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RESUMO 

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar o Imposto Sobre Grandes Fortunas, 

previsto no art. 153, VII da Constituição da República Federativa do Brasil, que até o 

momento sequer foi regulamentado pelo legislador brasileiro. Em um primeiro momento, 

serão descritas as principais características que compõe o Imposto sobre a Riqueza, do qual o 

iGF é uma espécie, bem como serão expostos experiências internacionais de países que 

adotam ou em algum momento adotaram essa forma tributo. A seguir, será percorrido o 

caminho traçado pela Constituinte de 87/88, com ênfase nos debates que determinaram a 

inserção do IGF no Brasil. A partir dessas informações será traçado um status da atual 

situação do IGF frente o ordenamento jurídico brasileiro. 

Palavras-chave: Poder constituinte. Sistema Tributário. Imposto sobre a riqueza. Aspectos 

constitucionais. Inconstitucionalidade por omissão. 



 

ABSTRACT 

The main objective of the present article is to make an analysis on Tax of Great Fortunes, 

foreseen in art. 153, VII of the Brazilian Constitution, which has not been regulated by 

Brazilian congress men. At first, the main characteristics that compose the IGF will be 

described, as well as international experiences of countries that adopt or at sometime have 

adopted this form of tribute will be exposed. Following, it will be traced the way that led the 

National Assembly Constituint of 87/88, with emphases on the debates that determined the 

insertion of  IGF in the Brazilian Constitution. From those information it is traced the status 

of the actual situation of the IGF front the Brazilian legal system.  

Keywords: Constituent power. Tributary System. Wealth tax. Constitutional aspects. 

Unconstitutionality for omission. 
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1  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o instituto do Imposto 

Sobre Grandes Fortunas (IGF), com previsão legal no inciso VII, do artigo 153 da 

Constituição da República.
1
 O referido tributo, no entanto, até a presente data, sequer foi 

regulamentado. Sendo assim, passados mais de um quarto de século, é um dos raros exemplos 

de não exercício da competência constitucional tributária por parte da União. 

Logo após a promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, diante dos 

novos paradigmas constitucionais, houve - e ainda há -, por parte da doutrina, um caloroso 

debate acerca das novas diretrizes trazidas: o reconhecimento da dignidade da pessoa humana 

como um postulado, a consagração de Princípios como normas, dentre outros. 

Dentro desses temas podia-se incluir o Imposto Sobre Grandes Fortunas, tido por 

alguns como uma novidade que veio redimensionar, sobremaneira, a competência impositiva 

da União (SKLAROWSKY, 1989, p.49). Entretanto, com o passar dos anos e a ausência de 

Lei Complementar o regulando, os doutrinadores foram se atendo a outras questões, 

sobretudo as práticas, deixando o IGF de lado, e conceitos passaram a ser reproduzidos quase 

que automaticamente, não havendo maiores questionamentos por parte do meio acadêmico. 

É dentro desse contexto que o presente trabalho se insere. Isto é, por não ter havido a 

materialização do referido imposto, a grande maioria da doutrina pátria não aprofunda o 

estudo do tema, como acontece com os demais impostos em espécie, tais como o ICMS, e o 

ISS, por exemplo. 

Uma vez estabelecido o tema a ser estudado, bem como o motivo da pesquisa, 

destaca-se a forma de abordagem realizada. Em um primeiro momento, o foco será em cima 

do imposto, em si. Isto é, serão analisados os elementos que caracterizam o chamado imposto 

sobre a riqueza, do qual o IGF é uma espécie. Isso se dará, essencialmente, a partir de estudo 

produzido pelo IPEA, de autoria de Pedro Humberto Bruno de Carvalho.
2
 

Continuando essa primeira etapa, será visto como esse tipo de imposto tem sido 

manejado em países estrangeiros. Destaca-se, desde logo, que esse estudo comparado não é 

                                                 
1
 Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:  

 (...) 

VIlI- grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
2
 As Discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas: a situação no Brasil e a experiência 

internacional. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Rio de Janeiro, 2011. 
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exaustivo, visto que não há possibilidade, pelo que se pretende com o presente trabalho, de 

fazer uma abordagem de todos os países que já tiveram alguma experiência com esse tipo de 

imposto. Na Europa Ocidental, por exemplo, apenas Portugal e Reino Unido não adotam ou 

adotaram, em algum momento, essa forma de tributação. 

Em seguida, passa-se a analisar o caso brasileiro. Isto é, de que forma o Imposto 

sobre Grandes Fortunas é visto no Brasil. Como já foi dito, até hoje não lei complementar que 

regule o IGF, então a análise percorrerá duas etapas distintas. A primeira é mais abrangente e 

possibilita diferentes interpretações, pois se trata da leitura dos fundamentos firmados pelos 

constituintes para a previsão constitucional do IGF, bem como, os objetivos delineados. 

Para tanto, será percorrido todo esse processo, notadamente, a partir da Emenda 

Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985 que convoca uma Assembleia Nacional 

Constituinte até a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Sempre buscando 

encontrar qual o papel pretendido pelo Constituinte Originário para o Sistema Tributário 

Nacional, como um todo, e para o Imposto sobre Grandes Fortunas, em especial. 

Por fim, será feita uma conclusão tendo como base todos os elementos acima 

elencados, i) as características do imposto e a forma como é utilizado em outros países; ii) os 

fundamentos e os objetivos pretendidos quando da instituição da previsão; e iii) concluir 

demonstrando que a inércia do legislador brasileiro em relação ao Imposto sobre Grandes 

Fortunas configura um caso de inconstitucionalidade por omissão, uma vez que a norma tem 

status constitucional, cabendo a provocação do Poder Judiciário, por meio do controle 

abstrato de constitucionalidade, a fim de que seja sanado esse vício. 

Mister destacar, no entanto, que a principal intenção do trabalho é provocar o debate 

acadêmico a respeito do tema. Discute-se muito no Brasil sobre a necessidade de uma reforma 

tributária. No entanto, pouco se fala do Imposto sobre Grandes Fortunas, que ao ser inserido 

no texto constitucional, visava “corrigir as graves disparidades econômicas existentes entre 

pessoas e classes sociais”
3
, atuando como uma ferramenta que viabilizasse a correção de 

verdadeiros abismos econômicos entre pessoas e classes sociais minimizando injustiças 

decorrentes da obtenção e acúmulo de grandes fortunas. É bem verdade que a doutrina pátria, 

                                                 
3
 EMENDA 0391, de autoria do Deputado Antônio Mariz, que consta da Anais do Senado Federal da 

Assembleia Nacional Constituinte, Emendas oferecidas ao Substitutivo da V COMISSÃO DO SISTEMA 

TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, 09 de junho de 1987.  
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em sua ampla maioria, entende que a omissão legislativa acerca da matéria é benéfica,
4
 já que 

a instituição do imposto não seria capaz de atingir esses fins. 

O presente trabalho, contudo, não tem por objetivo, nem a pretensão, de definir se é 

benéfica ou não a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas. De todo modo, o que parece 

não fazer sentido é um tributo, que foi concebido para diminuir desigualdades sociais, com 

previsão constitucional, passados mais de 1/4 de século sequer tenha sido regulamentado. 

É com essa proposta que o trabalho é realizado, para que se aumente o debate 

acadêmico sobre o tema. Somente a partir de um estudo pormenorizado sobre o imposto, a 

comunidade jurídica e a sociedade, em geral, poderá pressionar o legislador para que tome 

uma atitude acerca da matéria.  

Até porque, segundo Canotilho (2000, p.1215), “num ordenamento jurídico dotado 

de uma constituição escrita, considerada como ordem jurídica fundamental do Estado e da 

sociedade, pressupõem-se como ponto de partida normativo da tarefa de concretização-

aplicação das normas constitucionais”. 

Ainda segundo o constitucionalista português, “a interpretação do texto 

constitucional deve ser observar o princípio da unidade constitucional, que obriga o intérprete 

a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão 

entre as normas constitucionais a concretizar” (CANOTILHO, 2000, p.1223). 

Sendo assim, cabe ao legislador pátrio solucionar a questão, seja com a concretização 

da previsão do art. 153, VII, respeitando todas as limitações do poder de tributar, e em 

harmonia com o art. 3º da Lei Maior, objetivando, portanto, uma sociedade mais justa e 

igualitária, e a diminuição das desigualdades sociais e regionais (ABRÃO, 1999, p.22); ou 

ainda, caso entenda que o IGF não é capaz de cumprir esses objetivos cabe ao poder 

legislador, exercendo seu poder constituinte derivado de reforma, fazer com que essa norma 

deixe de integrar a Carta Magna. 

 

 

                                                 
4
 Dentre eles, destacamos: TORRES, Ricardo Lobo. Imposto Sobre Grandes Fortunas no Direito Comparado. In  

Direito Tributário e Reforma do Sistema.CURTY, Leonardo de Menezes. A Falácia do Imposto sobre Grandes 

Fortunas como Instrumento de Justiça Fiscal. in Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, vol. 17, n. 

88, pag. 137-162, set.-out. 2009. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários a Constituição Federal. 

Em sentido contrário, Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributário. 
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2 IGF – UM IMPOSTO SOBRE A RIQUEZA  

De acordo com Carvalho (2011, p.9), os impostos que são cobrados sobre a riqueza 

podem ser definidos em dois tipos principais: aqueles aplicados diretamente sobre a riqueza 

de uma pessoa, denominado como Imposto sobre a riqueza, ou Wealth Tax; e os aplicados 

esporadicamente em uma transferência de riqueza, denominados Impostos sobre heranças 

e/ou doações. 

No Brasil, a Constituição, não só previu cada uma dessas hipóteses, como fixou a 

competência
5
 para instituição dos mesmos. A União, no entanto, até agora, vem abdicando a 

competência tributária outorgada pela Constituição para instituir o Wealth Tax, por meio do 

art. 153, VII.  

Assim, apesar do status constitucional, o IGF é pouco abordado pelos manuais mais 

recomendados e utilizados na graduação. Esse fato é compreensível, uma vez que não há um 

objeto concreto a ser pesquisado. Além disso, apesar de já terem sido propostos alguns 

projetos de lei com esse objetivo, o cenário do legislativo federal leva a crer que não haja 

interesse na regulamentação e tributação das grandes fortunas. 

Nesse sentido, mister conceituar e apontar as principais características que compõe o 

Imposto sobre a Riqueza, do qual o IGF é uma espécie. 

Ainda que se possa fazer uma ou outra distinção, ele pode ser conceituado como o 

imposto que incide sobre conjunto do patrimônio líquido de um contribuinte individual ou de 

uma família, em alguns determinados países pode gravar também o patrimônio de empresas. 

O patrimônio líquido é obtido através do patrimônio total, excluídos os ativos isentos de 

tributação e os descontos devidos. O montante que exceder o limite legal de isenção é taxado 

por meio de alíquotas, em geral progressivas (CARVALHO, 2011, p.9). 

A despeito de algumas variações, a base de cálculo é bastante abrangente. Em geral o 

Imposto sobre a Riqueza incide sobre imóveis urbanos e rurais, inclusive o de residência, 

patrimônio acumulado em ações, em depósitos bancários e de poupança, em seguros, em 

ativos reais e empresas de capital fechado, automóveis, joias, obras de arte, barcos, aeronaves 

e outros bens de uso pessoal. 

                                                 
5
 Além do IGF, previsto no art. 153, VII da Constituição da República, a Carta Magna ainda fixou competência 

aos Estados para instituir (art. 156, I da CRFB) o ITMCD (imposto de transmissão causa mortis e doação, sobre 

quaisquer bens ou direitos). 
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Não raro, é feita uma confusão entre os Impostos sobre a Propriedade (Property Tax) 

e o Wealth Tax, porém há uma distinção bem clara. Ao contrário do que ocorre no Imposto 

sobre a Riqueza, os Impostos sobre a Propriedade incidem sobre o valor bruto de determinado 

bem isoladamente. 

Distinguem-se ainda pelo fato de que geralmente os Property Tax são impostos 

específicos a certos tipos de propriedade, e geralmente de competência de governos locais (é 

caso do Brasil, com o IPTU, de competência municipal, e o IPVA, de competência estadual, 

por exemplo), além disso, não há qualquer relação entre o nível de riqueza do proprietário. 

Na maioria dos casos, o Wealth Tax acompanha uma política estatal fundada no 

Welfare State. Sua instituição baseia-se, sobretudo, no fato de que mesmo não produzindo 

efeito substancial sobre a distribuição de riqueza, seria melhor um efeito ainda que mínimo do 

que efeito nenhum. 

Os grandes manuais de Direito Tributário, como já foi ressaltado tendem a não 

aprofundar estudos relativos ao IGF. Pode-se dizer, no entanto, que não há um pensamento 

uniforme dos autores em relação a esse tipo de Wealth Tax. Pelo contrário, há uma 

polarização bem clara entre os que defendem essa forma de tributo e os que consideram não 

haver utilidade na sua cobrança. No entanto, tantos os argumentos favoráveis quanto os 

contrários ao IGF, em geral, são muito pouco aprofundados. 

Regina Helena Costa, ao dispor sobre o IGF, expõe de forma sintética, porém bem 

clara essa divisão: 

“Trata-se de imposição tributária de configuração polêmica, o que, provavelmente, 

constitui uma das justificativas para o fato de que, até o momento, tal competência 

não tenha sido exercida. 

Por um lado, há os que aplaudem essa imposição fiscal, destacando seu perfil de 

justiça distributiva, na medida em que onerará apenas os muitos ricos, destinando-se 

os recursos advindos de sua arrecadação à prestação de serviços públicos, dos quais 

são usuários, especialmente os mais pobres. 

Por outro, os que a impugnam sob o argumento de que tal imposto afugenta o 

capital e o investimento atravancando o desenvolvimento econômico. Assim, as 

“grandes fortunas” certamente migrarão para outros países, onde não exista gravame 

dessa natureza.” (COSTA, 2009, p. 362-263)  

Alguns autores dispensam poucas palavras, por vezes nenhuma, é o caso, por 

exemplo, de Côelho (2011), em seu Curso de Direito Tributário e Amaro (2010), em Direito 

Tributário Brasileiro.  
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Torres (2004, p.378), se vale de apenas um parágrafo para tratar do IGF, salientando 

ser uma novidade da Carta de 1988, que compete à lei complementar a definição do fato 

gerador, a base de cálculo e outros elementos essenciais. Abordagem semelhante é feita por 

Melo (2007, p.442), lembrando apenas que, caso venha a ser instituído, deverá respeitar os 

“princípios gerais da tributação: anterioridade, irretroatividade, isonomia, capacidade 

contributiva, vedação do confisco, etc.” 

Mesmo quando os autores uma posição clara em relação ao IGF, a fundamentação é 

bem sucinta. É o caso de Bastos (1998, p.252), que vê com bons olhos a omissão do legislador 

federal: 

 

“Esse tributo foi uma novidade introduzida pela Carta de 1988, com nítida natureza 

ideológica. É fácil imaginar-se qu um imposto desse teor gere descontentamento, 

sendo encarado por muitos como um desestímulo à criação de bens e riquezas. Na 

verdade, muitos países que adotaram foram gradativamente deixando de utilizá-lo. 

Conforme salienta Ives Gandra Martins, em nenhuma parte do mundo o imposto 

sobre o patrimônio tem gerado receitas, ao contrário, gera mais atrito entre os 

contribuintes e o fisco do que se poderia esperar.” 

 

Defendendo o exercício da competência tributária outorgada pela Carta Magna, a 

maioria dos autores também não é incisiva nos argumentos. Harada (2009, p.396) alega que 

“por razões políticas esse imposto não foi instituído até hoje e nem será criado no futuro, 

confirmando a velha tradição brasileira de o rico ficar a margem da tributação”. 

Machado (2007, p.367), além da falta de vontade política, aponta para o fato de que 

atualmente não se pode justificar a não instituição do imposto em virtude de dificuldade 

técnicas para identificação e avaliação dos bens. De acordo com o referido autor, os bens que 

integram as grandes fortunas são os mesmos cuja transmissão de propriedade é tributada, seja 

pelo Município a título oneroso, seja pelo Estado a título gratuito ou em virtude de sucessão 

por causa da morte. 

Com efeito, conclui-se que os grandes manuais doutrinários, utilizados, sobretudo, 

nos cursos de graduação, ao adotar um posicionamento acerca da viabilidade do IGF 

fundamenta seus argumentos com duas bases argumentativas distintas: i) os que defendem sua 

instituição utilizam argumentos ligados, principalmente, de justiça fiscal, equidade, 

redistribuição de renda; ii) já os que são contrários, partindo de uma postura mais financeira, 

alegam que a instituição do imposto atuaria fator de desestímulo à produção, além disso, sua 

arrecadação não seria capaz de atingir níveis que justificassem sua criação. 
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Como já foi salientado, o objetivo pretendido não é defender a criação ou não do 

IGF, mas sim entender melhor o instituto a fim de que as questões envolvendo o tema sejam 

tomadas com base em argumentos e dados lógicos, em detrimentos de posturas firmadas 

apenas a partir de posições político-ideológicas. 

 

2.1 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Ao ler qualquer trabalho publicado no Brasil sobre IGF é comum os autores se 

fazerem valer da experiência de determinado país para justificar a sua conclusão. A partir de 

agora, serão colecionados alguns casos de onde esse tipo de imposto – sobre a riqueza – foi 

adotado. 

Importante esclarecer, como já foi salientado, que não se trata de um estudo 

comparado, na em sua acepção clássica. Trata-se na verdade de uma exposição descritiva dos 

resultados obtidos por alguns países ao redor do mundo que adotam ou em algum momento 

adoram o Wealth Tax. 

No entanto, é preciso deixar registrado na maioria dos casos, esse estudo comparado 

carece de dados que atestem a veracidade ou a fonte das afirmações. Como não era o objetivo 

da pesquisa fazer um estudo comparado aprofundado sobre o tema, o trabalho baseia-se, 

essencialmente nas obras de Carvalho (2011), Torres (2003), Mota (2010). 

 

2.1.1 FRANÇA 

Mota, citando a obra coletiva de Ventejol, Blot, Meraud, (VENTEJOL, BLOT, 

MERAUD, 1979, p.78-79, apud. MOTA, 2010, p.75) sustenta que a partir de uma inspiração 

da Grécia Antiga e da República Florentina do século XV, surgiu durante a Revolução 

Francesa o debate sobre a criação de um tributo anual sobre a fortuna. 

No entanto, somente em 1981, com efeitos a partir do exercício fiscal de 1982, é 

instituído o Impôt sur lês Grandes Fortunes. O imposto que inicialmente incidia tanto sobre a 

propriedade de pessoas físicas e jurídicas, mas em 1984 se restringe a tributar somente o 

patrimônio das pessoas físicas. 
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Em 1986, após a vitória do Partido Conservador, o imposto foi extinto. Tendo sido 

recriado em 1988, sob a denominação de Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), nos moldes 

existentes atualmente. 

De acordo com Carvalho (2011, p.19), variando entre 0,55% e 1,8% existem 6 

alíquotas progressivas que incidem sobre a riqueza líquida que exceder  a 800 mil euros. 

Ainda de acordo com o autor, uma vez pago o ISF, sua soma como Imposto de Renda não 

pode ser superior a 50% da renda bruta, de forma que haja um “alívio fiscal”. Outra redução 

importante apontada é um decréscimo de 30% na avaliação do imóvel usado como residência 

pelo contribuinte. 

Segundo o mesmo autor, citando dados do Direction générale des finances publiques 

(DGFiP), houve um aumento de contribuintes e de arrecadação entre os anos de 1992 e 2010, 

de 168 mil contribuintes e arrecadação de 1 bilhão de euros em 1992 para 562 mil famílias, 

com uma arrecadação de 4,5 bilhões de euros em 2010. 

 

2.1.2 ESPANHA 

De acordo com Mota, citando o autor espanhol Cruz (CRUZ, 1972, apud. MOTA, 

2010, p.75), em 1906 foi apresentado um projeto de lei visando criar um imposto municipal 

sobre o patrimônio, e em 1915, foi apresentado um outro proposta que pretendia estabelecer 

uma Contribución General sobre el Patrimonio. 

Mas somente seis décadas depois, em 1977, que é insituído o Impuesto 

Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas. De acordo com Ricardo Lobo 

Torres, esse inicialmente ele possuía um caráter provisório, quando em 1991 sofreu uma 

reconfiguração passando a chamar-se Impuesto sobre el Patrimonio, passando a ter caráter 

permanente (TORRES, 2003, p.100). 

De acordo com Carvalho (2011, p.16), a arrecadação em 2002 representou apenas 

0,5% das receitas do governo. Ainda de acordo com o autor, a lei espanhola é bem elaborada, 

possuindo alíquotas altas e contar com cerca de 900 mil contribuintes, fatos que impõe uma 

investigação detalhada sobre o motivo da baixa arrecadação. O autor destaca ainda que ao 

contrário do que ocorre na França, a Espanha não possui um sistema eficiente de fiscalização 

das propriedades imobiliárias e dos ativos financeiros. 
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2.1.3 ITÁLIA 

Mota (2010, pg. 77), citando a obra L’imposta Straordinaria Sul Patrimonio, de 

1946, do italiano Cesare Cosciani, afirma terem sido criados impostos extraordinários sobre o 

patrimônio após a Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1920. A partir da mesma fonte, 

Mota sustenta ter havido três outros impostos extraordinários entre os anos de 1936 e 1938. 

Logo em seguida, 1939, foi instituído o imposto ordinário sobre o patrimônio, que 

foi suprimido em 1947, em virtude da criação de três outros impostos extraordinários. 

De acordo com Tilbery (1987, p.318), posteriormente, entre 1973 e 1974, a reforma 

tributária ocorrida rejeitou a criação de um novo imposto sobre o patrimônio. 

 

2.1.4 ÍNDIA 

O Annual Wealth Tax foi instituído na Índia em 1957, de acordo com Olavo Corsatto 

(2000, p.97), isso ocorreu por influência de Nicholas Kaldor. No entanto, como o imposto só 

considera os bens improdutivos como joias, obras de artes, e demais bens suntuários, a 

arrecadação tem sido irrisória. 

Carvalho (2011, p.18) informa que as alíquotas variam entre 0,5% e 2%, com um 

limite de isenção máximo de US$ 53,2 mil. No entanto, em virtude da base tributária, a 

arrecadação tem sido inexpressiva. Há quem sustente que com o atual crescimento econômico 

do país o imposto possa a ter maior arrecadação, no entanto ainda seriam necessárias algumas 

reformas e principalmente a extinção de algumas isenções. 

 

2.1.5 CHILE 

Mota (2010, p.73) aponta uma controvérsia no caso chileno, de acordo com Tanabe o 

imposto teria sido instituído em 1965, por sua vez, Agüero alega haver dúvidas quanto a um 

imposto sobre o patrimônio líquido no país. Já Marcelo Lascano sustenta que o imposto 

criado em 1965, passou a abranger, em 1971, as pessoas jurídicas. 
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2.1.6 COLÔMBIA 

Criado em inicialmente em 1986, o Impuesto al Patrimonio, foi extinto em 1991. 

Entre os anos de 2003 e 2006 voltou a ser cobrado com objetivo de obter recursos para 

financiar o combate às guerrilhas. Em 2007, foi prorrogado até 2010, dessa vez para obter 

recursos para enfrentar as calamidades públicas causadas em decorrência de tragédias 

climáticas. Finalmente, no ano de 2009, foi mais uma vez prorrogado até 2018, com alíquotas 

de 2,4% e 4,8% sobre o que exceder, respectivamente, a US$ 1,6 milhões e US$ 2,7 milhões 

(CARVALHO, 2011, p.23). 

 

2.1.7 URUGUAI 

Existente desde 1989, o Impuesto al Patrimonio incide tanto sobre o patrimônio de 

pessoas físicas quanto jurídicas. As alíquotas são progressivas e variam entre 0,7% a 2% para 

residentes e alíquota única de 1,5% para não residentes, que passam a incidir sobre a riqueza 

líquida acima de 2,21 milhões de pesos uruguaios. 

De acordo com dados da Dirección General Impositiva DGI-Uruguai, obtidos a 

partir de Pedro de Carvalho, entre os anos de 1992 e 2010, o impostou variou entre 4,1% e 

6,2% do total da arrecadação do governo uruguaio. 

Ainda de acordo com as mesmas fontes, a arrecadação pulou de 3,7 bilhões de pesos 

uruguaios em 1996 para 9 bilhões em 2010. No entanto, considerando apenas o total tributado 

do patrimônio de pessoas físicas, a arrecadação teve um declínio de 624 milhões pesos 

uruguaios para 392 milhões pesos uruguaios no mesmo período (CARVALHO, 2011, p.22). 

 

2.1.8 ARGENTINA 

O imposto sobre bens pessoais surge na Argentina em 1973, após uma reforma que 

extinguiu o imposto sobre heranças. Durante essas quatro décadas, o imposto sofreu inúmeras 

alterações estruturais. 
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Inicialmente e até 1989, a base de cálculo do imposto era a riqueza líquida, ou seja, a 

diferença entre o patrimônio total e todas as dívidas e ônus. A partir de 1991, até os dias 

atuais, a base de cálculo passou a ser a riqueza bruta. 

O ordenamento argentino grava o patrimônio bruto com alíquotas progressivas que 

variam de 0,5% a 1,25% ao que exceder o limite de isenção de 305 mil pesos argentinos. 

Ainda de acordo com a lei argentina que regula o Impuesto sobre los Bens Personales (Ley 

23.966/1991, art. 26), 90% da arrecadação deve ser destinada ao Instituto Nacional de 

Previdência Social Argentino, os 10% restantes devem ser dividos entre as demais províncias 

e a cidade autônoma de Buenos Aires. 

Citando dados da Administración Fderal de Ingresos Publicos (AFIP), Carvalho 

(2011, p.20) informa que no exercício fiscal de 2008 os imóveis representaram 39,8% da base 

tributária, já os ativos financeiros, incluindo ações, créditos, debêntures, depósitos em 

dinheiro, obrigações negociáveis, participações sociais, títulos, correspondeu a 33%, do 

montante arrecadado. Ainda de acordo com a AFIP, o patrimônio localizado no exterior era 

de 12% do total declarado, sendo composto majoritariamente (cerca de 83%) por ativos 

financeiros. 

Nas últimas duas décadas houve uma grande variação de arrecadação, devido as 

crises econômicas pelas quais o país atravessou. No entanto, de acordo com dados da AFIP, a 

arrecadação que chegou corresponder 3,1% da participação da receita nacional em 2003, sofre 

uma estabilização a partir de 2004, passando a responder por cerca de 2% das receitas totais, o 

equivalente a cerca 03%, 0,4% do PIB anualmente. 
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3  A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O SURGIMENTO DO IGF 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Aproveitando o 25º aniversário da promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, o presente trabalho, até como uma forma de homenagear a Lei Maior, 

passa a analisar o caminho percorrido pelo Constituinte Originário de 1988, com o fito de 

descobrir qual teria sido o viés por ele adotado, ou ainda, se ele não traçou qualquer tipo de 

diretriz, deixando a cargo do Constituinte derivado escolher a melhor forma de instituir o 

tributo. 

No entanto, antes de aprofundar-se no tema é preciso fazer duas ressalvas. A 

primeira delas diz respeito ao material de apoio, muito embora, as novas tecnologias tenham 

melhorado inexoravelmente a possibilidade de acesso à informação, os dados referentes a 

trajetória da constituinte ainda é bastante precário, razão pela qual, muitas vezes, alguns dados 

e/ou informações serão dadas a partir de outros autores sem que houvesse a possibilidade 

fazer uma certificação com a fonte original, sobretudo em relação à matérias de jornais da 

época. 

A segunda ressalva é em relação ao material disponibilizado pelo Congresso Federal 

sobre o processo constituinte. Esse material pode ser acessado por meio da biblioteca ou do 

sítios eletrônicos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. No entanto, ao contrário do 

que ocorre com as demais constituições republicanas, não há um inventário organizado de 

todo o material que culminou com a promulgação da Carta Cidadã.  

Não se pode deixar de explicitar que essa parte do estudo se dá através de um 

processo primordialmente descritivo dos fatos ocorridos durante a constituinte. Porém, por ter 

o foco voltado para o Imposto sobre Grandes Fortunas, o trabalho não pretende pormenorizar 

todo o trabalho percorrido pelo Constituinte Originário.  

Isto é, os elementos trazidos visam elucidar com que finalidade foi criado o IGF e 

como poderia atingir os objetivos traçados. Diante disso, alguns temas que foram objeto de 

grande controvérsia durante a constituinte não serão aqui pormenorizados, como por exemplo, 

a legitimidade ou não dos “senadores biônicos” para integrar a Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC), a questão da reforma agrária, a forma de governo a ser estabelecido se 
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presidencialismo ou parlamentarismo ou a duração do mandato presidencial do Presidente 

José Sarney.  

 

3.2 O PROCESSO CONSTITUINTE 

3.2.1 SITUAÇÃO PRÉ-CONSTITUINTE 

Com a Constituição de 1988 o Brasil passa a viver sobre uma nova ordem jurídica, 

tendo sido consagrados uma série de direitos e garantias, até então, sem precedentes no Brasil. 

Dentre as várias inovações trazidas pela Constituição de 1988 está o Imposto sobre Grandes 

Fortunas, antes dela nenhuma outra Constituição ou diploma legal previa essa forma de 

tributação de fortunas no Brasil. 

Antes, porém, de adentrar no processo constituinte, far-se-á breve introdução 

apontando o quadro político-social vivido pelo Brasil, de grande efervescência grandes 

polaridades que ajudam a compreender melhor a complexidade dessa fase tão cara à 

sociedade brasileira, que terá grande influência sobre os congressistas responsáveis pela 

confecção da Carta de 1988. 

Pois, como leciona Canotilho (2000, p. 81-82), se por um lado é indiscutível que o 

exercício de um poder constituinte anda associado a momentos de ruptura, também é certo 

que o poder constituinte nunca surge em um vácuo histórico-cultural.. 

A partir de meados da década de 70, sobretudo a partir do Governo Geisel, que entra 

em confronto com a chamada linha-dura dos militares no início de 1976, após os casos de 

tortura e assassinato do jornalista Wladmir Herzog e do sindicalista Manuel Fiel Filho ambos 

praticados pelas forças de repressão em São Paulo
6
. Essa ruptura, ainda que de forma lenta e 

gradual, fez com que o país partisse rumo à “abertura política”. Esse processo é consolidado 

                                                 
6
 O Jornalista Wladimir Herzog, então diretor de Jornalismo da TV Cultura, em outubro de 1975 foi torturado e 

assassinado nas dependências do DOI-CODI de São Paulo, tendo-se simulado o seu suicídio por enforcamento. 

Em circunstâncias parecidas, as forças de repressão de São Paulo assassinaram o sindicalista Manuel Fiel Filho, 

em janeiro de 1976. Como resposta, o Comandante do 2º Exército, General Ednardo D’avila responsável pela 

área, foi demitido pelo Presidente, em uma clara sinalização de que não mais aceitaria esse tipo de 

comportamento por parte da linha-dura. 
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durante o Governo Figueiredo, entre 1979 e 1985, com a abertura do sistema partidário e a 

promoção da Lei de Anistia
7
. 

Acompanhando essa transformação, diversos setores da sociedade civil passam a se 

articular, visto que tinham o combate ao regime militar como ponto de convergência 

(CARVALHO, 2004, pg. 178-190), sob a direção de instituições representativas, dentre elas a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e as principais entidades sindicais a fim de reivindicar uma série suas propostas 

(SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2012, p. 251). 

Sarmento (2010, p. 80-81) destaca entre outros fatos que demonstram essa 

articulação da sociedade civil, a convenção de 1977 do Mobilização Democrática Brasileira 

(MDB), que, por unanimidade, aprova a convocação de uma Constituinte, a publicação da 

CNBB, do mesmo ano, denominada “Exigências Cristãs para Uma Ordem Política, que 

também cobra a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, e a Conferência 

Nacional da OAB de 1980, onde foi aprovada a “Declaração de Manaus”, que, nas palavras 

do mencionado autor, bradava pela volta do porder constituinte ao povo, “seu único titular 

legítimo” e teve muitos adeptos no meio jurídico e fora dele. 

Paralelamente, surge com grande clamor popular, a campanha da sucessão 

presidencial pelo voto direto, cuja fase culminante se concretizou nos anos de 1983/84, com a 

campanha das “Diretas Já”. O movimento não obteve êxito, já que as eleições presidenciais 

do ano seguinte não se deu por meio do voto direto, mas evidenciou a ilegitimidade do regime 

constitucional da época, bem como a urgência da instauração de uma nova ordem jurídico-

política (BONAVIDES, DE ANDRADE, 2008, p.456). 

Obtém vitória, na referida eleição, a chapa “Aliança Democrática”, composta por 

Tancredo Neves, líder moderado da oposição, e José Sarney, antiga liderança civil do regime 

militar. Segundo Pilatti (2008, p.13), um dos “compromissos com a Nação”, da mencionada 

chapa era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. 

O presidente eleito, Tancredo Neves, em decorrência de problemas de saúde, não 

tomou posse, assumindo o vice José Sarney, que faz valer o compromisso de campanha e 

                                                 
7
 A lei nº 6.683 de 28 de agosto de 1979 concede anistia àqueles que cometeram crimes políticos, crimes 

eleitorais, e aos tiveram direito políticos suspensos, bem como aos servidores públicos civis e militares. 

Em 22 de novembro de 1979, é aprovada a reforma política que restabelece o pluripartidarismo, com extinção 

do MDB e da ARENA. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pluripartidarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/MDB
http://pt.wikipedia.org/wiki/ARENA
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enviou ao Congresso Nacional proposta de emenda à Constituição com propósito de convocar 

uma Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniria com poderes constituintes em 1987. 

Logo em seguida, Sarney, em julho de 1985, institui a Comissão Provisória de 

Estudos Constitucionais. Composta de 50 membros, os chamados “notáveis”, a Comissão, 

cujo presidente foi o jurista Afonso Arinos, não se limitou a desenvolver pesquisas e estudos 

fundamentais no interesse da nação, tendo ido além, elaborando um anteprojeto de 

constituição que foi entregue ao presidente em setembro de 1986.  

 

3.2.2  A ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE 

3.2.2.1 A Composição da ANC 

Os trabalhos da ANC tiveram início em 1º de fevereiro de 1987. Ela era composta 

por 487 deputados, 49 senadores eleitos em 1986 e 23 senadores eleitos em 1982, portanto um 

total de 559 constituintes. 

A partir de dados obtidos de Fleischer, Sarmento (FLEISCHER, 1988, p.31 apud. 

SARMENTO, 2010, pg. 86) informa a Composição ideológica da Constituinte: 50 membros 

da Assembleia (9%) eram de Esquerda; 129 membros (23%) de Centro-esquerda; 179 

membros (32%) de Centro; 134 membros eram de Centro-direita (24%); 67 membros (12%) 

de Direita. 

Pillati (2008, p.13) salienta que o chamado “bloco de esquerda”, composto pelas 

bancadas do PCB, PC do B, PDT, PST, PT, e por uma pequena fração da esquerda do PMDB, 

que posteriormente daria origem ao PSDB, por não integrarem ou terem deixado de integrar a 

base de sustentação do Governo durante o processo Constituinte, caracterizou-se pelo elevado 

grau de coesão e disciplina partidária, muito maior que os membros dos demais partidos. 

Além disso, possuíam um elevado índice de comparecimento às votações, onde, salvo 

divergências tático-estratégicas, conseguira. Acresce o autor, ainda, que o “bloco 

conservador” apesar de amplamente majoritário, não permaneceu coeso durante o processo de 

votação, o que possibilitou que uma Constituinte formada, em sua ampla maioria por 

conservadores, tenha como marca seu caráter progressista. 
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A divisão partidária
8
 desses constituintes era a seguinte: O PMDB possuía 306 

constituintes (260 deputados e 46 senadores); o PFL 132 (118 deputados e 14 senadores); o 

PDS 38 (33 deputados e 5 senadores); o PDT 26 (24 deputados e 2 senadores); o PTB 18 (17 

deputados e 1 senador); o PT 16 (todos deputados); o PL 7 (6 senadores e 1 senador); o  PDC 

6 (5 deputados e 1 senador); o PCB 3 (todos deputados); o PSB 2 (1 deputado e 1 senador); o 

PSC 1 (deputado); o PMB 1 (senador). 

A fim de se ter uma melhor visualização da composição da bancada de cada partido 

político durante a ANC reproduz-se o quadro de Pilatti (2008, p.24): 

Partidos Total Deputados Senadores/86 Senadores/82 

PMDB 306 260 38 8 

PFL 132 118 7 7 

PDS 38 33 2 3 

PDT 26 24 1 1 

PTB 18 17 - 1 

PT 16 16 - 1 

PL 7 6 - 1 

PDC 6 5 - 1 

PCB 3 3 - - 

PC do B 3 3 - - 

PSB 2 1 - 1 

PSC 1 1 - - 

PMB 1 - 1 - 

Constituintes 559 487 49 23 

 

Havia, no entanto, do ponto de vista da representação regional, uma distorção em 

favor dos Estados menos populosos do Norte e Centro-Oeste, e em desfavor daqueles do 

Sudeste, levando-se em conta os respectivos eleitorados. Isto de se deu, por duas razões: i) os 

Estados no Senado possuem sempre a mesma representação independente de sua população; 

ii) o número de deputados eleitos por Estado fora estabelecido no formato estabelecido pelo 

                                                 
8
 Durante a ANC a composição dos partidos sofreu algumas alterações. A mais significativa se deu com a 

criação do PSDB, com a maioria dos seus componentes provenientes da ala mais progressista do PMDB.  
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“Pacote de Abril”
9
 do Presidente Geisel, que, ao impor limites mínimo e máximo de 

representação, favoreceu os estados com menor eleitorado (SARMENTO, 2010, pg.87). 

Esse dado é relevante, pois muitos debates travados na ANC nem sempre eram feitos 

a partir de uma leitura ideológica da proposta. Muitas vezes, outros fatores totalmente 

desvinculados à qualquer caráter ideológico passava a ter caráter decisivo durante as votações, 

um deles é a origem do constituinte e as possíveis consequências da(s) medida(s) em seu 

estado de origem. 

 

3.2.2.2 Os Trabalhos da ANC 

Logo na segunda sessão da ANC, em dois de fevereiro de 1987, o deputado Ulysses 

Guimarães do PMDB foi eleito, com ampla vantagem
10

, seu presidente. 

Definido o presidente, era preciso estabelecer a forma de trabalho utilizada pela ANC 

para elaborar o texto constitucional. Citando artigo publicado no Jornal do Brasil, de autoria 

do então líder do PMDB, Nelson Jobim, Bonavides e Andrade (BONAVIDES, ANDRADE, 

2008, pg. 459) informam que Ulysses Guimarães pretendia usar como modelo a Constituinte 

de 1946, isto é, criando uma grande comissão constitucional, que teria como incumbência a 

elaboração de um anteprojeto, o mais rápido possível, para que posteriormente fosse 

apresentado em plenário para o debate. 

A minuta de Ulysses Guimarães com essa proposta de regimento, no entanto, não 

prosperou. Segundo Bonavides e Andrade (BONAVIDES, ANDRADE, 2008, pg. 460), isso 

teria ocorrido pois “verificou-se a extrema inconveniência da solução por duas razões básicas: 

em primeiro lugar, extensa já como era a Comissão, corria-se o risco de repartir o colégio em 

constituintes de primeira e de segunda classe e, em segundo lugar, não havia como ocupar o 

tempo dos que ficassem ociosos aguardando a preparação do Anteprojeto no recinto 

privilegiado da grande Comissão”. 

Travados mais de dois meses de calorosos debates, a solução encontrada buscava 

integrar todos os constituintes na tarefa de elaboração do novo texto magno. Decidiu-se, por 

                                                 
9
 O “Pacote de Abril” foi o nome dado pela imprensa ao conjunto de leis outorgadas pelo Presidente Geisel, que 

dentre outras medidas fechou temporariamente o Congresso, e aumentou a  
10

 Ulysses Guimarães obteve 425 votos contra 59 do deputado Lisâneas Maciel, do Partido Democrático 

Trabalhista, o PDT, de Leonel Brizola. 
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fim, pela criação de oito comissões, cada qual subdividida em três comissões. Conforme 

relata Pilatti (2008, p. 24), esse fracionamento dos constituintes foi a solução em encontrada 

para que todos tivessem algum papel dentro da ANC.  

A par dessas comissões e subcomissões, haveria uma comissão central, a chamada 

Comissão de Sistematização, composta por 49 constituintes e igual número de suplentes, para 

qual convergiria todo trabalho das oito comissões temáticas. 

Inicialmente, a Resolução nº 2 da ANC dispunha que caberia a Comissão de 

Sistematização caberia ao relator elaborar anteprojeto que receberia emendas de qualquer 

constituinte, a partir dos quais caberia ao relator elaborar o projeto de Constituição. Caso a 

Comissão de Sistematização alterasse o conteúdo do anteprojeto aprovado por qualquer 

comissão, a decisão final caberia ao Plenário. 

Em Plenário, o Projeto receberia emendas de qualquer constituinte, proibida a 

apresentação de substitutivo; findada a discussão, a Comissão de Sistematização deveria 

emitir um parecer sobre as emendas, com a prerrogativa de oferecer substitutivo. 

No entanto, em meio aos trabalhos da ANC, surge uma “composição suprapartidária 

de caráter manifestamente conservador” (BONAVIDES, ANDRADE, p.464) insatisfeita com 

os rumos que a Comissão de Sistematização vinha imprimindo à elaboração do novo texto 

constitucional. A esse grupo de constituintes foi dado o nome de “Centrão”, e ele esteve a 

frente de uma campanha que culminou com a reforma do Regimento interno da ANC. 

A emenda ao Regimento, traçada pelo “Centrão”, visava conceder maior poder de 

decisão ao Plenário, em detrimento das demais Comissões. No entanto, apesar da mudança 

regimental, os conservadores com ampla maioria no plenário sofreram inúmeras derrotas na 

votação, inclusive na aprovação da emenda que aprovou o IGF. Como já foi dito, enquanto o 

bloco progressista permaneceu coeso, votando de forma uniforme, a ala conservadora, nesse 

momento “Centrão”, permanecia disperso. 
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3.2.2.3 O Imposto sobre Grandes Fortunas na ANC 

3.2.2.3.1 Projetos Anteriores à ANC 

Explicitados os procedimentos estabelecidos durante a ANC, adentra-se nas etapas 

específicas de que tratam sobre o IGF. É preciso lembrar, no entanto, que ele está 

compreendido dentro do que é chamado imposto sobre a riqueza e que pode assumir várias 

formas.  

É corrente na doutrina, a partir de uma observação feita por Souza (1990, pg.320), a 

afirmação de que o IGF teria “origem obscura”, tendo em vista que o que se vislumbrou no 

Brasil foi introduzir um imposto semelhante ao que havia na Espanha, que incidia sobre 

determinados bens considerados suntuários, chamado de “imposto sobre o luxo”. 

Em que pese o brilhantismo desses autores, essa tese não se coaduna com os fatos 

ocorridos. Até porque, não bastasse o IGF ser fruto de um processo democrático sem 

precedentes na história brasileira – que foi a ANC –, com audiências públicas, estudos 

realizados pelas comissões especializada, houve uma ampla cobertura jornalística de todo esse 

processo, que associado ao amplo interesse da sociedade fazia com que as discussões havidas 

na ANC fossem reproduzidas também no cotidiano dos brasileiros. 

Com efeito, é preciso salientar que antes mesmo da criação da Emenda 

Constitucional, que determinava a instauração de uma assembleia constituinte, já havia 

estudos que apontavam para a necessidade de se instituir no Brasil alguma espécie de imposto 

sobre a riqueza. 

Conforme se extrai de Mota (2010, pg.57), Sulamis Dain coordenou trabalho 

intitulado “Estudos para uma Reforma Tributária”, iniciados na Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República (SEPLAN-PR), cujos trabalhos prosseguiram ulteriormente em 

conjunto com o Instituto de Planenjamento Econômico e Social (INPES) sob a coordenação 

de Fernando Rezende até março de 1987, quando foram publicados. 

Os “Estudos para a Reforma Tributária”, que tiveram o propósito de subsidiar os 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, resultaram na confecção de um Anteprojeto 

do Capítulo Tributário da Constituição, posteriormente apresentado à ANC. 
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Nele, se apontava para a necessidade de se criar um Imposto geral sobre o ativo 

líquido das pessoas físicas (IPL),
11

 que segundo a proposta, deveria gravar a detenção da 

totalidade dos bens, direitos e valores que compõem o patrimônio no dia do fato gerador. Os 

contribuintes seriam pessoas físicas domiciliadas e os não residentes proprietários de bens 

situados no país. Deveriam ser criadas exonerações a fim de proteger a pequena poupança, o 

capital produtivo, o mobiliário de uso pessoal, etc. 

A Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, criada pelo Decreto n. 91.450, de 

18 de julho de 1985, e presidida por Afonso Arinos de Melo Franco, ou seja, anteriormente à 

instalação da ANC realizada em fevereiro de 1987, havia previsto a criação do “imposto de 

bens móveis de caráter suntuário”
12

 (FERNANDES, 2005, p.15), no entanto, como já foi dito, 

o anteprojeto proposto pela chamada comissão de notáveis não foi utilizado como documento 

base. 

Outras entidades, por conta própria, a fim de auxiliar a assembleia que estava para se 

reunir, também resolveram dar sua contribuição através da elaboração de projetos de uma 

nova constituição. De acordo com Ives Gandra Martins (1990, p.320), tanto um projeto 

elaborado pela Comissão do Instituto de Advogados de São Paulo (IASP), como um realizado 

pela Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF) possuíam previsão semelhante de 

imposto sobre bens suntuários. 

Tem-se, portanto, que mesmo antes da ANC iniciar seus trabalhos já havia um 

movimento pela inserção de um imposto sobre a riqueza no Brasil. É bem verdade que havia 

quase que um consenso que era necessário uma reforma ampla de todo o Sistema Tributário 

brasileiro, com o fito de aprimorar o sistema. 

 

3.2.2.3.2 A Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas 

Já durante a ANC, a Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de 

Receitas, inserida dentro da Comissão de Tributos, Orçamento e Finanças, ouviu em 

                                                 
11

 Estudos para a Reforma Tributária. REZENDE, Fernando. (COORD), março de 1987, Instituto de 

Planejamento Econômico e Social.  http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0104.pdf 
12

 Art. 137 – Compete à União instituir impostos sobre: (...) 

XI – propriedade de bens móveis de caráter suntuário, excluídos os de valor cultural, artístico ou religioso, 

definidos em lei complementar. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0104.pdf
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audiências públicas diversos especialistas a fim de obter elementos para realização dos seus 

trabalhos. Juristas de renome estavam entre os ouvidos.   

O prof. Ives Gandra Martins
13

 apresentou proposta abrangente de todo o Sistema 

Tributário a partir dos projetos do ABDF e do IASP, nele havia a previsão da criação do 

imposto sobre a aparência de riqueza, de competência estadual (CARDOSO, 2005, p.89). De 

acordo com essa proposta, o cidadão que houvesse auferido ganhos excessivos, mas 

resolvesse aplicar esse dinheiro, fazendo com que novos empregos fossem criados ele não 

seria atingido. 

Na mesma qualidade foi ouvido Hugo de Brito Machado
14

, o ilustre tributarista 

propôs à Subcomissão a criação de um Imposto sobre o Uso e Consumo de Bens Suntuários. 

A fim de justificar a medida, afirmou que não se tratava de medida de cunho socialista, 

salientando que nas economias estatizadas o imposto é instrumento de menor importância, ao 

contrário do que ocorre na economia da livre iniciativa, onde o tributo “é o melhor, se não o 

único instrumento de defesa dessa economia”. 

Todavia, nenhum desses impostos citados, fosse o proposto por Ives Gandra Martins 

ou fosse o proposto Hugo de Brito Machado, foi encampado pela Subcomissão de Tributos, 

Participação e Distribuição de Receitas. 

 Assim, a Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de receitas 

apresentou um projeto que não previa nenhuma forma de imposto sobre a riqueza. A esse 

projeto foram apresentadas emendas oriundas da já citada “Proposta de Reforma do Sistema 

Tributário”, com a sugestão do Imposto sobre o Patrimônio Líquido das Pessoas Físicas 

(GIFFONI, 1987, p.32). 

É somente a partir da proposta de IPL proposta pela SEPLAN que a ANC passa a 

discutir de forma mais intensa a inserção da previsão de um imposto sobre a riqueza dentro da 

Lei Maior a ser promulgada. 

Fernando Rezende, renomado especialista em finanças públicas e membro do 

INPES, é convidado à Audiência Pública da Subcomissão a fim de apresentar detalhes e 

                                                 
13

 Ives Gandra Martins foi ouvido pela Subcomissão em 29/04/1987, cuja ata foi publicada no suplemento ao 

Diário da Assembleia Nacional Constituinte nº 53, de 19/05/1987. 
14

 Hugo de Brito Machado foi ouvido pela Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas em 

30/04/1987, cuja ata foi publicada no Suplemento ao Diário da Assembleia Nacional Constituinte  
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esclarecer dúvidas a respeito do projeto apresentado pela SEPLAN. Nesse momento, deu-se 

uma clara divisão, de um lado os constituintes que defendiam a inserção do IPL como um dos 

impostos de competência da União, do outro aqueles que julgavam um equívoco tal previsão 

na Carta Magna. 

O deputado Mussa Demes, PFL-PI, foi o primeiro e quem de maneira mais enfática 

tentou convencer os demais pares quanto à ineficiência do IPL. Para Mussa, o IPL não devia 

ser criado, sobretudo, por haver, segundo ele, uma bitributação em virtude dos demais 

impostos – IPTU, ITBI, ITR, IPVA – que já iriam incidir sobre o patrimônio; o segundo 

motivo, este segundo os anais da ANC, parece ter sido a principal celeuma em relação ao 

tema, versava sobre uma possível incompatibilidade entre os títulos ao portador
15

 e o IPL. 

A fim de explicitar a questão extrai-se trecho de discurso de Mussa Demes: 

 

“A segunda questão é sobre o problema do imposto do patrimônio líquido. Esse 

imposto pode vir a se constituir na bitributação, se sua proposição mantém a 

cobrança do IPTU, do ITR, do IPVA e do ITBI, este tributo que incide 

especificamente sobre a detenção do patrimônio, já está cobrado por outros entes 

tributários – no caso, o Estado ou o município. 

Preocupa-me também, e muito, o fato de que isso poderia constituir-se virtualmente, 

no desaparecimento dos papéis ao portador, tanto sob a forma de ações como sob a 

forma de outros papéis negociados no mercado, como o CDB, letras de câmbio, etc. 

Explico por quê. Se a pessoa sabe que vai pagar imposto sobre o patrimônio líquido, 

ou seja, sobre a reunião do patrimônio por ela acumulado ao longo da vida, nisso 

compreendidos os bens tradicionais – veículos, imóveis, ações – ela tenderia 

inevitavelmente a construir familiares, sob a forma de sociedades anônimas, que 

depois, poderiam ter essas ações convertidas em ações ao portador, e simplesmente 

desaparecer com o patrimônio. ”
16

  

 

Em menor escala ainda debateu-se quanto à (in)efetividade dessa forma de imposto. 

Foi citado ainda, sem maiores explanações, que ela atingiria índices poucos expressivos em 

países onde fora adotada, casos de França, Espanha, Argentina e Itália. 

Assumindo posição antagônica havia outra parte dos constituintes, liderados, nesse 

instante, sobretudo, pelo deputado Osmundo Rebouças (PMDB-CE), de quem se extrai trecho 

de um de seus discursos que defendia o IPL: 

 

“Outro objetivo que nós queremos alcançar aqui é o de fazer mais justiça fiscal com 

o nosso sistema tributário. Tributar ganho de capital com mais vigor, é introduzir na 

Constituição a  possibilidade de se estabelecer imposto sobre patrimônio líquido das 

                                                 
15

 De acordo com Fábio Ulhoa Título ao portador, é uma das possíveis classificações do título de crédito, eles se 

caracterizam por não expressarem o nome da pessoa beneficiada. 
16

 Trecho do discurso proferido pelo deputado Mussa Demes, reproduzido a partir do anexo à ata da 3ª Reunião 

Ordinária, com Audiência Pública da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, em 

22/04/1987, publicada no suplemento ao Diário da Assembleia Nacional Constituinte nº 53, de 1/5/87. 
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pessoas físicas, ou seja tributar esses nababos, essas fortunas exageradas que hoje 

são verdadeiros emirados, pessoas que não sabem o que possuem, nada pagam da 

riqueza acumulada. Nos ganhos de capital também temos de avançar. A própria 

Secretaria da Receita Federal, somando os rendimentos não tributáveis daquelas 

classes de pessoas mais abastadas verifica um fato simplesmente aberrante: que em 

média somente ½ por cento da renda é a alcançada pela Receita, conforme o 

Secretário da Receita anterior, Dr. Francisco Dornelles, apresentou na Escola 

Superior de Guerra, e os generais quase caíram para trás. Certas faixas de renda em 

que só meio é tributável. Existem verdadeiras injustiças fiscais. Nós temos de 

aproveitar a ocasião histórica da Constituição e lutar para corrigir essas distorções, 

que são revoltantes.”
17

 

 

Além dos argumentos expostos Osmundo Rebouças, alguns congressistas lembraram 

a necessidade de se criar um Sistema Tributário que atendesse os ideais de justiça social e 

justiça fiscal. Dessa maneira, o fato de o IPL, hipoteticamente, não atingir níveis expressivos 

de arrecadação não poderia ser levado em conta, posto que a arrecadação possui um caráter 

secundário em relação a esse imposto, cuja finalidade precípua é onerar cada cidadão de 

acordo com sua capacidade contributiva (exteriorização de riqueza). 

A questão do título ao portador, no entanto, parece ter sido o grande embate em 

relação ao IPL na Subcomissão, sobretudo, levando-se em conta que dois advogados ouvidos 

na qualidade de consultores informais divergiram quanto a possibilidade de o IPL incidir 

sobre título ao portador. 

Inicialmente, defendendo o IPL e o título ao portador, discursou o advogado Alcides 

Jorge Costa, segundo ele, quando indagado sobre como poderia ser cobrado o imposto sobre o 

patrimônio líquido e heranças com títulos ao portador: 

 

“Lembro, primeiramente, que a característica do título ao portador não é o 

anonimato. O anonimato pode ser uma consequência, e já explico por que digo isso. 

A característica dos títulos ao portador é a possibilidade de serem transferidos por 

simples entrega de um papel a terceiro. Se tenho uma ação ao portador, vendi, 

acabou. O anonimato é mera consequência, nem existe título absolutamente 

anônimo. Quando subscrevo ações ao portador, ponho meu nome no boletim de 

subscrição. Num primeiro momento, todo sabe de quem são as ações. O anonimato é 

uma espécie de subproduto, e não é necessário. Há certos instrumentos que 

permitiriam essa tributação mesmo com a existência de títulos ao portador.”
18

 

 

Ives Gandra Martins, por seu turno, discordou dessa tese, segundo o tributarista 

paulista: 

                                                 
17

 Trecho de discurso proferido pelo Deputado Osmundo Rebouças, reproduzido a partir do anexo à ata da 6ª 

Reunião Ordinária, com Audiência Pública da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, 

em 29/04/1987, publicada no suplemento ao Diário da Assembleia Nacional Constituinte nº 53, de 19/5/87. 
18

 Trecho do discurso proferido por Alcides Jorge Costa, reproduzido a partir do anexo à ata da 3ª Reunião, com 

Audiência Pública, da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, realizada em 

22/04/2987, e publicada pelo Diário da Assembleia Nacional Constituinte, em 1/05/1987. 
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“Em relação ao terceiro ponto, o de títulos ao portador (...), se os eliminarmos, neste 

momento da economia brasileira, vamos criar um descompasso econômico-financeiro 

como nunca houve na história brasileira. Se ao contrário, mantivermos os títulos ao 

portador, é absolutamente inviável a criação do imposto sobre patrimônio líquido.”
19

 

 

Em síntese, foram essas as principais questões levantadas durante as reuniões da 

Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, que fechou seus trabalhos 

com a votação de um anteprojeto de Sistema Tributário a ser levado para a Comissão que 

integrava. Nesse anteprojeto, que não fazia previsão do IPL, foram propostas 456 emendas. 

Dentre essas emendas, a de nº 248
20

, de autoria do deputado Vírgilio Guimarães (PT-

MG), que pretendia inserir o IPL no anteprojeto a ser levado para Comissão do Sistema 

Tributário, Orçamento e Finanças, após parecer contrário do relator – deputado Fernando 

Bezerra Coelho (PMDB-PE), foi rejeitada por nove votos a sete. 

Pelos argumentos trazidos, que sintetizam o debate ocorrido na Subcomissão, pode 

se perceber que seja qual fosse a posição dos constituintes, ou mesmo dos convidados a 

participarem dos debates, não houve um confronto entre os argumentos apresentados. 

Note-se que ao defender a inserção do IPL no texto constitucional o principal 

argumento utilizado foi a necessidade de se criar um Sistema Constitucional Tributário que 

pudesse ser utilizado como instrumento de justiça fiscal, redistribuição de renda. 

Já aqueles contrários a essa previsão, valiam-se da suposta inviabilidade entre o título 

ao portador e o imposto em análise. Parece evidente, portanto, que o que se pretendia era 

assegurar a permanência dos títulos ao portador, que facilitava que muitos detentores de 

grandes fortunas permanecessem no anonimato. Através dessa medida, criava-se uma questão 

prejudicial a própria discussão de mérito sobre o imposto, que, aparentemente, muito tem a 

ver com interesses pessoais dos congressistas e pressões externas. 

 

 

                                                 
19

 Trecho do discurso proferido por Ives Gandra da Silva Martins, reproduzido a partir do anexo à ata da 6º 

Reunião, com Audiência Pública, realizada em 29/04/1987, e publica em 19/05/1987 pelo Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte. 
20

 Na verdade foram apresentadas três emendas que propunham o IPL: a emenda nº 37, de  autoria do deputado 

César Maia (PDT-RJ); a emenda nº 41, de autoria do deputado Luiz Alberto Rodrigues (PMDB-MG); e a 

emenda nº 248, de autoria do deputado Vírgilio Guimarães (PT-MG). A proposta nº 248 foi posta em votação em 

detrimento das demais, pois além da previsão do IPL inseria no anteprojeto um parágrafo informando sobre 

quais bens incidiriam o IPL, portanto, mais completa que as demais. 
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3.2.2.3.3 A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

Passa-se a análise agora do que foi debatido sobre o IGF na Comissão do Sistema 

Tributário. Porém, como será demonstrado, houve uma brevíssima discussão sobre a matéria. 

Isso se deu porque como os trabalhos da Subcomissão e da Comissão se deram 

concomitantemente. E a Comissão entendeu que não deveria definir a matéria sem que antes 

houvesse um pronunciamento da Subcomissão sobre o tema. 

A fim de esclarecer esse fato, reproduzem-se alguns trechos dos debates ocorridos no 

seio da Comissão de Tributário, começando pela proposta do IPL, do deputado César Maia 

(PDT-RJ): 

 

“Sr. Presidente, preocupa-nos a regressividade do Sistema proposto no Substitutivo; 

preocupa-nos que nenhum imposto substancial tenha sido criado; preocupa-nos que 

se tenha alargado a base dos impostos indiretos. 

Em nossa proposta, iríamos incluir, como impostos da União os seguintes: Imposto 

sobre o Patrimônio Líquido das pessoas físicas (...)” 

 

Logo em seguida, o presidente da Comissão Francisco Dornelles (PFL-RJ), concedeu 

a palavra ao relator, José Serra (PMDB-SP), que sobre o IPL, assim se manifestou: 

 
“Particularmente em relação ao Imposto sobre o Patrimônio Líquido das pessoas 

físicas nesta Comissão não se encontrou consenso para sua colocação, embora haja 

outros impostos de significativa progressividade ou para permitir a seletividade. Este 

é o dado da realidade, embora eu deva dizer até que é um imposto – e vários colegas 

aqui presentes sabem – que eu entendo que poderia ser criado. Mas não obtivemos 

consenso. Há muitas dúvidas a respeito da eficácia e na maneira de cobrá-lo. Porém 

trata-se de assunto que vai ser desdobrado posteriormente, inclusive em outras 

Comissões, pelo que tenho entendido.” 

 

Quase que em seguida, o deputado Vírgilio Guimarães (PT-MG), o mesmo que 

apresentou proposta do imposto sobre o IPL na Subcomissão pede a palavra ao presidente da 

Comissão, para mais uma vez ressaltar a importância da aprovação da emenda do IPL: 

 

“O conjunto das emendas que reapresentamos agora, porque são exatamente as 

mesmas já apresentadas na Subcomissão, é pequeno. Eles visam a um único 

objetivo: fazer com que o Sistema Tributário seja menos regressivo e que pague 

imposto no Brasil quem usualmente não o paga. Portanto, são emendas que recaem 

fortemente sobre o capital, criando, por exemplo, o imposto sobre o patrimônio 

líquido das pessoas físicas (...) 

Enfim, é um conjunto de emendas que visa solucionar esse problema básico: um 

Sistema Tributário proposto, que enfrentou vários aspectos de distorções existentes, 

como desequilíbrios regionais – mas não se enfrentou o outro lado da preocupação 

da reforma fiscal, ou seja, a justiça fiscal, a redistribuição de renda. As emendas que 

apresentamos são extremamente simples e duras também nesse aspecto, porque 

definidas e contundentes, mas viriam a solucionar os problemas e abririam um 

caminho novo. 
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Se esta Comissão, em seu conjunto, tiver uma sensibilidade social mais aguçada, 

acredito que corrigiríamos essa deficiência que a Subcomissão demonstrou. A 

Comissão teve sensibilidade para alguns aspectos da reforma fiscal, mas uma 

cegueira muito acentuada com relação a esse ângulo extremamente importante – 

quem sabe – mais importante que os demais.” 
 

O relator da Comissão, José Serra, não contradisse especificamente nenhuma das 

sugestões do deputado petista, tendo apenas se reportado aos argumentos proferidos em razão 

das emendas propostas por César Maia, bem como lembrou que o anteprojeto do Sistema 

Tributário, contava com o então §2º do art. 1º, que, com pouquíssimas alterações, foi inserido 

na Carta Política como §1º do art. 145, que impõe que “sempre que possível, os impostos 

terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 

facultado à administração tributária, especialmente conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”. 

Resumem-se a essas pequenas intervenções as discussões, ao menos as ocorridas 

durante as reuniões, da Comissão do Sistema Tributário, Orçamentos e Finanças sobre o IPL. 

Assim, após a proposta ter sido rejeitada na Subcomissão, não ter sido debatida a fundo na 

Comissão, que aguardava uma decisão sobre a matéria dentro da Subcomissão.  

Assim como vinha ocorrendo na Subcomissão, o debate trazido em relação a 

necessidade de se criar um Sistema Tributário empenhando em exercer um papel mais 

redistributivo foi esvaziado, aqueles contrários ao IPL simplesmente esquivaram-se por 

caminhos diversos da discussão do tema. 

 

3.2.2.3.4 A Comissão de Sistematização 

É importante ressaltar que o Anteprojeto de constituição apresentado à Comissão de 

Sistematização contava com mais de 450 artigos. A esse anteprojeto foram apresentadas mais 

de 20.000 emendas, somadas as de iniciativa popular e de membros da ANC. 

A incerteza quanto a duração da ANC e a promulgação de uma nova Constituição 

começava, de certa maneira, a pressionar os constituintes.  Como não havia uma separação 

entre a ANC e os trabalhos ordinários do legislativo federal houve um esforço concentrado 

geral para que o fosse aprovado um texto constitucional o quanto antes, e as questões 

ordinárias, porém necessárias, do legislativo voltassem a ser reestabelecidas. 
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Feito esse esclarecimento, volta-se para a questão das discussões atinentes ao 

Imposto sobre a Riqueza. Inicialmente, a discussão continuou se dando quanto à criação do 

IPL, dessa vez, por meio de emenda de autoria do deputado Plínio de Arruda Sampaio (PT-

SP), que ao ser posto em votação obteve 46 votos pela aprovação, 44 votos pela rejeição e 

uma abstenção, e, portanto, rejeitado. 

Em plenário, esse destaque foi debatido, sobretudo, pelos deputados Plínio de Arruda 

Sampaio (PT-SP), que defendia sua aprovação e o deputado Fernando Bezerra Coelho. 

Sustentando a inclusão do IPL dentro do Capítulo do Sistema Tributário, Plínio de Arruda 

Sampaio argumentou: 

 

“O imposto sobre o patrimônio líquido é direto; não é transferível para a mercadoria; 

não recai sobre a população; atinge diretamente as pessoas de maior patrimônio e 

força uma redistribuição. O que é patrimônio líquido de uma pessoa? Diremos que é 

o carro, é a terra, é a casa, que já são taxados. Mas restará uma possibilidade 

residual, como esse imposto, e isto estimulará os Estados e os Municípios a 

cobrarem um imposto hoje notoriamente mal utilizado. São ações as debêntures, as 

quotas-parte, os dividendos. Dir-se-á que já são taxados e se aplicam à produção. 

São taxados enquanto fluxo; não enquanto estoque. Trata-se de imposto que se 

dirige ao estoque, à riqueza, à acumulação. Portanto, não há bi-tributação. Dir-se-á 

que estão aplicados na produção, e seria injusto taxá-los. 

O mesmo vale, contrário senso, para um outro componente de riqueza. E qual é esse 

componente? É o bem de luxo, o suntuário, isto é, a pinacoteca, o iate, as joias, o 

ouro, a tapeçaria, tudo aquilo que, muitas vezes, é usado para acumular riqueza, fácil 

de ser convertida em dinheiro e escapar do fisco.”
21

 

 

Por seu turno, Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE) aduziu que a instituição do IPL 

resultaria sim em uma bi-tributação, além disso, essa forma de imposto não teria atingido 

níveis de arrecadação satisfatórios na França: 

 

“Estaríamos criando um imposto que iria tributar um patrimônio formado por uma 

renda já tributada. Neste caso, estaríamos incentivando aquele que, ao longo de toda 

sua vida, não teve qualquer cuidado com a poupança ou com a formação do 

patrimônio, ou seja, privilegiando aquele que destinou seus recursos intensamente 

para atividade do consumo. 

Em segundo lugar, foi dito aqui pelo constituinte Plínio de Arruda Sampaio que esse 

tributo daria oportunidade à União de arrecadar substanciais parcelas de recurso para 

promover melhor justiça fiscal. Infelizmente, com base nos dados que dispomos, 

obtidos quando o assunto foi discutido a nível da subcomissão e da comissão 

temática, pode-se dizer que esse tributo é de baixíssima rentabilidade.”
22

 

 

                                                 
21

 Trecho do discurso proferido por Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP), reproduzido a partir do anexo à ata da 

32ª Reunião Extraordinária da Comissão de Sistematização, iniciada em 24/09/1987 e concluída em 18/11/1987, 

e publicada pelo Diário da Assembleia Nacional Constituinte, em 24/11/1987. 
22

 Trecho do discurso proferido por Fernando Bezerra Coelho (PMDB-SP), reproduzido a partir do anexo à ata 

da 32ª Reunião Extraordinária da Comissão de Sistematização, iniciada em 24/09/1987 e concluída em 

18/11/1987 e publicada pelo Diário da Assembleia Nacional Constituinte em 24/11/1987. 
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Assim, após a maioria dos debates terem discutido a possível inserção da figura de 

um Wealth Tax sob a denominação de Imposto sobre o Patrimônio Líquido, é aberta a 

discussão  

Essa determinação Mota afirma, segundo Giffoni (GIFFONI apud. MOTA, 2010, 

p.32), ser uma livre adaptação das denominações europeias, e, curiosamente, apesar da ampla 

maioria das Emendas apresentadas sucessivamente aos relatórios da Subcomissão de Tributos, 

e da Comissão de Sistematização utilizarem aquela denominação, a Emenda finalmente 

aprovada e incluída no relatório final (Projeto Constituição “A”), utilizou a tradução literal do 

recém extinto imposto francês Sur Les Grandes Fortunes, isto é, Imposto Sobre Grandes 

Fortunas. 

O imposto francês é a concretização de uma proposta de campanha presidencial de 

François Mitterrand, do Partido Socialista, foi instituído por lei em 1981 e entrou em vigor, a 

partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Em 1987 o imposto foi suprimido, tendo sido 

instituído em 1989 sob a denominação de Impôt de Solidarité sur la Fortune. 

Não há dúvidas para os doutrinadores, que a inspiração do IGF brasileiro é imposto 

francês criado no governo Mitterrand. Aqui, aponta-se como verdadeiro responsável
23

 pela 

inserção da previsão do Imposto Sobre Grandes Fortunas na Constituição o deputado federal 

da Paraíba Antônio Mariz
24

, segundo Szklarowsky (1989, p.50) foi ele quem sugeriu à 

Comissão de Sistematização o acréscimo ao Anteprojeto da Subcomissão de Tributos do 

Imposto sobre Grandes Fortunas, nos termos de lei complementar. 

Os argumentos utilizados por Antônio Mariz, que consta da V Emenda ao 

Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, e publicados por 

Szklarowsky (1989, p.49) foram:  

 

“que esse dispositivo visa a corrigir graves disparidades econômicas entre pessoas e 

classes sociais, que a função extrafiscal da tributação pode reduzir injustiças 

provocadas pela obtenção e acúmulo de grandes fortunas, muitas vezes decorrentes 

até da sonegação de impostos pelo beneficiário ou por seus ancestrais, que a 

tributação normal dos rendimentos ou mesmo das heranças e doações nem sempre 

                                                 
23

 Pedro Humberto Bruno de Carvalho, em As Discussões sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes 

Fortunas: a situação no Brasil e a experiência internacional, afirma, sem fazer qualquer explicação, que o 

Imposto sobre Grandes Fortunas foi introduzido na Constituição sob a liderança do deputado Plínio de Arruda 

Sampaio (PT-SP). 
24

 Antônio Mariz, PMDB, ingressou no Parlamento em 1971, tendo sido reeleito por três vezes deputado federal 

e eleito uma vez senador. Mariz destacou-se nos cenários políticos da Paraíba e nacional pela busca incessante 

de justiça social. Atuou importante papel no processo de impeachment de Fernando Collor. No Senado, foi ele o 

relator do processo de impeachment.  
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são suficientes para produzir as correções desejáveis, que daí a necessidade de novo 

imposto que alcance situações anormais de riqueza acumulada e não produtiva.” 

 

A proposta obteve os 47 votos mínimos para aprovação (sendo que 33 provenientes 

de constituintes do PMDB, 3 do PDT, 2 do PT, 2 PTB, 2 do PFL, 1 do PSB, 1 do PCdoB, 1 

do PCB, 1 do PDS, 1 do PL), tendo recebido 37 votos pela reprovação (dos quais, 22 

provenientes do PFL, 11 do PMDB, 3 do PDS, 1 do PTB), e duas abstenções – Jarbas 

Passarinho (PDS) e José Maria Eymael (PDC). 

 

Partido Pela Aprovação Pela rejeição Abstenções 

PMDB 33 11 - 

PFL 2 22 - 

PDS 1 3 1 

PDT 3 - - 

PTB 2 1 - 

PT 2 - - 

PL 1 - - 

PDC - - 1 

PCB 1 - - 

PC do B 1 - - 

PSB 1 - - 

TOTAL DE VOTOS 47 37 2 

 

Sobre a aprovação da Comissão de Sistematização, realizada em plenário, emenda 

proposta pelo constituinte Antônio Mariz, o correio braziliense
25

 aponta um dado curioso 

sobre a votação, segundo o periódico  

 

“embora o quadragésimo sétimo voto favorável à emenda do deputado Antônio 

Mariz tenha sido dado pelo deputado Fernando Santana (PCB), o responsável pela 

aprovação foi o deputado Marcos Lima (PMDB). Ao entrar no Plenário, seu nome 

foi chamado, a fim de dar o voto. Sem saber o que acontecia e o que era votado, o 

deputado virou-se para os colegas e ouviu um apelo da esquerda: “Vota não. Vota 

não”. Não teve dúvidas: votou sim.” 

  

O mesmo periódico ainda afirma que o deputado Marcos Lima após ter sido 

repreendido pela bancada conservadora, ainda sob o efeito do “golpe”, não passou recibo 

jornalistas, afirmando “(...) votei consciente. Não tenho grandes riquezas”. 

Ainda houve tentativas de alterar/suprimir a inserção do IGF no texto constitucional. 

Em um primeiro momento, a fusão de emendas dos constituintes Vilson Souza (PMDB-SC), 

Antônio Mariz (PMDB-PB), José Fogaça (PMDB-RS) e Jacy Scanagatta (PFL-PR) pretendeu 

                                                 
25

 Correio Braziliense. 09/11/1987. Grandes Fortunas pagarão imposto: conservadores dão votos decisivos para 

criar o novo tributo. http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/152907/Nov_87%20-

%200797.pdf?sequence=3 acesso em 15/11/2013. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/152907/Nov_87%20-%200797.pdf?sequence=3
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/152907/Nov_87%20-%200797.pdf?sequence=3
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alterar o dispositivo. De acordo com a proposta o dispositivo passaria a ter a seguinte emenda: 

“Art. 182. Compete à União instituir impostos sobre: (...) VII – grandes fortunas, com base no 

patrimônio líquido das pessoas físicas, nos termos definidos em lei.” 

Essa proposta foi rejeitada por 262 votos contrários a 125 pela aprovação, e 17 

abstenções. Segundo Plínio de Arruda Sampaio, líder do PT na constituinte, “os 

representantes dos ricos introduziram a peninha necessária para tornar a norma constitucional 

inócua: ‘nos termos de lei complementar’.” 

Ainda no curso da sessão da mesma sessão da ANC, o deputado José Geraldo 

(PMDB-MG) apresentou o requerimento da votação da emenda nº 2042 para suprimir o 

mesmo inciso VII, do art. 182. 

Ao sustentar o requerimento o deputado apelou aos demais constituintes para que 

não se deixassem levar pela falsa impressão de que o imposto seria destinado a redistribuir 

riqueza, que essa justificativa era uma impressão explorada pelos demagogos. Além disso, 

segundo o deputado, o imposto teria o condão de nivelar o povo brasileiro “por baixo, 

tornando todos os brasileiros mais pobres”. O destaque obteve apenas 84 pela aprovação e 

consequente supressão do IGF do texto constitucional, por sua vez 308 constituintes 

rejeitaram a proposta e mantiveram o texto prévio, houve ainda oito abstenções. 

Assim, foram apresentados 8 propostas que dispunham sobre o IPL e o IGF, a fim de 

facilitar o percurso traçado na ANC, elabora-se um quadro expositivo apontando o momento 

de proposição das emendas, o seu objetivo, o autor e o resultado de votação. 

 Número da Emenda / 

Autoria 

Momento da 

Propositura 

Objetivo da Emenda Resultado de Votação 

nº 248 / Vírgilio 

Guimarães (PT-MG) 

Subcomissão 

de Tributos 

(22/05/1987) 

Compete a União instituir 

imposto sobre: (...)§ 4º O 

imposto sobre o patrimônio 

líquido incidirá sobre todos 

os bens patrimoniais 

declarados, exceto os bens 

imóveis (...). 

Rejeitada por 9 votos 

a 7. 
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nº 323 / Plínio de 

Arruda Sampaio (PT-

SP) 

Comissão de 

Sistematização 

(07/11/1987) 

Compete à União instituir 

imposto sobre:(...) 

VI –patrimônio líquido das 

pessoas físicas 

Prejudicado por falta 

de quórum. 46 votos 

pela aprovação, 44 

pela rejeição, 1 

abstenção. 

nº 11037 / Antônio 

Mariz (PMDB-PB) 

Comissão de 

Sistematização 

(08/11/1987) 

“Compete à União instituir: 

(...) VII - o imposto sobre 

grandes fortunas, nos 

termos de lei 

complementar.” 

Aprovado com 47 

votos pela aprovação, 

46 pela rejeição, 2 

abstenções. 

 nº 892 e 976 / Vilson 

Souza (PMDB-SC), 

Antonio Mariz 

(PMDB-PB), José 

Fogaça (PMDB-RS), 

Jacy Scagnatta 

(PFL/PR). 

Comissão de 

Sistematização 

(14/04/1988) 

 “Compete à União instituir: 

(...) VII - o imposto sobre 

grandes fortunas, com base 

no patrimônio líquido das 

pessoas físicas, nos termos 

definidos em lei.” 

Rejeitada por 262 

votos pela rejeição, 

125 pela aprovação e 

17 abstenções. 

Emenda nº 2042 / 

José Geraldo (PMDB-

MG). 

Comissão de 

Sistematização 

(14/04/1988) 

Suprimir o art. 182, VII : 

grandes fortunas, nos 

termos de lei complementar. 

Rejeitado por 308 

votos contra 84 pela 

aprovação e 8 

abstenções. 

 

Ainda no decorrer dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, tão logo da 

aprovação da instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, duras críticas começaram a ser 

construídas com o fito de se abolir o imposto. Euclides Torres, em artigo denominado Críticas 

à taxação das fortunas, publicado na edição de 10 de novembro de 1987 da Gazeta 

Mercantil.
26

 

De forma paradoxal, ainda segundo Giffoni (1987, p.32), os redatores do Anteprojeto 

do “Centrão” incorporaram não apenas a proposta da comissão de sistematização
27

, como 

também sua denominação, alimentando desta maneira uma interminável discussão sobre qual 

seria o fato gerador deste tributo ou, em outras palavras, sobre o que incidirá um imposto 

sobre grandes fortunas, uma vez que definitivamente aprovado. 

                                                 
26

 Gazeta Mercantil. 10/11/1987. Críticas à taxação das fortunas. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/133361/Nov_87%20-%200490.pdf?sequence=1 , acesso em 

15/11/2013. 
27

 Houve duas emendas supressivas, ambas rejeitadas, que visavam extrair do texto constitucional a previsão do 

imposto sobre grandes fortunas. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/133361/Nov_87%20-%200490.pdf?sequence=1
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Apesar do amplo debate do qual se procurou explicitar os pontos mais importantes, 

há quem sustente a necessidade um novo “debate aberto”
28

 acerca do Imposto Sobre Grandes 

Fortunas. Em que pese o notório saber daqueles que defendem na Carta Magna após um 

amplo debate, ou aberto caso prefiram, de toda a sociedade não havendo nenhum motivo 

plausível para que se refaça, isoladamente, essa discussão. 

Porém como já foi ressaltado, dentro desse processo democrático sem precedentes 

surgiram novos conflitos de interesses. De acordo com Ataliba (2007, p.28), mesmo diante de 

tantos interesses, a ANC havia sido fiel ao pensamento popular e aos desígnios básicos do 

povo que a elegeu. 

Em relação a opção político-tributária, tem-se que foi adotado um Estado que 

persegue, dentre outros fatores, a eficácia do próprio sistema tributário, além de representar o 

resultado daqueles conflitos e divergências políticas, econômicas, jurídicas, sociais e 

culturais. 

Especificamente acerca da criação do Imposto Sobre Grandes Fortunas, antes mesmo 

da promulgação da Constituição, Machado (2007, p.365) alerta quanto às divergências 

surgidas, “principalmente porque afetará os interesses daqueles que, pelo fato de serem mais 

ricos, os detentores de maior parcela do poder político”. 

Nos dias de hoje, para o autor (MACHADO, 2007, p.366) não houve mudança 

significativa, uma vez que “os titulares das grandes fortunas, se não estão investidos de poder 

possuem inegável influência sobre os que o exercem”. 

Sobre a da inclusão do IGF no texto constitucional Mota (2010) reproduz uma série 

de matérias jornalísticas que repercutiram o tema. De acordo com o referido autor, a imprensa 

nacional, ainda que tenha surgido inúmeras críticas, de certo modo manteve postura favorável 

ao imposto, conforme se extrai de editorial do jornal Folha de São Paulo: 

 

“A criação pelo Congresso constituinte, de um imposto sobre grandes fortunas [...] 

representa um passo importante para a modernização de uma ordem tributária que se 

caracteriza por iniquidades evidentes. [...] não há duvida de que qual opção mais 

condizente com o quadro de desigualdades que vige na economia do país. Nada mais 

hipócrita do que a afirmação de que podendo haver imperfeições numa medida em 

princípio justa, o melhor seria postergá-la de vez. O nível de concentração de renda 

no Brasil aproxima-se dos mais vergonhosos recordes mundiais. Se o imposto sobre 

                                                 
28

 ROSENFIELD, Denis Lerrer. A demagogia tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; CASTRO, Paulo 

Rabello de; MARTINS, Rogério Vidal Gandra da Silva (Orgs.). Tributos no Brasil: auge, declínio e refoma. São 

Paulo: Fecomércio, 2008. p. 192. 
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grandes fortunas, por si só, é pouco relevante para reverter esta situação, não há 

dúvida de que se aponta para a direção certa – e é contra este objetivo mais amplo 

que se articula, geralmente todas as críticas e protestos de um conservadorismo que 

se recusa a assumir sua verdadeira face. [...] com atitude dos que, ao preverem 

dificuldades para qualquer tentativa de renovação e de justiça social, consentem com 

a permanência de um quadro de iniquidades capaz de impor a marca da 

ilegitimidade política, e a ameaça de uma pertubação social sem precedentes”
29

 

 

Não obstante esses argumentos, o imposto sobre grandes fortunas sempre foi alvo de 

inúmeras críticas, muitas delas bastante contundentes. Por esse motivo, mister atentar para o 

fato de que, da mesma forma como os argumentos e pretextos foram construídos e utilizados 

para invalidar várias conquistas arduamente alcançadas no campo social, político e 

econômico, em diversos outros momentos históricos do país, a Constituição Federal de 1988 

também foi objeto de especulações decorrentes de conflitos de interesses políticos. 

Dessa forma, não há como deixar escapar o fato de que na atualidade vários desses 

interesses guiados por uma ordem político-econômica internacional decorrente da economia 

capitalista que prestigia o capital em detrimento, em especial, daquele indivíduo cuja força de 

mão de obra é, por natureza, necessária à sua perpetuação. 

Atento a essas questões, afirma-se que a tributação, independentemente de vir a 

representar este ou aquele interesse atualmente prevalente, deve servir de instrumento do 

Estado contemporâneo para atingir seus objetivos, impostos pela Sociedade e consagrados na 

Constituição. 

Esse objetivo perseguido pela tributação vai ao encontro da noção de República, que 

não compadece com o favorecimento apenas de setores da sociedade. Um governo 

republicano, sempre e todo sempre, deve zelar pelos interesses da coletividade e não das 

pessoas ou classes dominantes, sendo vedada portanto a concessão de vantagens tributárias 

fundadas em privilégios de pessoas ou categorias de pessoas (CARRAZA, 2003, p.54). 

No Brasil, a Carta Magna determina que o tributo seja utilizado como instrumento de 

alcance do bem comum. Nesse sentido, nas palavras de Carraza (2003, p.68): 

 

Um tributo não pode ter outro escopo que o de instrumentar o Estado e alcançar o 

bem comum. A nosso ver, qualquer exação que não persiga esta finalidade é 

inconstitucional. Tal se dá com o tributo preordenado a objetivos de ordem privada, 

como, e.g., o que beneficia um empresa comercial (que visa, precipuamente, ao 

lucro de seus acionistas). 

 

                                                 
29

 Imposto e Justiça Social. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 abr. 1988, Opinião. p. A2. apud MOTA, 2009, p. 

96. 
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Por seu turno, o art. 11 da lei complementar nº 101/00, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, embora não seja impositiva, destaca que é um requisito da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão, e efetiva arrecadação de todos 

tributos da competência constitucional do ente da Federação.  

Importante frisar que tais interesses não se limitam à interesses internos, isto é, há 

outros interesses atuantes no plano internacional que almejam conduzir os anseios nacionais, 

seja por meio de organismos internacionais instituídos, seja por meio de meios de 

comunicação de massa no âmbito global. 

Diante desse quadro, Herrera Flores citada por Greco (HERRERA FLORES, apud 

GRECO p. 43) denuncia que os diferentes modelos de desenvolvimento orientados ao 

mercado manipularam a opinião pública expondo que somente existe uma causa do 

subdesenvolvimento: a não inserção nos mercados internacionais. E, em consequência, 

postulam uma única solução: o livre comércio para os países empobrecidos e a proteção até a 

morte dos países ricos. 

Após essa ampla exposição dos debates ocorridos no seio da ANC, é importante 

destacar que o Brasil vive uma democracia ainda recente. Por três décadas o país foi 

governado militares, período considerado sombrio, onde as liberdades individuais, os direitos 

humanos e a democracia foram não faziam É evidente que conflitos de interesses sempre 

estarão presentes em toda e qualquer sociedade democrática. O Brasil, que vive um momento 

de democracia plena, porém recente, não poderia ser diferente, esse tipo de conflito é 

constante, sejam eles de interesse político, econômicos, jurídicos, sociais ou culturais. 
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4 CONCLUSÃO 

Ante todos os elementos trazidos a cerca do IGF, parece evidente que a escolha entre 

adotar ou não o mencionado imposto não é das mais fáceis. Como já foi dito, o presente 

trabalho não tem esse intuito, mas visa trazer argumentos que auxiliem na obtenção da melhor 

conclusão. 

Muito embora não seja tarefa das mais simples definir pela adoção ou não do IGF, 

não se pode olvidar que a previsão do IGF encontra sede constitucional, o que implica uma 

série de consequências. Ainda que se adote a corrente doutrinária majoritária que entende que 

o Poder Público possui apenas a faculdade de instituir os tributos previstos no ordenamento 

continuaria havendo uma omissão constitucional. 

Possui posicionamento diverso Ataliba (1990), segundo o autor a Constituição de 

1988 não apenas se limita a dar nome de batismo aos tributos, às espécies tributárias. Ela 

obriga a deduzir um determinado conceito acabado dessas espécies tributárias. O autor é 

incisivo, ao afirmar que “nada na Constituição tem cunho de almanaque, de mera 

recomendação, de simples sugestão. (...) Não admito uma norma jurídica que não invista 

ninguém em direitos, uma norma jurídica que não crie obrigações, deveres”. 

Independente da corrente a qual se filie, o problema da inconstitucionalidade 

persiste. O fenômeno da inconstitucionalidade por omissão deriva da tomada de consciência 

de que a força e o vigor da Constituição dependem da densificação das normas 

constitucionais. Tal fenômeno ocorre porque toda Constituição que consagra direitos 

fundamentais aos cidadãos impõe deveres aos sujeitos privados e, especialmente, ao Estado 

que não pode conviver com a falta de atuação do legislador. 

Sobre o tema, Hesse (1998, p.49) esclarece: 

“A força normativa da Constituição está condicionada por cada vontade atual dos 

participantes da vida constitucional de realizar os conteúdos da Constituição. Como 

a constituição, como toda ordem jurídica, carece da atualização pela atividade 

humana, sua força normativa depende da disposição de considerar seus conteúdos, 

também contra resistências.”  

 

A doutrina brasileira classifica as normas constitucionais de diferentes maneiras.
30

 

Partindo da classificação clássica, que tem sido a mais utilizada pelo Supremo Tribunal 

                                                 
30

 As classificações mais aceitas e propagadas são propostas por José Afonso da Silva (v. Aplicabilidade das 

Normas Constitucionais), Maria Helena Diniz (A norma constitucional e seus efeitos), Carlos Ayres Britto e 



 

46 

 

 

Federal, proposta por José Afonso da Silva as normas constitucionais podem ser dividas em: 

i) norma de eficácia plena; ii) norma de eficácia limitada; iii) normas de eficácia contida. 

O art. 153, VII da Constituição Federal, que autoriza a instituição do IGF pela União, 

é uma hipótese de norma de eficácia limitada, posto que segundo Silva (2012), essas normas 

não seriam capazes de produzir efeitos imediatos, cabendo ao legislador infraconstitucional 

dar eficácia à vontade do constituinte. 

A inércia, por mais de 25 anos do legislador, em relação ao IGF configura, portanto, 

uma inconstitucionalidade por omissão. O sistema de controle de constitucionalidade 

brasileiro não só admite esse tipo de inconstitucionalidade, bem como possui ferramentas para 

que, uma vez provocado o Poder Judiciário, possa interferir a fim de que 

inconstitucionalidade seja sanada. 

O Título I – Dos Princípios Fundamentais, da Constituição tem como um de seus 

fundamentos (art. 1º, III) a dignidade da pessoa humana. De acordo com Sarlet (SARLET, 

2006, p.72) na sua perspectiva principiológica, a dignidade da pessoa humana atua como um 

mandado de otimização, ordenando a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, 

que deve ser realizada na medida do possível, considerando as possibilidades fáticas e 

jurídicas existentes. 

Bonavides (2003, p.233), ao se referir ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

afirma que sua densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, portanto, máxima e se 

houver reconhecidamente um princípio supremo no trono da hierarquia das normas, esse 

princípio não deve ser outro senão aquele em todos os ângulos éticos da personalidade se 

acham consubstanciados. 

Ainda no Título dos Direitos Fundamentais, a Constituição, em seu art. 3º apresenta 

os objetivos da República: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo; cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. (grifei) 

 

                                                                                                                                                         
Celso Bastos (Interpretação e Aplicabilidade das normas constitucionais) e Luís Roberto Barroso (O Direito 

Constitucional e a efetividade de suas normas). 



 

47 

 

 

Diante desse quadro, qual seja, o não exercício de uma competência tributária 

outorgada pela Lei Maior à União; a consagração da unidade constitucional, isto é, a 

Constituição deve ser interpretada de forma global e não cada artigo, capítulo ou título 

isoladamente; os objetivos da República Federativa traçados no art. 3º configuram uma 

inconstitucionalidade por omissão. 

Cabe a um dos legitimados pela Constituição, nos incisos do art. 103, a propositura 

de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), para que o Poder 

Judiciário fosse provocado a sanar essa inconstitucionalidade.
31

 

Cabe ainda frisar que o art. 11 da lei complementar nº 101/00, conhecida como Lei 

de Responsabilidade Fiscal, embora não seja impositiva, destaca que é um requisito da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão, e efetiva arrecadação de todos 

tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

Dessa forma, a lei complementar deve definir o que é uma grande fortuna no Brasil. 

Ainda que esse seja um conceito indeterminado, caberá a lei fixar parâmetros para que o IGF 

possa ter incidência sobre determinado patrimônio. Segundo Miranda (2003, p.41), ainda que 

seja um conceito indeterminado “sua determinação ou densificação tem de ser pautada pela 

perspectiva dos princípios, bens, interesses constitucionalmente relevantes.” 

Parece óbvio que a criação do IGF deve respeitar todos os limites constitucionais ao 

poder de tributar (CURTY, 2009, p.153). Além disso, a criação de qualquer tributo pressupõe 

que através de sua instituição os fins para qual se constituiu serão alcançados. Nesse sentido, 

Ávila (2005, p.65) ressalta que nenhum imposto pode ser criado somente com base na 

solidariedade social. 

Enfim, desde muito se discute no Brasil a necessidade de uma Reforma Tributária. 

Esse debate ganhou novas proporções após as manifestações populares de junho, que além de 

demandar por um sistema de transporte público de qualidade, se insurgia, dentre outros 

fatores, pela alta carga tributária. 

                                                 
31

 Existe uma controvérsia quanto aos efeitos da decisão que reconhece a inconstitucionalidade por omissão. Por 

não ser objeto do presente trabalho essa controvérsia não será tratada. Sobre a matéria v. Luís Roberto Barroso, 

O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, Gilmar Ferreira Mendes, Controle Abstrato de 

Constitucionalidade. 
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Resta claro que a instituição isolada do IGF não é a solução de todos os problemas 

tributários brasileiros, de distribuição de renda (PARDO, 2009, p.129), mas enquanto a 

disposição que possibilita a criação do IGF não for concretizada estará havendo uma afronta à 

Lei Maior. Portanto, cabe uma maior discussão quanto ao tema a fim de que se conclua 

definitivamente sobre o tema, que depende do fim da inércia do legislativo, seja reformando a 

Constituição e excluindo a previsão do IGF, seja dando prosseguimento aos projetos de lei 

apresentados com o propósito de definir as grandes fortunas e as principais características do 

imposto, para que possa atuar, como desejou o constituinte originário, como uma ferramenta 

de distribuição de renda e promovendo um Sistema Tributário mais isonômico. 
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