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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como finalidade trazer algumas informações quando 
tratamos de Impostos sobre Grandes Fortunas – IGF. Assunto desconhecido, mas 
de grande importância para a legislação brasileira, tanto para seu sistema financeiro. 
Os legisladores brasileiros tem tido grandes debates sobre a imposição deste tributo, 
sua maior finalidade e retirar a desigualdade social que em todo território brasileiro, 
quando falaos da concentração de grandes fortunas em poucos indivíduos. Ao longo 
do trabalho, demostramos os principais criticas a imposição deste tributo, pois do 
mesmo modo que ele pode auxiliar o sistema financeiro no Brasil, ele prejudicar, 
tanto aqueles com menor potencial contributivo ou ate mesmo confundir-se com 
outros tributos, que é caso do Imposto de Renda. Ao final, depois do analise das 
propostas, veremos qual melhor solução para aplicação de tal tributo no momento 
atual da sociedade brasileira. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho se propõe justamente a fazer uma analisar dos 

aspectos da regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) no Brasil. 

Com sua previsão apenas na Constituição Federal de 1988, a IGF ainda não possue 

Lei complementar própria para sua real aplicação no território brasileiro. Deste modo 

o trabalho traz em si as definições e como seria a aplicação do IGF no Brasil.  

Por se tratar de um assunto polemico e que grande parte dos contribuintes 

que serão abrangidos IGF a varias criticas e preocupações para sua aplicação, 

assim no presente trabalho destacamos as principias, e como elas podem prejudicar 

os contribuintes que serão obrigatoriamente a pagar impostos sobre suas fortunas. 

Devemos tomar nota, que quando trouxemos o IGF deve-se diferenciar a 

questão da Fortunas e da renda do contribuintes, assim fazendo a diferença, pois no 

momento da implantação do tributo deve-se preservar a natureza dessa fortuna para 

que o contribuintes brasileiro não seja lesado e prejudicado pelo imposto. 

Ao final, destaque pontos que devem ser analisados para a implantação 

do IGF, em razão de ser assunto polemico e que afetara grande parte dos 

contribuintes com maior potencial contributivo em nosso país.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) é um tributo federal, que foi 

primeiramente previsto pela Constituição Federal de 1988, mas ainda não 

regulamentado corretamente. Sua competência exclusiva da União para sua 

instituição e aplicação,  como traz o artigo 153 da Constituição Federal: Compete à 

União instituir impostos sobre: (...) VII - grandes fortunas, nos termos de lei 

complementar. 

Assim, a união detém poder exclusivo para demandar sobre essa tributação, 

mas segundo o legislativo já se detém varias leis complementares para a sua 

regulamentação, mas ainda não foi aprovada. Por ainda não ter sido regulamentado, 

não pode ser aplicado. 

Deste modo, o IGF nada mais é uma Alíquota cobrada de uma pessoa com 

patrimônio considerado de grande fortuna, assim pagaria sobre a totalidade de seus 



 

 
 

 
 

bens uma alíquota de imposto. Em alguns projetos de lei apresentados no Senado 

Federal, as alíquotas previstas são progressivas, ou seja, quanto maior o patrimônio, 

maior a porcentagem incidente sobre a base de cálculo.  

O IGF poderia ser cobrado de forma progressiva, arbitrando-se um nível 

mínimo de isenção, incidindo através de alíquota reduzida sobre o valor do 

patrimônio declarado no imposto de renda do final do exercício de pessoas físicas e 

jurídicas, que exceder o valor da isenção. 

A descrição da regra matriz de incidência do imposto sobre grandes fortunas no 

Brasil com base no Projeto de Lei Complementar 277/2008, que até data atual 

encontra-se pronta para pauta no plenário e apensado ao projeto de lei 

complementar 302/2016. O legislativo ao providenciar Lei completar sobre o IGF 

inclui as alíquotas que deverão prevalecer sobre as Grandes Fortunas, como 

demonstra quadro a seguir: 

 

Valor da fortuna Aliquitoa (%) 

Até 2.000.000,00 Isento 

de 2.000.000,01 a 5.000.000,00 1% 

de 5.000.000,01 a 10.000.000,00 2% 

de 10.000.000,01 a 20.000.000,00 3% 

de 20.000.000,01 a 50.000.000,00 4% 

Mais de 50.000.000,00 5% 

  

Desse modo, sua incidência recai sobre o total de bens que o contribuinte 

possui, salvo algumas exceções como objetos artísticos, rendas oriundas de 

trabalho – limitadas a R$300.000,00, e outros bens de grade relevância. 

Porém, nenhum outro tributo do sistema tributário nacional possui como fato 

gerador a obtenção de “fortuna”. O imposto que poderia se aproximar – e é utilizado 

como base para esta alegação, de alguma maneira para com o IGF seria o Imposto 

de Renda, mas como o próprio nome já diz, o mesmo incide sobre a renda obtida 

pela contribuinte no exercício, e não sobre a totalidade dos bens. 



 

 
 

 
 

Com a imposição do IGF a renda seria tributada duas vezes. Esse ponto é de 

relevante importância, visto que não há menção nos Projetos de Lei sobre a exceção 

a renda. 

Há vario comentários sobre o porque da não criação da lei complementar para 

a regulamentação, alguns motivos deles são que em razão deste imposto prejudicar 

o capital daqueles com pequeno potencial tributário, gerando conflitos com outros 

impostos sobre o patrimônio e não teria como incidir especificamente sobre títulos 

mobiliários. 

Outro ponto controvertido é sobre se o IGF deve recair apenas sobre pessoas 

físicas residentes ou também sobre pessoas jurídicas constituídas no Brasil e no 

exterior. Ou se o imposto seria um instrumento eficaz de arrecadação ou de 

diminuição da concentração de renda e de riqueza, haja vista que quando tratamos 

de renda provêm da remuneração de certo individuo, e já a riqueza é acumulo total 

ao longo de todos os períodos contábeis passados e pode incluir bens que não são 

considerados, em regra, fatores de produção, como imóveis residenciais, carros de 

passeio e obras de arte. 

Mas esse não é problema principal, pois o legislador ao tentar implantar tal lei 

deixou claro que, buscou corrigir a histórica desigualdade tributária brasileira, 

trazendo os efeitos do princípio da igualdade tributária aos fatos vivenciados pelos 

brasileiros. Segundo o autor Eduardo Sabbag, ele traz sobre a isonomia na lei: 

A igualdade na lei (ou através da lei), por sua vez, é diferente dimensão da 
isonomia, que se volta ao legislador, a fim de que este institua a norma com 
respeito ao imperativo corrente de que os iguais deverão ser igualmente 
tratados, enquanto os desiguais, na medida de suas dessemelhanças, 
deverão diferentemente sê-lo. (SABBAG, Eduardo, 2016, p.138). 
 

Conforme o Autor dispõe sobre a isonomia, para a implementação do IGF 

reduzia a diferença dos brasileiro daqueles que possuem grandes fortunas e 

daqueles que não possuem. Assim cada qual pagaria o tributo conforme sua 

capacidade contributiva. 

Para alguns doutrinadores, acreditam que o IGF não reduz a desigualdade 

social ou gera redistribuição de renda, posto que, ao contrário do que se pretende, 

este tipo de tributação é de difícil fiscalização e arrecadação, é responsável por uma 

queda nos investimentos, promove a fuga de capitais e desestimula a poupança. 



 

 
 

 
 

Outro questionamento importante no caso da aplicação do IGF, nos casos que  

haveria bitributação no caso do projeto de Lei ser aprovado, tornando o IGF 

aplicável. O imposto sobre grandes fortunas, é um imposto que incide sobre o valor 

da “fortuna” de um indivíduo no território brasileiro. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

Ao longo do estudo, podemos evidenciar que há uma grande preocupação do 

legislador no momento de se colocar em pratica Imposto sobre Grandes Fortunas. 

Não devemos deixar de notar que para aplicação ocorra da forma prevista devera ter 

um grande preparo para que não seja cobrado duas vezes do contribuinte este 

tributo, em vista que ele somente será cobrado dos indivíduos particular e de sua 

fortuna, que muitas vezes é oriunda de sua renda mensal, deste modo não seria 

justo ao contribuinte pagar dois tributos sobre mesma coisa. 

O projeto de lei tem suas finalidades, que principal é promover a igualdade 

social de todos os contribuintes do território nacional. Mas ao ser colocada em 

pratica deve ser muito bem estudado para não prejudicar o contribuintes e nem 

mesmo o sistema financeiro. 

Outro meio para sua aprovação da proposta de reforma enviada ao Congresso 

facilita a aprovação do IGF, pois o governo federal propõe partilhar mais da metade 

com os Estados e Municípios. Assim, a renda adquirida também não ficaria apenas 

com governo federal, havendo uma melhor repartição entre os entes federativos. 

O imposto sobre o patrimônio é cobrado com sucesso há vários anos na 

França, Espanha, Grécia, Suíça e Noruega. Não deu certo em alguns países como 

Áustria, Dinamarca, Alemanha, Finlândia e Luxemburgo, mas pode dar certo no 

Brasil. 

Deste modo, é evidente que a implementação do IGF só tornaria o país mais 

justo, pois sabe-se que o contribuinte menos favorecido sempre paga mais a conta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, onde a distribuição de renda é uma das piores do mundo, as criticas 

são enormes para a regulamentação adequada sobre as grandes fortunas. 



 

 
 

 
 

Com a regulamentação do IGF podemos ver que irá diminuir a forte 

regressividade do sistema tributário, pois com a regulamentação serão repassados 

mais recursos para Estados e Municípios, desonerar a folha de pagamento das 

empresas, contribuindo para reduzir a informalidade e com isso gerar empregos e 

desenvolvimento,o que na momento atual de nosso país auxiliaria muito, já que 

muitos municípios se encontram em dividas enormes. 

O quadro atual exige medidas realmente eficazes para que o País volte a 

crescer com bases sólidas, e que não venha prejudicar ainda mais os contribuites. 

Neste processo, o assunto deve ser encarado de forma consciente e realística, para 

que não se deixe levar pelos encantos da teoria, esquecendo-se do abismo que 

separa, no Brasil, as idéias potencialmente boas de sua fiel concretização. 
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