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RESUMO

O trabalho "Redistribuição de renda e tributação sobre grandes fortunas" foi desenvolvido 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". Esta pesquisa visa proporcionar respostas a pretensão fiscal de execução do imposto IGF no 
território nacional. Esse por ser uma norma limitada sujeita a lei complementar, sua proposta de efetivação está pronta para ser votada pela 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) proposta para taxar as grandes fortunas. Pelo texto do Projeto de Lei do Senado 534/2011- Complementar, 
passa a ser tributável todo o patrimônio superior a R$ 2,5 milhões e a cobrança do imposto se dará por faixas de contribuição, a exemplo do que 
ocorre com o Imposto de Renda. O estudo do IGF, Nomen juris, Imposto sobre Grandes Fortunas, está disposto no art. 153, VII, da CF e dispõe 
neste artigo que a instituição do IGF é de competência da União, devendo ser implementado através de lei complementar. O problema da 
pesquisa, então, considera o seguinte: um imposto novo na Legislação Federal tem grande capacidade de impacto em toda economia nacional e o 
presente estudo, nesse sentido, se debruça para verificar a possibilidade positiva ou a inconstitucionalidade de sua efetivação. Qual é a dialética 
da instituição da tributação sobre grandes fortunas à luz jurídica e econômica? Em muitos governos e vários em países temos visto os impactos 
referente a controversas de idas e vindas do Imposto sobre Grandes Fortunas e no Brasil esta cobrança existe de fato na Constituição de 1988, 
mais está aguardando uma decisão da questão de sua relevância social para a sua ativação, momento esse do qual passa por duas vertentes e 
teorias de consequências e segurança econômica, uma que defende que este serve para  minimizar o problema da desigualdade social sob  ponto 
de vista de aplicação da legislação tributária e aproveitamento desse como um gerador de “renda extra” convertida em serviços da 
responsabilidade administrativa do governo, e a outra que afirma a existência sim de “um litígio” para esse imposto, pois na verdade a obrigação 
tributária não passa de uma matéria inconstitucional e dispositivo na lei abusivo e arbitrário com dupla cobrança e bitributação, uma vez que já 
pesa o IR sobre operações de pessoas físicas em toda sua vida ativa e cível de bens. A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do 
método dialético, constatou-se que existem duas correntes que avaliam se a utilização deste imposto serviria para promover e atuar como um 
adequador para melhor redistribuição de renda, sendo esta uma função fiscal dentro da economia. O contribuinte desse imposto tem em seu 
crescimento patrominial uma nova cobrança e esta definição antes de ser adotada pelo Sistema Tributário brasileiro precisara identicar a real 
vantagem ou não praticabilidade desse.
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