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RESUMO

A pesquisa "Imposto sobre Grandes Fortunas: origens e problemáticas na atualidade" foi desenvolvida no âmbito do Projeto de Pesquisa "A 
dialética da instituição da tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo 
de Pesquisa CNPq "Direitos Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, 
constatou-se que, historicamente, o tributo, é cobrando desde tempos antigos. A saber, Rei César, imperador Romano que governou a 
aproximadamente a dois mil anos já o cobrava de seus súditos para o enriquecimento próprio, o que fazia com que aumentassem as riquezas do 
seu reinado; Conforme Balthazar (2005, p. 18), “a atividade tributária, historicamente, sempre foi exercida pelos governos, sem exceção, de 
forma assistemática, desorganizada, com cobranças dos tributos, de regra, feita a base da força.”. No Brasil, desde o Período de Colônia 
Portuguesa, sombreava pelo território nacional alta carga tributária a exemplo do Quinto, do pau-brasil, para as práticas autorizadas de extração, 
especiarias, importação e exportação em suas naufragadas embarcações e de outros países; sobre açúcar, metais, pedras preciosas (ouro, prata, 
coral, pérola, cobre, etc.); Dízimas dos pescados, das colheitas, de todos os produtos da terra, colhidos ou fabricados, pagamentos de foros 
devidos de terras, marinhas de sal, moendas d´água, além dos valores negociados referentes à escravidão de índios e escravos negros. O Imposto 
sobre Grandes Fortunas surge em Roma e em outros países do Oriente, e esse se direcionava para o encargo sobre Patrimônio, sobre grandes 
heranças. Na atualidade, vários países utilizam-se do recolhimento e arrecadação sobre grandes fortunas pessoais. Na França, país do qual 
predomina viva, atuante esta cobrança é chamada de “impôt solidarité sur la fortune” / (ISF), e países que também cobram esta receita tributária 
derivada, resultantes das riquezas de terceiros: a Espanha, Holanda, Suíça, Noruega, Luxemburgo, Hungria, Índia, Paquistão, Indonésia, Colômbia, 
Argentina e Uruguai. Outros Aboliram ou não aceitaram a efetivação dessa “quota sobre acumulo de bens”, a Bélgica, Portugal, O Reino Unido 
onde esta era uma das mais antigas formas de arrecadações do país, Áustria, Itália, Dinamarca, Alemanha, Islândia, Finlândia, Suécia e Japão, este 
não retornou ao seu sistema fiscal após estudos e discussões em seu sistema. No Brasil, denominado IGF, Imposto sobre grandes fortunas, art 
153, VII, CRFB/88, depende de lei complementar a ser votada em congresso para sua implementação. Na atualidade existem poucos trabalhos 
sobre a questão politica e a criação de meios ou alternativos que explicam como pode, um mesmo fator gerador, de uma atividade econômica, 
ser tributado mais de uma vez. Com a questão do dispositivo legal do tema,  no Direito Tributário, vimos  que poderá  ser atribuída mais  um 
débito, a saber  tributar as grandes fortunas. Corroborando com a versão apresentada pelos autores estudados, poderá ser que “os ricos” venham 
a ser contribuintes desse novo imposto, IGF. O objeto estudado, cumpre trazer que à tona, que é muito mais muito imprescindível, que venha se 
discutir a os limites que deverão ser incluídos no alto patrimônio pessoal, pois, o Princípio da Legalidade Tributária deverá direcionar a Lei 
Complementar que irá validará o imposto para desta forma, cabendo ao Senado e ao Legislador Tributário, abrir proporções de razoabilidade, 
fazendo valer que mais um imposto, ainda em grau de indeterminação seja amplamente estudado, não podendo alimentar correntes favoráveis e 
as de aspectos negativos sem a sua compreensão e definição geral. Ao questionar a respeito do imposto IGF, o total desconhecimento do mesmo, 
incluindo suas definições, acabara por não despertar maior interesse.
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