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O imposto sobre grandes fortunas (IGF) está previsto na Constituição e tem sido apontado como 
alternativa para a obtenção de recursos que aliviariam a crise fiscal no enfrentamento ao Covid-
19. O Senado analisa quatro propostas sobre o tema.  
 
A primeira dificuldade com a qual o intérprete do Direito se depara ao decodificar o artigo 153, 
inciso VII da Constituição Federal é a definição do que seja “grande fortuna”. O Texto Supremo 
tomou o cuidado de qualificar a “fortuna”. Não é “qualquer fortuna” que pode ser alcançada pelo 
imposto. É uma “grande fortuna”. 
 
A Carta não nos oferta nenhuma pista nesse sentido, apesar de os fundamentos do trabalho e da 
livre iniciativa expressos já no artigo 1º e reforçados no artigo 170 apontarem para a perspectiva 
de que o montante de ativos empregados pelas pessoas e empresas na atividade produtiva não 
devem compor o somatório utilizado para a apuração da “grande fortuna”.  
 
A interpretação dos conceitos legais não encontra dificuldades quando estamos nos extremos 
destes conceitos. Por exemplo: certamente teremos muitos adeptos à assertiva de que um 
patrimônio líquido de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) se encaixa no epíteto de 
“grande fortuna”. Porém, qual seria o número desses adeptos se reduzíssemos esse montante para 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)? Que tal R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)? 
Quando nos afastamos dos extremos, as subjetividades afloram e fica mais difícil fechar acordos 
semânticos em torno dos conceitos legais. Penso que um acordo em torno do que seja “grande 
fortuna” carrega uma alta carga de subjetividade, e a litigância judicial será inevitável.  
 
Mas não se trata somente de um problema de conceito. O IGF deve ser analisado também sob a 
perspectiva de eficácia e equidade. Nesse sentido, são muito fracos os argumentos a favor de um 
imposto sobre grandes fortunas quando existe no país um imposto de renda sobre os ganhos de 
capital (IRGP) com uma ampla base de abrangência combinado com um bem desenhado imposto 
sobre heranças e doações (no Brasil conhecido como ITCMD – imposto sobre transmissões causa 
mortis e doações), conforme demonstra um recente estudo publicado pela Organização para o 
Comercio e Desenvolvimento Econômico - OCDE (The Role and Design of Net Wealth Taxes in 
the OECD, disponível em https://www.oecd.org/publications/the-role-and-design-of-net-wealth-
taxes-in-the-oecd-9789264290303-en.htm). 
 
Por outro lado, o estudo também evidencia que um imposto sobre grandes fortunas pode 
desempenhar um importante papel em substituição daquela estrutura – IRGP + ITCMD, ambos 
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bem delineados – em países onde ela não exista ou seja deficiente, embora esta substituição seja 
“imperfeita”, o que nos leva a concluir que IRGP + ITCMD (bem estruturados) é melhor do que 
IRGP + ITCMD (ausentes ou mal estruturados) + IGF. 
 
A OCDE sugere ainda que os méritos de um imposto sobre a riqueza (net wealth tax) não podem 
ser avaliados isoladamente, mas dependem do sistema tributário geral de um país e de suas 
políticas econômicas e sociais. Por exemplo, um net wealth tax pode ter menos efeitos distorcidos 
e encontrar melhor suporte como forma de melhorar a progressividade em países onde a tributação 
da renda sobre o ganho de capital é comparativamente baixa. Na prática, isso significa que em 
países com duplos sistemas de imposto de renda que tributam a renda do capital em alíquotas fixas 
(e geralmente baixas) ou em países onde os ganhos de capital não são tributados, pode haver uma 
justificativa mais forte para a cobrança de um imposto sobre a fortuna (ou sobre a “grande 
fortuna”). Um argumento semelhante pode ser feito para países que não cobram impostos sobre 
heranças. 
 
Atualmente, somente 6 (seis) países membros da OCDE possuem um net wealth tax em vigor: 
Bélgica, Itália, Holanda, Noruega, Espanha e Suíça.  
 
A partir de 2017, o arcabouço do IRGP no Brasil contempla alíquotas progressivas aplicáveis às 
pessoas físicas que variam entre 15% e 30%. Essa mesma estrutura de alíquotas aplica-se ao 
regime do simples nacional.  
 
Para as empresas sujeitas ao lucro presumido e real, as alíquotas do imposto sobre a renda 
pessoa jurídica são de 15% mais o adicional de 10%, e a contribuição social sobre o lucro incide 
no percentual de 9%. O ITCMD, por sua vez, de competência estadual, incide a uma alíquota 
máxima de 8%, com limites de isenção muito baixos na maioria dos Estados. 
 
O ITCMD, por sua vez, de competência estadual, pode ter uma alíquota máxima de 8%, com 
limites de isenção muito baixos na maioria dos Estados. Alguns entes federativos já instituíram 
a alíquota máxima permitida pela Constituição Federal – rigorosamente falando pela Resolução 
n.° 9/1992 do Senado Federal – enquanto outros ainda não o fizeram.  
 
Pois bem, seguindo a orientação da OCDE e considerando a alta carga tributária incidente sobre 
o consumo, bem como as políticas sociais e econômicas existentes no Brasil, entendo que estão 
razoavelmente bem estruturadas tanto a progressividade do IRGP existente para as pessoas 
físicas e jurídicas, quanto o ITCMD.  
 
As alíquotas vigentes para o IRGP não são baixas, aliás para valores semelhantes são maiores, 
por exemplo, do que as aplicáveis nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções em 
razão do câmbio, evidentemente. Ainda, comparando o ITCMD brasileiro com o imposto 
federal similar norte-americano (federal estate tax), verificamos uma diferença grande de 
alíquotas. Nos Estados Unidos, as alíquotas começam em 18% e vão até 40%. No entanto, a 
isenção lá é de U$11 milhões de dólares por pessoa, logo, a isenção de um casal é de U$22 
milhões de dólares. Não obstante baixa comparativamente com países desenvolvidos, uma 
alíquota de 8% de ITCMD afigura-se alta para a realidade econômica da maioria das famílias 
no Brasil. 



 
Concluindo, dada a dificuldade de se conceituar o que seja uma “grande fortuna” e tomando 
como verdadeiras as premissas publicadas no relatório da OCDE, atualmente não é  adequado 
pensar em se instituir um imposto sobre grandes fortunas no Brasil, por mais nobre que seja a 
causa que sua receita pretenda financiar, lembrando, ainda, que a Constituição proíbe a 
vinculação da receita de impostos à órgão, fundo ou despesa (artigo 167, IV). 
 
O problema do Brasil nunca foi arrecadar. Foi, e continua sendo, gastar mal.  
 
 


