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RESUMO

Dotado de um sistema tributário complexo e grande e sempre crescente cujo interesse é o esforço arrecadatório, o Estado brasileiro deixou à 
míngua a regulamentação de uma espécie tributária ao longo de décadas.Quais seriam as razões? Este projeto tem como objetivos analisar a 
origem e processo legislativo constitucional,para entender qual ou quais sistemas legais inspiraram a criação do  Imposto sobre Grandes 
Fortunas-IGF e sua positivação na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Como procedimento de busca de informações e 
argumentos será realizada uma A pesquisa bibliográfica e documental, notadamente a relativa às discussões legislativas à época da feitura da 
Constituição,tanto doutrinárias quanto governamentais. Esse procedimento será fonte importante para que se compreendam os argumentos 
utilizados em favor e contra a regulamentação de tal espécie tributária.A doutrina em 2019, gestada após 3 décadas de estudos sobre o sistema 
tributário, pode adicionar lastro teórico mais extenso, fortalecido pela experiência política do período 1988-2019. Observa-se que, no Brasil, o 
sistema tributário não cumpre adequadamente o princípio da capacidade econômica, obtendo grande fatia de sua arrecadação através de 
tributos que incidem igualmente para diferentes faixas de renda, como aqueles sobre o consumo de produtos e a execução de serviços, que 
acabam pesando mais no orçamento daqueles que possuem um fluxo menor de remuneração. A regulamentação de um imposto específico para 
os que possuíssem grandes fortunas serviria para amenizar tal quadro,inclusive abrindo espaço para discussões mais sólidas e concretas a 
respeito da reforma tributária. Para a regulamentação de um imposto que desse guarida ao diferencial e a incidir sobre rendas e não incluir 
salários, ampla discussão social seria necessária. Os pontos positivos não se resumiriam à um simples aumento da arrecadação, mas a uma 
participação mais ativa da sociedade na discussão da aplicação do produto final da arrecadação de tributos na sociedade, que, no resultado  das 
contas, é muito mais importante que simplesmente se aumentar as receitas derivadas para sustentar um imenso aparato ineficiente no Estado 
brasileiro.
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