 milhões: 1%; 20 a 30 milhões: 2%; 30 a 40 milhões: 3%; 

acima de 40 milhões: 5%. 
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Deduções: Serão excluídos da base de cálculo os instrumentos de trabalho até 300 mil reais, ônus 

reais sobre bens e direitos tributados e dívidas. O imposto não incidirá sobre os bens de pequeno 

valor, objetos de arte ou coleção e bens de alta relevância social, econômica ou ecológica, imóvel 

bem de família até 2 milhões de reais, um veículo até 100 mil reais. 

Cláusulas especiais: Arrecadação destinada ao combate do coronavírus com repartição entre União 

(30%), Estados (35%) e Municípios (35%). 

 

• PLP 964/2020 

Ementa: Regulamenta o disposto no artigo 153, VII, da Constituição Federal, para instituir o 

Imposto sobre Grandes Fortunas e dá outras providências. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio líquido acima de 50 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no país, pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior 

em relação ao patrimônio que situado no Brasil e o espólio. Os cônjuges serão tributados em 

conjunto no regime de comunhão de bens e poderão optar que seja separado no regime de separação 

de bens. O patrimônio dos filhos menores será tributado junto com o dos pais. 

Base de cálculo: Total de bens e direitos menos dívidas. 

Alíquota: 50 a 100 milhões: 2%; 100 a 300 milhões: 2,5%; Acima de 300 milhões: 3% 

Deduções: Impostos sobre a propriedade e bens de pequeno valor de mercado. 

Cláusulas especiais: Ao término da calamidade púbica poderá ser prorrogado. 

 

• PLP 38/2020 

Ementa: Fica instituído, durante o período de calamidade pública no Brasil, o Imposto 

Extraordinário Sobre Grandes Fortunas. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio líquido acima de 50 mil salários mínimos. 

Contribuinte: Pessoa física detentora de grande fortuna. 

Base de cálculo: Sem previsão. 

Alíquota: 0,5% ao ano. 
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Deduções: Sem previsão. 

Cláusulas especiais: Vigorará durante o período de calamidade pública e sua arrecadação será 

metade para ações e serviços públicos de saúde, conforme previsão do art. 167, inciso IV, da CF/88, 

e a outra metade para um fundo social para atender os mais pobres. 

 

• PLP 49/2020 

Ementa: Institui Empréstimo Compulsório Sobre Grandes Fortunas para enfrentamento do estado 

de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 06, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) e 

dá outras providências. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio líquido no país ou exterior superior a 1 bilhão de reais. 

Contribuinte: Sem previsão. 

Base de cálculo: Sem previsão. 

Alíquota: 3% 

Deduções: Sem previsão. 

Cláusulas especiais: Arrecadação será destinada para saúde pública, proteção de emprego e renda 

do trabalhador, socorro a microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas 

e assistência social. A restituição será feita por um prazo de até 20 anos. 

 

• PLP 45/2020 

Ementa: Institui o seguro-fraternidade, a ser recebido por brasileiros mais pobres em situações de 

epidemia, pandemia e calamidade pública, e dá outras providências. 

Fato gerador: Sem previsão. 

Contribuinte: Sem previsão. 

Base de cálculo: Sem previsão. 

Alíquota: Sem previsão. 

Deduções: Sem previsão. 
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Cláusulas especiais: Autoriza o Poder Executivo a instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas e o 

Empréstimo Compulsório sobre Grandes Fortunas para financiar o seguro-fraternidade. 

• PLP 59/2020 

Ementa: Regulamenta o disposto no art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, para instituir o 

Imposto sobre Grandes Fortunas. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio líquido 5 mil vezes maior que o limite de isenção do 

imposto de renda. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no país, pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no 

exterior em relação ao patrimônio situado no Brasil e o espólio. O cônjuge ou companheiro será 

tributado pela titularidade do patrimônio individual e, se for o caso, de metade do valor do 

patrimônio comum. O patrimônio dos filhos menores será tributado junto com o dos pais. 

Base de cálculo: Total de bens e direitos menos as obrigações. 

Alíquota: 5 mil a 10 mil vezes: 0,5%; 10 mil a 30 mil vezes: 0,75%; Acima de 30 mil vezes: 1% 

Deduções: São excluídos do valor do patrimônio líquido o imóvel de residência do contribuinte em 

até 20% do seu patrimônio, instrumentos de trabalho em até 10% do seu patrimônio, direitos de 

propriedade intelectual ou industrial, bens de pequeno valor e as obrigações contraídas na aquisição 

dos bens listados. Além disso, poderão ser abatidos os valores pagos em ITR, IPTU, IPVA, ITBI, 

ITCMD. 

 

• PLP 50/2020 

Ementa: Institui imposto sobre grandes fortunas e empréstimo compulsório, que financiará 

necessidades de proteção social decorrentes da covid-19. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio líquido 12 mil vezes maior que o limite de isenção do 

imposto de renda. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no país, pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 

exterior com bens no país e o espólio. O cônjuge ou companheiro será tributado pelo seu patrimônio 
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individual e, se for o caso, pela metade do patrimônio comum. O patrimônio dos filhos menores de 

idade será tributado em conjunto com o dos pais. 

Base de cálculo: Total de bens e direitos menos obrigações. 

Alíquota: 12 mil a 20 mil vezes: 0,5%; 20 mil a 70 mil vezes: 0,75%; Acima de 70 mil vezes: 1% 

Deduções: A Receita Federal poderá dispor sobre exclusão de instrumentos de trabalho, direitos de 

propriedade intelectual ou industrial e bens de pequeno valor, bem como o abatimento por outros 

impostos sobre o patrimônio. 

Cláusulas especiais: O empréstimo compulsório sobre grandes fortunas é restituível em 1 ano. A 

arrecadação dos tributos será preferencialmente para ações de saúde, assistência social e 

previdência social. 

 

• PLP 63/2020 

Ementa: Disciplina as regras de aplicação do Imposto Sobre Grandes Fortunas e dá outras 

providências. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio líquido de valor superior a 5 milhões de reais. 

Contribuinte: Sem previsão. 

Base de cálculo: Sem previsão. 

Alíquota: 5 milhões a 10 milhões: 0,3%; Acima de 10 milhões: 0,5% 

Deduções: Sem previsão. 

Cláusulas especiais: A arrecadação do imposto será destinada 50% para ações e serviços de saúde 

de que trata o art. 167, IV da Constituição Federal e 50% para o pagamento de ajuda as pessoas 

mais pobres durante o estado de calamidade pública. 

 

• PL 1315/2020 

Ementa: Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas, de forma emergencial destinado 

exclusivamente ao combate da pandemia do Covid-19. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio, no Brasil ou no exterior, acima de 10 milhões de reais. 
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Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no país ou domiciliadas no exterior pelo patrimônio 

situado no Brasil e o espólio. O cônjuge será tributado pelos bens e direitos particulares e metade 

dos bens comuns. O patrimônio dos filhos menores será tributado junto com o dos pais. 

Base de cálculo: Patrimônio líquido. 

Alíquota: 10 a 30 milhões: 0,2%; 30 a 50 milhões: 0,5%; 50 a 100 milhões: 0,7%; Acima de 100 

milhões: 1%. 

Deduções: Sem previsão. 

Cláusulas especiais: A arrecadação do imposto será destinada 50% para Estados e o Distrito Federal 

e 50% para municípios. 

 

• PLP 77/2020 

Ementa: Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas, nos termos do art. 153, inciso VII, da 

Constituição Federal, e dá outras providências. 

Fato gerador: Titularidade de bens e direitos, no Brasil ou no exterior, que integrem o patrimônio 

acima de 20 milhões de reais. 

Contribuinte: Sem previsão. 

Base de cálculo: Patrimônio líquido menos obrigações. 

Alíquota: 20 a 50 milhões: 1%; 50 a 100 milhões: 2%; Acima de 100 milhões: 3% 

Deduções: Poderão ser deduzidos os valores pagos em ITR e IPTU. 

 

• PLP 82/2020 

Ementa: Institui o imposto sobre grandes fortunas, previsto no art. 153, inciso VII, da Constituição 

Federal; e dá outras providências. 

Fato gerador: Titularidade de bem e direitos, no Brasil ou no exterior, que integram patrimônio 

acima de 20 milhões de reais. 
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Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no país, pessoas físicas domiciliada no exterior com 

patrimônio no país e o espólio. Os cônjuges são tributados em conjunto no regime de comunhão 

de bens e pode escolher se será em conjunto ou separado no regime de separação de bens. 

Base de cálculo: Patrimônio líquido menos obrigações. 

Alíquota: 20 a 50 milhões: 1%; 50 a 100 milhões: 2%; Acima de 100 milhões: 3% 

Deduções: Serão excluídos da base de cálculo o móvel de residência do contribuinte, até de 20% 

de seu patrimônio, os instrumentos de trabalho até 10% de seu patrimônio, os direitos de 

propriedade intelectual ou industrial, os bens de pequeno valor e as obrigações contraídas para 

aquisição dos bens e dos direitos previstos nos itens listados. Além disso, serão abatidos os valores 

pagos em ITR, ITCMD, IPVA, IPTU e ITBI. 

 

• PLP 88/2020 

Ementa: Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), de que trata o inciso VII do artigo 153 

da Constituição Federal. 

Fato gerador: Titularidade de bens e direitos, no Brasil ou no exterior, em valor igual ou superior 

a 20 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil em relação ao patrimônio situado 

no Brasil ou no exterior, pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior em 

relação ao patrimônio situado no Brasil e o espólio. O cônjuge ou companheiro será tributado pelo 

seu patrimônio individual e metade do patrimônio comum. O patrimônio dos filhos menores será 

tributado junto com o dos pais. 

Base de cálculo: Total dos bens e direitos menos deduções. 

Alíquota: 20 a 50 milhões: 1%; 50 a 100 milhões: 2%; Acima de 100 milhões: 3% 

Deduções: Serão excluídos da base de cálculo o ônus real sobre bens e direitos do patrimônio, as 

dívidas, os instrumentos utilizados no trabalho até 500 mil reais, o imóvel residencial considerado 

bem de família até 1 milhão de reais, bens de alta relevância social, econômica ou ecológica 
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• PLP 95/2020 

Ementa: Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas. 

Fato gerador: Titularidade de patrimônio superior a 55 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no país sobre todos os seus bens, pessoas físicas 

residentes no exterior sobre os bens localizados no Brasil e o espólio. Em casos de copropriedade, 

como a sociedade conjugal, cada pessoa será tributada pela sua fração ideal do bem. 

Base de cálculo: Bens e direitos menos dívidas e ônus reais. 

Alíquota: 1% 

Deduções: O imposto não incide sobre um imóvel residencial próprio, direitos de propriedade 

intelectual, bens e direitos em relação aos quais exista acordo internacional para evitar a dupla 

tributação patrimonial. Além disso, serão deduzidos os valores pagos em ITR, IPVA, ITCMD, 

IPTU e ITBI. 

 

• PLP 103/2020 

Ementa: Regulamenta o inciso VII do artigo 153 da Constituição Federal, para instituir o Imposto 

sobre Grandes Fortunas. 

Fato gerador: Titularidade de bens e direitos superior a 20 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no Brasil, pessoa física ou jurídica domiciliada no 

exterior sobre patrimônio situado no Brasil e o espólio. O cônjuge ou companheiro será tributado 

pelo seu patrimônio individual e metade do patrimônio comum, e, se houver, pela integralidade do 

patrimônio dos seus dependentes. 

Base de cálculo: Montante total de bens e direitos. 

Alíquota: 20 a 50 milhões: 0,5%; Acima de 50 milhões: 2% 

Deduções: Serão deduzidos os valores pagos em ITR, ITCMD, IPVA, IPTU e ITBI. Além disso, 

poderão ser deduzidos até 80% das doações realizadas pelo contribuinte a entidades beneficentes 

de assistência social, saúde e educação. 
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• PLP 112/2020 

Ementa: Institui Empréstimo Compulsório incidente sobre Grandes Fortunas, nos termos do inciso 

I do art. 148 da Constituição Federal, que financiará necessidades de proteção social decorrentes 

do Covid-19. 

Fato gerador: Titularidade do conjunto de bens e direitos, no Brasil ou no exterior, em valor igual 

ou superior a 20 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil sobre o patrimônio no Brasil e 

no exterior, pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliadas no exterior sobre patrimônio no 

Brasil e o espólio. O cônjuge ou companheiro será tributado pelo seu patrimônio individual e pela 

metade do patrimônio comum. 

Base de cálculo: Total de bens e direitos menos as deduções. 

Alíquota: 20 a 50 milhões: 1%; 50 a 100 milhões: 2%; Acima de 100 milhões: 3% 

Deduções: Serão excluídos da base de cálculo o ônus real sobre bens e direitos do patrimônio, as 

dívidas, os instrumentos de trabalho até 500 mil reais, imóvel residencial considerado bem de 

família até 1 milhão de reais, bens com alta relevância social, econômica ou ecológica. 

Cláusulas especiais: Empréstimo compulsório restituível nos 4 anos subsequentes. 

 

• PLP 123/2020 

Ementa: Regulamenta o inciso VII do artigo 153 da Constituição Federal, para instituir o Imposto 

sobre Grandes Fortunas. 

Fato gerador: Titularidade de bens e direitos em montante superior a 50 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliada no país, pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior 

sobre o patrimônio no Brasil e o espólio. O cônjuge ou companheiro será tributado pelo seu 

patrimônio individual e metade do patrimônio comum e, se houver, pela integralidade do 

patrimônio dos seus dependentes. 

Base de cálculo: Patrimônio superior a 50 milhões de reais. 

Alíquota: 2%  
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Deduções: Serão deduzidos os valores pagos em ITR, ITCMD, IPVA, IPTU e ITBI. Além disso, 

poderão ser deduzidos até 80% das doações realizadas pelo contribuinte a entidades beneficentes 

de assistência social, saúde e educação. 

 

• PLP 188/2020 

Ementa: Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), previsto no art. 153, VII, da Constituição 

Federal. 

Fato gerador: Disponibilidade jurídica ou econômica de patrimônio cujo valor dos bens e direitos 

supere 15 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas residente no país, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada 

no exterior sobre o patrimônio situado no Brasil e o espólio. 

Base de cálculo: Valor total dos bens e direitos menos as deduções. 

Alíquota: 15 a 30 milhões: 1%; 30 a 50 milhões: 1,5%; Acima de 50 milhões: 2% 

Deduções: Serão deduzidas da base de cálculo as dívidas, os ônus reais incidentes sobre os bens e 

direitos do patrimônio, bens utilizados no exercício da atividade profissional até 100 mil reais, 

imóvel que reside até 1 milhão, a parcela do patrimônio da pessoa jurídica domiciliada no exterior 

já oferecida à tributação do IGF por meio do acionista ou quotista, pessoa física, domiciliado no 

país. Além disso, serão deduzidos os valores pagos em ITR, ITCMD, IPVA, IPTU e ITBI. 

 

• PLP 190/2020 

Ementa: Institui o Empréstimo Compulsório sobre Grandes Fortunas para financiar despesas 

relacionadas ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 e o Imposto 

sobre Grandes Fortunas, previsto no inciso VII do art. 153 da Constituição Federal. 

Fato gerador: Titularidade de bens e direitos em valor igual ou superior 50 milhões de reais, no 

país ou no exterior. 

Contribuinte: Pessoas físicas residentes ou domiciliadas no país sobre todo o patrimônio, pessoas 

físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior sobre grande fortuna situada no Brasil e 
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o espólio. O cônjuge ou companheiro será tributado pelo seu patrimônio individual e por metade 

do patrimônio comum. O patrimônio dos filhos menores de idade será tributado junto com o dos 

pais. 

Base de cálculo: Todos os bens e direitos excluídas as deduções. 

Alíquota: 50 a 100 milhões: 0,5%; 100 a 300 milhões: 1%; 300 a 600 milhões: 2%; 600 milhões a 

1 bilhão: 3,5%; Acima de 1 bilhão: 5,5% 

Deduções: Serão excluídos da base de cálculo o imóvel de residência do contribuinte até 5 milhões 

de reais, os instrumentos utilizados no trabalho até 7 milhões de reais, direitos de propriedade 

intelectual e industrial, os bens de pequeno valor, o ônus real sobre os bens e direitos que compõem 

o patrimônio tributado, as dívidas. Serão deduzidos os valores pagos em ITR, ITCMD, IPVA, IPTU 

e ITBI. 

Cláusulas especiais: Empréstimo compulsório restituível, com posterior devolução, em 60 parcela 

mensais, ao longo de 5 anos, sua alíquota serão o dobro do IGF e sua arrecadação será para o Fundo 

Emergencial de Saúde para Combate ao Coronavírus. A arrecadação do IGF será para o Fundo 

Nacional de Saúde. 

 

• PLP 193/2020 

Ementa: Institui o Imposto sobre Grandes Fortunas, nos termos do art. 153, inciso VII, da 

Constituição Federal, que será destinado ao Programa de Renda Mínima Permanente. 

Fato gerador: Titularidade de fortuna em valor superior a 5 milhões de reais. 

Contribuinte: Pessoas físicas domiciliadas no País, pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior 

em relação ao patrimônio situado no Brasil e o espólio. O cônjuge ou companheiro será tributado 

pelo seu patrimônio individual e, se houver, metade do valor do patrimônio comum. 

Base de cálculo: Conjunto de todos os bens e direitos menos as deduções. 

Alíquota: 5 a 10 milhões: 1%; 10 a 20 milhões: 1,5%; 20 a 30 milhões: 2%; 30 a 40 milhões: 3%; 

40 a 50 milhões: 4%; Acima de 50 milhões: 5% 
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Deduções: Serão excluídos do patrimônio os instrumentos usados no trabalho até 500 mil reais e 

bens de alta relevância social, econômica ou ecológica até 500 mil reais. 

Cláusulas Especiais: A arrecadação do IGF será uma das fontes de custeio do Programa de Renda 

Mínima Permanente. 


