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No que a mim concerne, este livro é dedicado a 
duas pessoas: – Tarcísio Flores, vizinho desde a infância 
e amigo fiel, sempre, e a Ledinha, minha mulher desde 

os dias da Revolução Francesa. Sei que a conheci por lá, 
frescor de camponesa. Estamos juntos há mais de duzen-

tos anos e ela continua intrigantemente menina.
– Aranha

Aos meus pais, Astenio e Yone. Antes de ser pai, 
será inatingível alcançar a grandeza desse amor incondi-

cional que abraça, agasalha e acalma.
– Bruno
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Os autores grafam especiais agradecimentos aos doutores Carlos 
Henrique de Magalhães Marques, Dalmar do Espírito Santo Pimenta, José 
Anchieta da Silva e Aristóteles Atheniense, colegas que, em seus prestigia-
dos magistérios e em suas elevadas funções no Instituto dos Advogados 
de Minas Gerais e na Associação Comercial e Empresarial de Minas, trou-
xeram apoio, incentivo e, não raro, excelentes sugestões. Dessa frente de 
estudos resultou, em grande parte, a inspiração desse trabalho e também 
nota oficial conjunta1, das duas casas citadas, em repúdio ao tributo ora 
discutido. Segue o texto:

NOTA OFICIAL CONJUNTA

A Associação Comercial e Empresarial de Minas e o Instituto dos 
Advogados de Minas Gerais tornam público o repúdio aos projetos de Lei 
(PLP 277/08 e PLP 26/11) que tramitam na Câmara Federal e que visam 
implementar o denominado ‘Imposto sobre Grandes Fortunas’. Após es-
tudos que se projetam há mais de dois anos, nas duas instituições, inclu-
sive com parecer jurídico dos Professores Luiz Ricardo Gomes Aranha e 

1 Nota Oficial Conjunta do Instituto dos Advogados de Minas Gerais – IAMG e da 
Associação Comercial e Empresarial.
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Bruno Rocha César Fernandes, chegou-se à conclusão de que os projetos 
devem ser arquivados. O cogitado imposto é contraditório, em confronto 
com princípios e valores maiores previstos na Constituição da República. 
Representa retrocesso nos sistemas nacional e internacionais de tributação 
sobre capital, trabalho e propriedade. Tem alto potencial confiscatório, 
atingindo diretamente a propriedade já onerada por outros tributos; esti-
mula a fuga de capital, com reflexo na diminuição da poupança interna; 
desestimula a atividade econômica e induz a comportamentos sonegató-
rios, inclusive com previsível evasão de atividades e recursos financeiros 
para o exterior. Fica, portanto, registrado o repúdio a ambos os projetos.

Belo Horizonte, 02 de maio de 2011

 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DE MINAS GERAIS
Roberto Fagundes – Presidente

INSTITUTO DOS ADVOGADOS 
DE MINAS GERAIS
José Anchieta da Silva – Presidente
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Vem a lume mais uma contribuição política e jurídica de Luiz Ri-
cardo Gomes Aranha, desta feita em parceira com o jovem advogado e 
professor Bruno Rocha Cesar Fernandes, mestrando pela Thomas Jeffer-
son School of Law, San Diego, California – E.U.A. Luiz Ricardo Gomes 
Aranha se nos apresenta com grande portfólio. Foi Procurador-Chefe da 
Procuradoria Fiscal do Estado de Minas Gerais e conhece a fundo os 
meandros da Administração Pública. Foi anos a fio o braço forte de vários 
Secretários da Fazenda e Governadores do nosso Estado, quando se cuida-
va de tributação. Era então muito jovem. Mas o que lhe formatou mesmo 
foi o exercício constante da advocacia e sua militância no Instituto dos 
Advogados do Brasil em Minas Gerais.

Os leitores haverão de perceber nos escritos deste livro sobre o Impos-
to sobre as grandes fortunas a elegância e a concisão do seu pensamento 
que não tergiversa, mas investiga ironiza, critica, argumenta e conclui. Luiz 
Ricardo alia à agudeza de raciocínio, a expressar-se na pena ligeira que tece 
a trama, ao posicionamento ético e técnico. Não fica em cima do muro 
nem dele desce apressadamente. Fica no seu ponto mais alto apontando a 
lanterna sobre as trevas da ignorância e da demagogia esquerdizante ape-
gada à luta de classes, fonte legislativa desse tributo odioso e improdutivo. 
Claro, claríssimo, o imposto sobre ser nefasto, é subproduto ideológico de 
um socialismo que nem existe mais em que pese os muitos espirros dados 
na Constituição de 1988, acometendo-a de enfermidades jurídicas.

preFácIO
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Fica demonstrado pelos autores que o nefasto tributo não tem futu-
ro. O que nele se pretende far-se-ia melhor pela progressividade – sem exa-
geros – do Imposto de Renda, como recomenda a boa razão. Os autores 
isso dizem expressamente: (verbis)

No parecer que o aprovou o PLP 277/08 na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, o Dep. Regis de Oliveira argumenta que “A ideia de instituir 
o imposto não é punir o rico pela acumulação de riqueza, mas sim tornar 
o nosso sistema tributário mais justo de forma que os pobres paguem me-
nos impostos e os ricos paguem mais impostos sobre a renda.”

O raciocínio que busca uma maior justiça social é sempre louvável.
Ocorre que o meio encontrado, nesse caso, sofre de atecnia grave. A 

partir, inclusive, da equivocada ideia de instituição de um “sobre tributo” 
de renda e patrimônio.

O Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) é tributo patrimonial e, 
assim sendo, nasce com os defeitos de superação histórica já apontados. 
Os tempos de tributação eletiva sobre o patrimônio já se perderam, não fa-
zem mais sentido. Para se alcançar a justiça social pretendida, muito mais 
técnica, justa e adequada, seria graduar as alíquotas do imposto de renda 
de forma torná-la crescente em vários graus de tributação progressivos em 
relação a níveis de renda. Isso porque três, quatro ou cinco alíquotas não 
são suficientes para trazer justiça fiscal.

Tentar reparar esse erro com um novo tributo sobre Grandes Fortu-
nas é verdadeiro disparate, pois lança como fato gerador renda ou patri-
mônio, que já sofreram tributação no momento em que foram alcança-
dos. A única consequência que tal medida pode gerar é a fuga do capital 
dos grandes contribuintes para o exterior. Desse modo, esse capital deixa 
de gerar os frutos que seriam produzidos no Brasil, passando a trazer be-
nesses a outros sistema econômicos mundo a fora.

Como bem apontado pelo eminente tributarista Igor Mauler San-
tiago, “o imposto é bem-intencionado, mas ineficaz. Nos países que o 
adotaram, observou-se a transferência dos grandes patrimônios e de seus 
detentores para o exterior”, avisa. “No fim, quem acabou condenado a 
pagá-lo foi apenas a classe média, que não tem a mesma mobilidade dos 
muito ricos.”1

1 PROJETO cria imposto sobre grandes fortunas. Disponível em: <http://www.conjur.
com.br/2010-jun-10/ccj-aprova-projeto-cria-imposto-grandes-fortunas>. Acesso em: 17 
set. 2010.
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É como penso também. Com a permissão dos autores do pequeno 
grande livro que estou a prefaciar, julguei de bom alvitre expressar certas 
verdades que aprendi com TIPKE. Os juristas se deixam tomar por alega-
ções éticas indefinidas e fumacentas ideias de justiça quando se reúnem 
para discutir tributos, esquecendo-se do essencial que é o seu substrato 
econômico. Em trabalho que me foi suscitado pela Fundação Getúlio 
Vargas, escrevi o seguinte:

Tipke, na esteira da tributarística tedesca clássica, diz que a tributação incide, 
em última análise, sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas. A assertiva 
procede, até mesmo quanto às taxas e as contribuições, cujos fatos geradores 
são atuações do Estado, específicas e divisíveis, em prol de pessoas ou grupos 
de pessoas que as pagam. Separamos uma parte de nossos rendimentos para 
ressarcir o sobre-esforço estatal que nos é prestado. No caso dos impostos, 
cujos fatos geradores são eventos desvinculados de quaisquer atuações do Es-
tado relativamente às pessoas dos contribuintes (art. 16 do Código Tributário 
Nacional), e são fatos da esfera privada reveladores de capacidade contribu-
tiva (ability to pay), é a própria renda das pessoas que constitui o objeto do 
poder consentido de tributar (princípio da legalidade). Ex-postits, vejamos 
com mais vagar como a renda, em suas diversas manifestações, é tributada:
A uma, sobre a renda quando a ganhamos (juros, lucros, royalties, dividen-
dos, salários, remunerações diversas, alugueres, ganhos diversos do capital, 
seja lá o que for, a traduzir riqueza nova).
A duas, sobre a renda quando é gasta seja no consumo de bens e serviços 
(renda consumida), seja na formação de capital fixo (renda investida em bens 
de produção), seja nas inversões financeiras (renda empregada no mercado 
financeiro).
A três, sobre a renda já estratificada em formas diversas de riqueza segundo 
o direito de propriedade. Chame-se a isso de patrimônio (imóveis, obras de 
artes, terras, bens móveis, ações, etc., daí impostos no Brasil como o Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto Territorial Rural (ITR).
A quatro, sobre a renda em razões dos processos de transferência de riqueza 
por atos entre vivos e causa mortis: heranças e doações, o Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e ganhos de capital (capital gains).
Assim, a tributação, do ponto de vista da economia política, significa nada 
menos do que a transferência juridicamente compulsória das rendas das pes-
soas físicas e jurídicas para os cofres do Estado. Os impostos cumprem esse 
mister. O substrato do Direito Tributário – deixemos de lado, por enquanto, 
o formalismo, o logicismo, o normativismo – é a riqueza privada subjacente 
a fornecer substância econômica aos fatos jurídicos idealizados pelos legisla-
dores para dar suporte à tributação.
A interação entre o Direito e a Economia é, portanto, visceral, inhareat et 
ossa, para nos lembrarmos de Amílcar de Araújo Falcão. Quando os jornais 
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estampam que a carga tributária alcançou 34% do Produto Interno Bruto 
(PIB), essa verdade grita a conexão entre a economia, o processo de desenvol-
vimento econômico e o Direito Tributário, e, além dele, o Direito Financeiro 
por inteiro (receita, despesa, orçamento e crédito públicos).

Agora mesmo, na Europa e nos EEUU, os muito ricos querem pagar 
mais imposto sobre a renda. Quando se pensa em tributar patrimônio, a 
rejeição é geral. Na Itália, hoje mesmo, estão discutindo essa questão.

Quem desconhece, além do mais, a mobilidade internacional dos 
capitais pode até pensar no Imposto sobre Grandes Fortunas, como idea-
lizado nos anteprojetos examinados. É do nosso dever cívico, meu e dos 
autores, dizer não e as razões da negativa, com realismo, com patriotismo, 
com senso científico.

Luiz Ricardo e Bruno estão de parabéns. A obra merece ser lida e 
meditada. Foi para mim uma honra prefaciá-la.

Sacha Calmon Navarro Coelho
Professor Titular da Faculdade Federal de Direito do Rio de Janeiro;

Coordenador dos Cursos de Especialização – linhas de pesquisas 
tributárias – das Faculdades Milton Campos, em Belo Horizonte.
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Em Ouro Preto, os liderados de Tiradentes praticaram a Inconfidên-
cia Mineira. Em Diamantina, a população mineradora queimou o “Livro 
da Capa Verde” em reação ao imposto-confisco que o regimento diaman-
tino exigia, ambos em nome da corte portuguesa. Agora, Luiz Ricardo 
Gomes Aranha e Bruno Rocha Cesar Fernandes escrevem contra as pro-
postas – várias – que tramitam no congresso nacional, visando à criação 
do Imposto Brasileiro sobre Fortunas

É Minas revelando sua permanente vocação inconfidente. Não por 
outra causa, tenho sustentado que o santo do pau oco, que pertence à ima-
ginária da nossa gente, materializado no vazio das imagens barrocas dos 
nossos mais venerados santos, corresponde à representação mais perceptí-
vel do mineiro, inconfidente e anônimo.

Sobre os autores, é preciso apontar que o primeiro deles, Luiz Ricar-
do Gomes Aranha, é advogado, professor e jurista de méritos. Dedicado, 
por várias décadas, à seara do Direito Tributário, já esteve do outro lado, 
do lado dos cobradores do quinto e dos contratadores de diamantes, já 
que chefiou, em Minas, a procuradoria fiscal do Estado. Preside o Institu-
to dos Advogados de Minas Gerais – IAMG, a Casa de Mendes Pimentel 
que é também a Casa de Affonso Penna Junior, de Milton Campos, de Pe-
dro Aleixo, de Caio Mário da Silva Pereira, de Raul Machado Horta e de 
tantos outros pró-homens do Direito nas Minas Gerais. Este livro integra, 

apresentaçãO
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desde já, as cerimônias de abertura do centenário daquela instituição, cuja 
data principal será 7 de março de 2015.

O segundo, Bruno Rocha Cesar Fernandes, veio da Paraíba. Advoga-
do é sócio do primeiro autor e integra, como primeiro tesoureiro, a dire-
toria atual do IAMG. A obra, portanto, é produto de pesquisa de quem 
carrega anos de experiência, somado ao trabalho de um jovem e promissor 
profissional do direito. Esta constatação abre espaço para uma reflexão 
que faz justiça aos novos profissionais do Direito. Uma das críticas mais 
frequentes (e inteiramente verdadeira) está na irresponsabilidade com que 
tem agido o Poder Executivo Federal na liberação de cursos jurídicos país 
a fora. O resultado disso é que os bacharéis em direito se formam às ba-
ciadas e, em grande volume, despreparados. Já afirmamos que a próxima 
parada do Brasil, nessa toada, se dará na estação dos bacharéis analfabe-
tos. Não por outra razão que os Institutos dos Advogados do Brasil, por 
intermédio de seu Colégio, têm se dedicado ao estudo de temas como: 
“O Ensino Jurídico” e a “Valorização da Advocacia”. Há, todavia, dentre 
os jovens que estão a sair das faculdades de direito, expressivo número 
de dedicados profissionais, estudiosos, interessados, comprometidos. O 
coautor, Bruno Fernandes, faz parte desse grupo. Portanto, o exercício do 
bom direito, da boa advocacia, do bom debate científico, está com o seu 
futuro assegurado. Este livro é prova disso.

Especialmente sobre a obra, é preciso trazer a texto uma singulari-
dade. Trata-se de trabalho cujos resultados se fizeram sentir antes mesmo 
de o texto ter sido remetido a prelo. Registremos a cronologia de eventos 
para bem compreender esta assertiva. Retomada, no congresso nacional, a 
iniciativa de se instituir o que seria [ou o que será?] imposto sobre fortunas, 
o IAMG tomou a iniciativa de enfrentar o tema, em várias sessões con-
juntas de sua diretoria e de seus Conselhos. Solicitou estudo específico a 
respeito, confiando o trabalho, exatamente, aos autores da obra que agora 
nos é apresentada. Levou-se o tema à discussão no Conselho de Assuntos 
Jurídicos da Associação Comercial e Empresarial de Minas – ACMINAS, 
resultando em ‘Nota Conjunta’ publicada na imprensa mineira. O estudo, 
obra preliminar dos autores desse livro, foi publicado na Revista anual do 
IAMG, (edição de 2011), como noticiam os autores, logo no texto intro-
dutório.

No congresso nacional, todos os projetos que tratam do assunto, 
com discursos semelhantes, perseguem o que seria uma exótica justiça 
fiscal. Querem pavimentar esse caminho a partir de uma lógica estranha, 
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porque não se fala em enriquecer os pobres, mas apenas em empobrecer 
os ricos. País que se reconhece emergente deve trabalhar na fomentação 
de mais riquezas e não o contrário. Será, todavia, impossível, cogitar-se de 
mais riquezas eliminando-se, exatamente, os ricos. Por este caminho não 
se chegará a um tributo justo; não se terá o tributo como manifestação 
ética do Estado.

Revisitando os caminhos percorridos pela humanidade, de se notar 
que o ser humano, a partir de suas conquistas, passou a conviver com 
dois problemas igualmente recorrentes e igualmente graves. O primeiro 
problema da gente é o “não ter”, que leva as pessoas a se sentirem, para 
utilizar uma expressão da moda, como “excluídas” ou “não incluídas”. O 
segundo problema, no contraponto deste é, exatamente, o “ter”. Este leva 
os indivíduos a tornarem-se vítimas de propostas como a tal do imposto 
sobre fortuna, ainda que não se saiba, exatamente, o que é que de fato 
estaria compreendido neste substantivo por demais abstrato. Perseguindo 
postulados de fundo ético, é preciso ter presente que, não obstante a indis-
cutível mais valia do “ser” em relação ao “ter”, a nobreza do primeiro não 
pode significar ausência de dignidade do segundo. O que se espera do ci-
dadão é que ele há de “ser” e há de “ter”, ambos com dignidade. Satanizar 
o “ter” é exercício de pura burrice, é desconhecer evolução do ser humano.

Um dos problemas que o assunto enfrenta é o de que sequer existe 
conceito fechado do que seja fortuna. Dos projetos que acompanham o 
texto como seus anexos, cada um deles adota sua concepção própria do 
que seja fortuna. Para um, a fortuna começa imediatamente após os dois 
milhões de reais (projeto Luciana Genro); para outro, fortuna só o seria 
após os cinco milhões de reais (projeto Amauri Teixeira); e para os inter-
mediários, fortuna o seria após os três milhões de reais (projeto Cláudio 
Puty). Isso dá a medida do assumido empirismo com que se encaminha 
debate tão importante. Os projetos têm, todavia, um ponto em comum, já 
que todos sugerem, a título de imposto, o que seria [ou será], na verdade 
um confisco parcelado.

Ainda na linha da aferição da base ou do monte tributável, outra 
questão aflora: a da avaliação dos ativos para se conhecer a fortuna. O 
Brasil é diverso. Os ativos nesses tempos modernos, onde as coisas novas 
ficam velhas antes mesmo de se tornarem conhecidas (coisas do ‘tempo.
com), são diversos. As moedas são diversas. Portanto, o sistema de avalia-
ção, certamente, produziria injustiças e, na sua vala, o empobrecimento de 
todos os atingidos que, assustados, cuidarão de se proteger, ficando livre 
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de todo e qualquer ativo perseguido pela nova derrama. Por esse caminho 
estaremos condenados como nação, a ser construída apenas pelos pobres. 
Para que isso não seja confundido com destino, não permitamos que nos 
imponham tão infeliz escolha. Aí é que entra o mérito dessa nova incon-
fidência.

O texto demonstra que na Irlanda, em Luxemburgo, no Japão, o 
imposto foi até criado e em seguida abolido. Estaria o Brasil, nesta senda, 
a caminho do que poderemos chamar de socialismo retardado. O efeito 
disso será, dentre outros, o da fuga de capitais, de ativos, de investidores.

Uma das maiores criações do homem sobre a terra, responsável mes-
mo por seu desenvolvimento, foi a criação da pessoa jurídica, a pessoa 
coletiva, a pessoa moral segundo do direito francês. Com a criação desse 
tributo, já se anuncia, a forma de se praticar elisão justificável, estaria no 
agasalhamento de ativos nas pessoas jurídicas. Dessa forma, se dará corpo 
à tese segundo a qual a pessoa jurídica não passa de pretexto para fugir à 
ação do Estado. Será melancólico.

A pretensão, ao que se conclui, padece de inconstitucionalidade, em 
face de visível antinomia das normas contidas na Constituição de Ulisses. 
Uma inconstitucionalidade a pretexto de se fazer cumprir o texto consti-
tucional.

Os autores estão, na desconstrução do imposto sobre fortuna, na ex-
celente companhia das melhores cabeças pensantes sobre o tema, dentre 
eles: Sacha Calmon Navarro Coelho, Maria Tereza de Carcomo Lobo, 
Ricardo Lobo Torres, Paulo de Barros Carvalho, Ives Gandra da Silva 
Martins. Citamos apenas alguns para que este texto de apresentação não 
se transforme em ladainha.

Os projetos de criação de Imposto sobre Fortuna não têm o apoio da 
comunidade jurídica. O Brasil está a caminho da criação de uma categoria 
diferente de cidadãos: –

...a de novos milionários,

...apenas para efeitos fiscais.

José Anchieta da Silva
Ex-presidente do IAMG e membro nato de seu Conselho Superior


