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NOTA TÉCNICA Nº 23/2021 — DISCUSSÕES RECENTES ACERCA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE A 
RIQUEZA: ESTUDO DO REINO UNIDO, MODELOS IMPLEMENTADOS NA AMÉRICA LATINA 

E PROPOSTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
SOBRE A RIQUEZA PARA ALIVIAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL

A Unafisco Nacional lança a presente Nota Técnica nº 23/2021, com o objetivo de contri-
buir para as discussões acerca da tributação sobre riquezas. 

O tema vem sendo amplamente debatido em âmbito mundial, principalmente em decor-
rência dos efeitos catastróficos acarretados pela pandemia da Covid-19, que afetou não ape-
nas a saúde, mas a economia dos países, acentuando as desigualdades sociais.

Este trabalho abordará os modelos já aplicados ou que estão sendo considerados em outros 
países e como estes modelos podem ser aplicados ao Brasil. Ao final, apresenta-se uma proposta 
de projeto de lei complementar para instituição de uma contribuição nos termos aqui discutidos.

1. Aspectos do estudo publicado pela Wealth Tax Commission (Reino Unido)

No Reino Unido, um extenso estudo tratando da possibilidade de instituição de um impos-
to sobre riqueza foi publicado recentemente pela Wealth Tax Commission1.

De acordo com o estudo inglês, por aproximadamente cinquenta anos o tema não era se-
riamente discutido no país, sendo a crise da Covid-19 a responsável pela retomada das discus-
sões. A introdução do referido trabalho demonstra que mudanças radicais na tributação foram 
realizadas nos governos da primeira-ministra Margaret Thatcher e do primeiro-ministro Tony 
Blair, em momentos nos quais houve entendimento público sobre a necessidade de mudanças 
– o que aponta que, mesmo governos altamente liberais e avessos a aumentar a tributação, 
entenderam que há momentos em que a crise supera a ideologia.

O trabalho da Wealth Tax Commission teve como base a realização de pesquisa com a 
população, para verificar a preferência da sociedade a fim de solucionar a crise fiscal no Reino 
Unido. Os cidadãos foram consultados sobre qual tributo deveria ser aumentado, caso fosse 
necessário um aumento na tributação e, se fosse introduzido um tributo sobre riqueza, qual 
deveria ser o limite de isenção aplicado.

As pesquisas realizadas demonstraram que os britânicos são mais favoráveis à criação 
de um novo tributo sobre riqueza (54% dos pesquisados), enquanto 23% demonstraram pre-
ferência pelo aumento no imposto sobre a renda e apenas 5% mostraram-se favoráveis ao 
aumento no VAT (tributação sobre consumo). Se instituído um novo tributo sobre riqueza, 36% 
dos entrevistados afirmaram que o limite de 500.000 libras seria o ideal para o novo imposto; 

1 ADVANI, Arun; CHAMBERLAIN, Emma; SUMMERS, Andy. A wealth tax for the UK. Wealth Tax Commission Final 
Report. Reino Unido, 2020. Disponível em: <https://www.wealthandpolicy.com/wp/WealthTaxFinalReport.pdf>. 
Acesso em 30 dez. 2020.
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18% optaram pelo limite de 250.000 libras; e 31% foram favoráveis à incidência para riquezas 
a partir de 2 milhões de libras.2

Gráfico 1: Apoio popular à tributação sobre riqueza

Fonte: Bloomberg.

Ainda a partir de pesquisa com a população, foi solicitado que os respondentes conside-
rassem os principais argumentos a favor e contra a tributação sobre riqueza. Dentre os ar-
gumentos favoráveis apresentados, grande parte dos pesquisados considerou a questão da 
justiça como melhor justificativa para tributar riquezas: “o hiato entre ricos e pobres é muito 
grande” e “os ricos têm ficado mais ricos nos últimos anos” foram as opções mais populares. 
A terceira opção mais escolhida foi “melhor tributar riqueza do que as rendas do trabalho”.

Gráfico 2: Apoio aos argumentos favoráveis ao imposto sobre riqueza

Fonte: Wealth Tax Commission. Elaboração própria.

2 Ver mais em: U.K. Urged to Levy $350 Billion Wealth Tax to Fund Pandemic. Bloomberg. Disponível em: <ht-
tps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-09/u-k-urged-to-levy-350-billion-wealth-tax-to-pay-for-pan-
demic>. Acesso em 30 dez. 2020.
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Com relação aos argumentos contrários, a principal preocupação demonstrada pelos 
entrevistados era a evasão – os ricos se mudariam ou encontrariam brechas para não 
pagar o tributo. O segundo argumento mais levantado foi o que os pesquisadores clas-
sificaram como eficiência, ou seja, o tributo sobre a riqueza poderia gerar distorções no 
comportamento dos contribuintes: o tributo “puniria” aqueles que escolhessem poupar 
ao invés de gastar, e poderia ser um desincentivo para o investimento e criação de empre-
gos por parte dos mais ricos.

Gráfico 3: Apoio aos argumentos contrários ao imposto sobre riqueza

Fonte: Wealth Tax Commission. Elaboração própria.

A partir das pesquisas e dos argumentos suscitados, a Wealth Tax Commission traçou 
objetivos fundamentais para um imposto sobre riqueza:

i. Arrecadação substancial;
ii. Eficiência;
iii. Justo;
iv. Difícil de sonegar;
v. Deve alcançar os objetivos acima melhor do que as alternativas.

Fundamentada nestes objetivos, a comissão demonstrou de forma aprofundada as 
projeções com um modelo one-off e modelo anual do imposto, a fim de verificar a opção 
mais adequada.
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1.1. Modelo one-off tax

O one-off tax consiste em um tributo incidente uma única vez. Os autores do estudo ex-
plicam que, apesar de haver pouca familiaridade com este tipo de tributo no Reino Unido, 
existem diversos precedentes internacionais de imposições tributárias one-off, principalmente 
nos períodos pós-guerras, nos quais os países precisavam arrecadar recursos para cobrir os 
gastos com as guerras. Essas imposições foram responsáveis por uma arrecadação substancial. 
No Japão, por exemplo, entre 1946 e 1947, o imposto modelo one-off arrecadou mais de 10% 
da renda nacional no ano em que foi cobrado, incidindo principalmente nos 3% mais ricos da 
população japonesa.

Nos termos do estudo inglês, se cobrado para riquezas a partir de 500.000 (quinhentas mil) 
libras, cerca de R$ 3.732.900 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil e novecentos reais)3,  
incidindo uma alíquota uniforme de 5%, sendo cobrado 1% ao ano por cinco anos, apresenta 
potencial arrecadatório de 260 bilhões de libras, o que corresponde a aproximadamente 1,3 ve-
zes o valor do orçamento anual do NHS4 (National Health Service, similar ao SUS brasileiro); esta 
arrecadação seria de 80 bilhões de libras se cobrado para riquezas a partir de 2 milhões de libras.

A comissão britânica ainda abordou algumas alternativas com potencial arrecadatório de 
250 bilhões de libras em cinco anos: aumento de 9% na alíquota básica do imposto sobre ren-
da; aumento de todas as alíquotas do VAT (tributação sobre consumo) em 6%; ou aumento da 
tributação das corporações em 5%.

Ressalta-se que, segundo o estudo, o modelo one-off é economicamente mais eficiente, 
visto que, por basear-se na riqueza determinada em um período de tempo passado, não dis-
torce o comportamento dos contribuintes. O mesmo não ocorre com os impostos sobre ren-
das do trabalho, por exemplo, que reduzem o incentivo ao emprego.

É importante salientar ainda que o modelo desenhado pela comissão britânica tributa o 
patrimônio líquido total do contribuinte – não há isenções de nenhum tipo, exceto para itens 
de baixo valor (até 3 mil libras), tendo em vista a redução de custos para administração e maior 
facilidade para os contribuintes preencherem suas declarações.

Com relação à liquidez do patrimônio dos contribuintes, destaca-se que o trabalho traz 
alguns aspectos relevantes sobre o tema, visto que há certa preocupação de que existam 
pessoas com alto valor em patrimônios com baixa liquidez (como imóveis), mas baixo valor em 

3 Todas as conversões de Libra Esterlina para Real foram realizadas com base na cotação de 18 de maio de 
2021. GBP 1,00 = R$ 7,46. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/libra-esterlina-rei-
no-unido/>. Acesso em 18 mai. 2021.
4 The NHS budget and how it has changed. The King’s Fund. Disponível em: <https://www.kingsfund.
org.uk/projects/nhs-in-a-nutshell/nhs-budget#:~:text=Current%20funding&text=Planned%20spen-
ding%20for%20the%20Department,148.8%20billion%20in%202019%2F20>. Acesso em 04 jan. 2020
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patrimônios líquidos (como poupança) ou a própria renda, o que os forçaria a vender parte dos 
bens para arcar com o novo tributo.

Tendo em vista essa problemática, os autores propõem dois critérios para determinar 
quando um contribuinte tem “liquidez restrita” – observando que o próprio estudo assume 
haver certa arbitrariedade ao estabelecer estes critérios, uma vez que não há uma definição 
objetiva sobre o tema. Configura-se, portanto, uma restrição na liquidez quando:

1) O imposto sobre a fortuna que o indivíduo teria que pagar em determinado ano ultra-
passaria 20% de sua renda líquida (após todos os outros impostos pessoais terem sido pagos);

2) O imposto sobre a fortuna excede 10% do total da renda líquida somada a seus ativos 
líquidos.

O segundo critério reflete que, se um indivíduo tem uma renda relativamente baixa, mas 
um montante considerável de recursos poupados, o senso comum de que ele teria que vender 
parte do patrimônio ilíquido para arcar com o tributo não apresenta muita precisão.

Com base nesses dois critérios, a comissão concluiu que o número de contribuintes que 
sofreriam uma restrição de liquidez, com a incidência do tributo one-off a 1% ao ano, seria 
baixa: observou-se que 1 em 14 contribuintes com riqueza de 500.000 libras teria restrição de 
liquidez; a proporção aumenta para 12% na faixa entre 1 milhão e 2 milhões de libras; 26% na 
faixa de 2 milhões a 5 milhões de libras; e 40% acima dos 5 milhões de libras. 

Entre as soluções propostas pelo estudo, para esses casos, está a possibilidade de paga-
mento diferido, sem necessidade de o contribuinte pagar multas e juros.

Outro ponto relevante suscitado foi a questão das possibilidades de evasão do contri-
buinte, sobretudo a emigração para evitar ser tributado. Nessa situação, sugere-se estender 
a avaliação acerca da residência do contribuinte para sete anos antes do ano fiscal em que 
foi instituído o tributo. Assim, ainda que o contribuinte tenha migrado alguns anos antes de 
o imposto sobre riqueza ser cobrado, seria possível verificar se ele era domiciliado a longo 
prazo no país. 

Adiciona-se, ainda, a informação de que a movimentação de ativos também não teria 
sucesso, visto que o imposto incidiria para quaisquer ativos de residentes no país, ainda que 
encontrados no exterior.

Sobre o custo administrativo do tributo modelo one-off, o estudo demonstra ser re-
lativamente baixo: para um modelo de alíquota uniforme de 5%, os custos para adminis-
tração representariam de 0,7% a 1,4% do volume arrecadado, a depender do limite de 
isenção aplicado.
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1.2. Modelo anual

Já o modelo anual abordado no estudo demonstra encontrar resistência negativa: a tri-
butação anual sobre riqueza foi bastante aplicada nos países da OCDE, mas vem declinando 
gradativamente nos últimos anos, o que pode ser explicado por seu impacto negativo na eco-
nomia, evasão e sonegação fiscal, e alto custo administrativo.

Os autores questionam se, havendo novo imposto sobre a riqueza, o resultado seria dife-
rente do passado. Para analisar isto, apontam que atualmente há circunstâncias diferentes. Há 
agora maior desigualdade social, portanto o imposto sobre a renda do capital e a tributação 
da riqueza desempenham um papel mais limitado do que antes. Demonstram que atualmente 
existem mais mecanismos que possibilitam a transparência tributária internacional e maior 
demanda para que se tenha uma justa divisão dos encargos tributários.

As projeções elaboradas pela Wealth Tax Commission mostram que, para um imposto 
anual, quanto menor o limite de isenção aplicado, maior o custo administrativo envolvido 
para sua cobrança. Além disso, o modelo one-off, por ter um prazo de pagamento alongado, 
traz maiores possibilidades de liquidez para o patrimônio do contribuinte, o que não se apli-
ca ao tributo cobrado continuamente. Assim, a melhor possibilidade do tributo anual teria 
como limite de isenção 2 milhões de libras, tendo potencial arrecadatório de 10 bilhões de 
libras por ano.

Quanto ao risco de emigração, o estudo relata haver uma baixa porcentagem de fuga de 
capital, sendo mais sensível entre aqueles que já deixaram seu país de origem, situação que 
poderia ser negativa para o Reino Unido, visto que é, dentre os países da Europa, o que tem 
mais estrangeiros ricos (três em cada dez dos indivíduos que estão entre os 0,1% dos mais ricos 
são estrangeiros).

Isto posto, as conclusões do trabalho trazem o imposto one-off, ou seja, incidente apenas 
uma vez, como a melhor opção por ter um menor risco de sonegação e um custo para sua 
administração menor, comparado a um tributo cobrado anualmente.

O tributo proposto para o Reino Unido tem como justificativa não apenas a necessidade 
de contenção das consequências acarretadas pela crise da pandemia, mas também o fato de 
haver um aumento na riqueza e na concentração desta riqueza no país5.

Em que pese a desigualdade social, o texto combate o argumento de que seria mais fácil e 
prático apenas manejar os tributos já existentes, sejam os que incidem com o retorno da renda 
ou com a transferência da renda. Os autores afirmam que, por mais que as alíquotas dos im-
postos atuais fossem elevadas, haveria um limite na redistribuição de renda, o que justificaria 
o uso do imposto sobre a riqueza.

5 WEALTH TAX COMMISSION. What has been happening to wealth in the UK? Disponível em: <https://www.
ukwealth.tax/wealth-in-the-uk>. Acesso em 30 dez. 2020.
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Isto posto, analisam-se alternativas para o imposto sobre a riqueza, a partir de impostos 
já vigentes, e quais seriam as possíveis modificações para adequá-los a um objetivo. Antes de 
fazer a análise, apontam que todas as propostas têm em comum a necessidade de uma grande 
reforma:

- Imposto sobre herança: favorece os mais ricos com isenções e benefícios;

- Imposto sobre a renda e sobre o ganho de capital: os contribuintes são cobrados pelos 
ganhos nominais, desconsiderando a taxa de juros.

Outro ponto interessante abordado pela Wealth Tax Commission é com relação aos re-
cém-chegados ao país: quando deveria ser cobrado o imposto anual sobre a riqueza destes in-
divíduos? O estudo aponta que uma das melhores opções seria cobrar inicialmente o imposto, 
mas com uma alíquota mais baixa, com aumento progressivo conforme os anos, ou uma taxa 
única, independentemente da riqueza, por um tempo limitado, até que o recém-chegado seja 
abrangido nas mesmas regras existentes para todos.

Em termos semelhantes ao que foi proposto no modelo one-off, sugere-se um imposto 
abrangente, com poucas isenções, para que não haja distorções no sistema.

A experiência internacional demonstra que há fortes pressões para concessão de isenções 
fiscais, no entanto, estes benefícios podem causar perda de receita e incentivar a transferência 
dos ativos para obtenção dos privilégios.

Os autores chegam à conclusão, depois de todo levantamento realizado, de que o imposto 
sobre riqueza nos moldes one-off é mais viável do que o modelo anual. Assim, recomendam 
que o governo reformule os impostos já existentes em oposição à criação de um imposto so-
bre a riqueza anual, devendo essa reforma ser estrutural e não um simples reajuste.

O Reino Unido possui maneiras de tributar pessoas com riqueza de forma recorrente, 
mas os impostos existentes sobre a riqueza são defeituosos, tornando-os ineficientes, in-
justos e muito fáceis de evitar. Portanto, as reformas nos impostos sobre a riqueza vigente 
é o mais aconselhável, sendo o imposto anual uma segunda opção pobre para realizar 
essas reformas, visto que se demonstrou menos eficiente economicamente e mais caro 
de administrar.

Do ponto de vista do estudo, o imposto anual sobre a riqueza só se justificaria se, somado 
a essas reformas, o objetivo fosse especificamente reduzir a desigualdade através da redistri-
buição da riqueza. Mas, mesmo que as reformas fossem eficazes, há um limite de redistribui-
ção que se pode chegar por meio da tributação.

Por fim, os autores recomendam que sejam realizadas melhorias nos dados sobre os indi-
víduos ricos, pois apesar de utilizarem a melhor fonte de dados, tiveram dificuldades de obter 
dados confiáveis sobre os indivíduos com riqueza superior a 10 milhões de libras.
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2. Exemplos na América Latina

Diversos países estão discutindo o tema da tributação sobre a riqueza. Alguns deles 
já tornaram concreta a proposta de um novo tributo para os contribuintes com maior ca-
pacidade contributiva.

Dois exemplos podem ser citados na América Latina: a Argentina, que aprovou em 
novembro de 2020 o Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos 
de la Pandemia6, e a Bolívia, que promulgou em dezembro do ano passado a lei que institui 
um imposto anual sobre riquezas acima de 30 milhões de bolivianos.7

O tributo argentino incide com alíquotas progressivas uma única vez sobre patrimô-
nios acima de 200.000.000 pesos (duzentos milhões de pesos argentinos) – aproximada-
mente R$ 11.160.000 (onze milhões, cento e sessenta mil reais)8  – e terá sua arrecadação 
destinada a diversos setores (como Saúde, Educação e Micro e Pequenas Empresas), como 
forma de atenuar os efeitos da pandemia nestas áreas. De acordo com a AFIP (órgão ar-
gentino responsável pela administração tributária), o Aporte Solidario arrecadou 223 mi-
lhões de pesos, onerando cerca de 10 mil contribuintes pessoa física.9 

No caso boliviano, o imposto instituído pela lei 1357 é anual, e tem como principal obje-
tivo a redistribuição de riqueza no país. O presidente da Bolívia, Luis Arce, informou que em 
2021 o imposto foi pago por 182 contribuintes arrecadando 159,3 milhões de bolivianos.10 

6 ARGENTINA. Ley 27605 – Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pan-
demia. Legislación y Avisos Oficiales. Disponível em: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/238732/20201218>. Acesso em 30 dez. 2020.
7 FRANCE-PRESSE. Bolívia cria imposto para os 152 mais ricos do país. G1. Disponível em: <https://g1.globo.
com/economia/noticia/2020/12/28/bolivia-cria-imposto-para-os-152-mais-ricos-do-pais.ghtml>. Acesso em 
30 dez. 2020.
8 Cotação do Peso Argentino de 18 de maio de 2021. R$ 1,00 = ARS 17,92. Disponível em: <https://economia.
uol.com.br/cotacoes/cambio/peso-argentina/>. Acesso em 18 mai. 2021.
9 COSOY, Natalio. En medio de causas para no pagar, Argentina informa el recaudo del impuesto a la riqueza. 
France 24. 03 mai. 2021. Disponível em: <https://amp.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210503-ar-
gentina-recaudo-impuesto-riqueza-afip>. Acesso em 17 mai. 2021.
10 AGENCIA EFE. Bolivia recauda USD 22,9 millones por el Impuesto a Grandes Fortunas. El Comercio. 01 abr. 
2021. Disponível em: <https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/bolivia-recaudacion-impuesto-gran-
des-fortunas.html>. Acesso em 17 mai. 2021.
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3. Possibilidade de tributação sobre riqueza no Brasil

No cenário nacional temos a seguinte situação: o ano de 2021 se iniciou com 27 milhões 
de brasileiros vivendo na extrema pobreza (12,8% da população do país)11. Contraditoriamen-
te, a fortuna dos bilionários brasileiros cresceu US$ 34 bilhões entre março e junho de 202012.

Mostra-se, portanto, razoável que aqueles contribuintes com maior capacidade contribu-
tiva – e que ainda, em sua maioria, tiveram aumento patrimonial enquanto a grande massa da 
população vem sofrendo com os efeitos perversos da crise sanitária e econômica – contribu-
am com o país neste momento de forte recessão.

Por essa razão, a Unafisco Nacional apresenta uma proposta de Projeto de Lei Comple-
mentar (Anexo I) que institui uma nova Contribuição, incidente uma única vez sobre a riqueza, 
tendo como objetivo primordial arrecadar recursos para a Saúde, perante os efeitos catastró-
ficos causados pela pandemia da Covid-19. 

A opção pela instituição de uma contribuição e não de um imposto se dá em razão do 
princípio da anterioridade, uma vez que o imposto somente poderia ser cobrado no exercício 
seguinte à publicação da lei. A contribuição, por sua vez, poderá ser exigida 90 dias após a 
publicação do ato normativo.

A apresentação da proposta por meio de lei complementar encontra fundamento no artigo 
195, §4º da Constituição Federal, que prevê a possibilidade da instituição de novas fontes de 
financiamento para a Seguridade Social, respeitado o ditame do artigo 154 da mesma. Assim, o 
dispositivo competente para a inserção da norma que trata da criação da Contribuição no orde-
namento jurídico é a lei complementar. Neste sentido, ressalta-se o entendimento do STF:

“O § 4º do art. 195 da Constituição prevê que a lei comple-
mentar pode instituir outras fontes de receita para a seguridade 
social; desta forma, quando a Lei 8.870/1994 serve-se de outras 
fontes, criando contribuição nova, além das expressamente pre-
vistas, é ela inconstitucional, porque é lei ordinária, insuscetível 
de veicular tal matéria.”

11 De acordo com as Nações Unidas, considera-se em situação de extrema pobreza as pessoas que vivem 
com menos de 1,90 dólar por dia. No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas definiu a extrema pobreza como pes-
soas vivendo com menos de R$ 246,00 por mês. Ver mais em:
CANZIAN, Fernando. Brasil começa 2021 com mais miseráveis que há uma década. Folha de S.Paulo. 30 jan. 
2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/brasil-comeca-2021-com-mais-mi-
seraveis-que-ha-uma-decada.shtml>. Acesso em 19 abr. 2021.
12 OXFAM BRASIL. Bilionários da América Latina aumentaram fortuna em US$ 48,2 bilhões durante a 
pandemia. 27 jul. 2020. Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/noticias/bilionarios-da-america-latina-e-
-do-caribe-aumentaram-fortuna-em-us-482-bilhoes-durante-a-pandemia-enquanto-maioria-da-populacao-
-perdeu-emprego-e-renda/>. Acesso em 30 dez. 2020.
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(ADI 1.103, rel. p/ o ac. min. Maurício Corrêa, j. 18-12-1996, 
P, DJ de 25-4-1997.)

“(...) Ademais, a Lei 9.506/1997, § 1º do art. 13, ao criar fi-
gura nova de segurado obrigatório, instituiu fonte nova de cus-
teio da seguridade social, instituindo contribuição social sobre 
o subsídio de agente político. A instituição dessa nova contribui-
ção, que não estaria incidindo sobre “a folha de salários, o fatu-
ramento e os lucros” (CF, art. 195, I, sem a EC 20/1998), exigiria 
a técnica da competência residual da União, art. 154, I, ex vi do 
disposto no art. 195, § 4º, ambos da CF. É dizer, somente por lei 
complementar poderia ser instituída citada contribuição.”

(RE 351.717, rel. min. Carlos Velloso, j. 8-10-2003, P, DJ de 
21-11-2003.)

O tributo ora proposto alcançaria aproximadamente 200.000 contribuintes pessoas fí-
sicas, com renda mensal total a partir de 80 salários mínimos e que detêm 30% dos bens 
e direitos declarados no imposto sobre a renda. Este número representa apenas 0,1% da 
população brasileira.

As alíquotas progressivas e o limite de isenção de R$ 4,67 milhões são propostos com fun-
damento em extenso estudo publicado pela Unafisco Nacional13. Com base neste estudo, pro-
jeta-se uma arrecadação da Contribuição ora proposta de R$ 53,4 bilhões; se consideramos a 
sonegação fiscal, na ordem 27%14, este valor ficaria em torno de R$ 38,9 bilhões.

A título de ilustração, caso aplicássemos o limite de isenção proporcional ao apresentado 
no estudo do Reino Unido, citado anteriormente, tendo como base o valor do PIB per capita do 
Reino Unido e do Brasil15, seria possível tributar riquezas a partir de R$ 715.000 – caso aplicado 
o limite mais baixo – ou de R$ 2,85 milhões, no caso do limite de isenção mais alto. 

Cabe salientar, a proposta de Projeto de Lei Complementar traz uma disposição expressa 
que deixa claro que os recursos arrecadados em razão desta nova Contribuição serão adicio-
nados aos recursos já previstos para a Saúde na Lei Orçamentária – de acordo com o PLOA, 
o orçamento da Saúde para 2021 será de R$ 134,5 bilhões – sendo vedada qualquer redução 

13 UNAFISCO NACIONAL. Nota Técnica Unafisco Nº 17/2020: Imposto sobre Grandes Fortunas: Definição 
da arrecadação, alíquota e limite de isenção ideais, perfil dos contribuintes, tabela progressiva e recursos 
para a crise resultante da pandemia da Covid-19. São Paulo, abr. 2020. Disponível em: <https://unafiscona-
cional.org.br/wp-content/uploads/2020/09/NT-17.pdf>. Acesso em 30 dez. 2020.
14 SINPROFAZ. Quanto custa o Brasil pra você. Disponível em: <http://www.quantocustaobrasil.com.br/>. 
Acesso em 21 dez. 2020.
15 PIB per capita Brasil em 2018: USD 8.920 / PIB per capita Reino Unido em 2018: USD 42.943. In: Banco 
Mundial. Disponível em: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>. Acesso em 18 
dez. 2020.
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neste valor em razão do acréscimo arrecadatório. Insta salientar que, de acordo com especia-
listas, o Projeto de Lei Orçamentária, com o valor previsto atualmente para a Saúde, não deixa 
recursos para investimentos na vacinação contra a Covid-19.16

Destaca-se que o aumento na tributação sobre a camada mais rica da população não 
acarreta fuga de capitais, conforme comumente alegado nas discussões sobre aumento da 
tributação de renda e patrimônio. No artigo intitulado Tax Flight Is a Myth. Higher State Taxes 
Bring More Revenue, Not More Migration17, os autores demonstram não haver qualquer rela-
ção entre o aumento de impostos e a migração de pessoas mais ricas para outras localidades, 
sendo esta ocasionada por outros fatores como melhores oportunidades de emprego e mora-
dia, melhores estruturas de serviços públicos, entre outros.

Ressalta-se ainda que o “mito” de que a redução na tributação para os mais ricos acar-
reta efeitos positivos para toda a economia foi derrubado em estudo recente publicado pela 
London School of Economics and Political Science18, que analisou dezoito países da OCDE pelo 
período de 50 anos (1965-2015).

Segundo as conclusões dos autores, a redução na tributação dos mais ricos aumenta a 
desigualdade de renda de forma substancial e não gera nenhum benefício à economia: não se 
verificou alterações significativas no PIB per capita e na redução de desemprego.

16 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Brasil não terá orçamento para vacina de Covid-19 em 2021, concluem 
especialistas em debate na Câmara dos Deputados. 10 dez. 2020. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.
br/ultimas-noticias-cns/1531-brasil-nao-tera-orcamento-para-vacina-de-covid-19-em-2021-concluem-espe-
cialistas-em-debate-na-camara-dos-deputados>. Acesso em 30 dez. 2020.
17 TANNENWALD, Robert; SHURE, Jon; JOHNSON, Nicholas. Tax Flight Is a Myth. Higher State Taxes Bring 
More Revenue, Not More Migration. Center on Budget and Policy Priorities. Washington, 04 ago. 2011. 
Disponível em <https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/8-4-11sfp.pdf>. Acesso em 29 dez. 
2020.
18 HOPE, David; LIMBERG, Julian. The economic consequences of major tax cuts for the rich. London School 
of Economics and Political Science. Londres, dez. 2020. Disponível em: <http://eprints.lse.ac.uk/107919/1/
Hope_economic_consequences_of_major_tax_cuts_published.pdf>. Acesso em 30 dez. 2020.
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CONCLUSÕES

A presente Nota Técnica teve como objetivo apresentar casos concretos e estudos 
acerca da tributação sobre riqueza. A discussão vem ocorrendo em âmbito mundial, 
principalmente em razão da crise acarretada pela pandemia da Covid-19.

No Reino Unido, um extenso estudo foi publicado pela Wealth Tax Commission que, 
a partir de pesquisa com a população, demonstrou haver um forte apoio popular para 
criação de um novo imposto sobre riqueza, como forma de conter a crise fiscal no país.

O estudo britânico apontou que a população, além de apoiar a criação de um impos-
to sobre riqueza – em detrimento de outras opções, como o aumento das alíquotas de 
imposto sobre a renda ou sobre o consumo – aprova que o limite de isenção do referido 
tributo, caso criado, seja de 500.000 libras.

A partir das pesquisas, a comissão apresentou dois modelos de imposto sobre a ri-
queza: modelo one-off – incidente de forma única – e modelo anual.

O one-off tax, se cobrado para riquezas a partir de 500.000 (quinhentas mil) libras, 
incidindo uma alíquota uniforme de 5%, sendo cobrado 1% ao ano por cinco anos, apre-
senta potencial arrecadatório de 260 bilhões de libras. As vantagens desta forma de 
tributo são o menor custo para administração e menor potencial de evasão/sonegação.

Por sua vez, um imposto anual sobre riqueza enfrenta maior resistência no cenário 
mundial, de acordo com os pesquisadores britânicos. Além disso, afirmam que quanto 
menor o limite de isenção aplicado, maiores os custos de administração. Assim, o estu-
do concluiu que a melhor possibilidade do tributo anual teria como limite de isenção 2 
milhões de libras, tendo potencial arrecadatório de 10 bilhões de libras por ano.

A conclusão da Wealth Tax Commission é que um tributo sobre riqueza no Reino 
Unido deve seguir o modelo one-off. Ressaltaram, ainda, que as discussões sobre o tema 
ficaram paradas por muitos anos, mas que, atualmente, em razão da crise desencade-
ada pela pandemia, há entendimento público sobre a necessidade de uma mudança na 
tributação.

De forma concreta, assistimos à Argentina e Bolívia criarem tributos incidentes so-
bre os contribuintes mais ricos – no caso argentino, um tributo único, e, na Bolívia, um 
imposto anual que onera aproximadamente 182 contribuintes mais ricos do país.

A partir do estudo britânico e da tendência mundial na instituição de um tributo so-
bre riqueza, a Unafisco Nacional elaborou uma proposta de Projeto de Lei Complemen-
tar instituindo uma contribuição sobre riqueza, incidente de forma única – nos moldes 
do modelo britânico – com o objetivo de arrecadar recursos a serem aplicados em ações 
da área da Saúde.
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A contribuição proposta pela entidade seria aplicada aos contribuintes com patri-
mônio líquido a partir de R$ 4,67 milhões e apresenta potencial arrecadatório de R$ 
38,9 bilhões.

A proposta de Projeto de Lei Complementar encontra-se anexa a esta Nota Técnica.
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ANEXOS

Anexo I

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº______, DE 2021

Institui a Contribuição sobre a Riqueza para aliviar os 
Efeitos da Pandemia de Covid-19

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º É instituída a Contribuição sobre a Riqueza para aliviar os Efeitos da Pandemia, 
incidente sobre riqueza superior a R$ 4.670.000,00 (quatro milhões e seiscentos e setenta 
mil reais), verificada em 31 de dezembro de 2020.

§1º. Considera-se riqueza o conjunto de bens e direitos do contribuinte declarados para fins 
do imposto de que trata o art. 153 da Constituição Federal, que excedem R$ 4.670.000,00 
(quatro milhões e seiscentos e setenta mil reais).

§2º. O valor dos bens e direitos do contribuinte poderá ser valorado de forma distinta, nos 
casos em que não houver apresentação da declaração de que trata o art. 25 da Lei 9.250, 
de 1995.

Art. 2º São contribuintes:

I- As pessoas físicas residentes no país, pelos bens e direitos localizados em terri-
tório nacional e no exterior, nos termos do art. 25 da Lei 9.250, de 1995;

II- As pessoas físicas residentes no exterior, pelos bens localizados em território 
nacional, incluindo:

a) Bens imóveis;

b) Direitos reais constituídos sobre bens neles localizados;

c) Navios e aeronaves;

d) Veículos motorizados;

e) Demais bens móveis, tais como antiguidades, obras de arte, objetos de uso pes-
soal e utensílios;

f) Dinheiro e depósitos em dinheiro;

g) Títulos, ações, quotas ou participações sociais e outros valores mobiliários re-
presentativos do capital social ou equivalente, emitidos por entidades públicas ou 
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privadas, com domicílio em território nacional;

h) Direitos de propriedade científica, literária ou artística, marcas registradas ou 
marcas registradas e semelhantes, patentes, desenhos, modelos e projetos reser-
vados e outras propriedades industriais ou intangíveis, bem como aqueles deriva-
dos destes e licenças respectivas, quando o titular do direito ou licença, se for o 
caso, tiver domicílio no país em 31 de dezembro de 2020.

Parágrafo único. A responsabilidade pelo pagamento da contribuição de que trata esta lei 
poderá recair para o administrador dos bens e direitos, no caso do inciso II, caput, do art. 
134 do Código Tributário Nacional.

Art. 3° A alíquota da contribuição será progressiva e incidente uma única vez sobre a base 
de cálculo, da seguinte forma:

I- Bens e direitos declarados a partir de R$ 4.670.000,01 (quatro milhões, seiscen-
tos e setenta mil reais e um centavo) até R$ 7.000.000 (sete milhões de reais), alí-
quota de 0,5%, com parcela a deduzir de R$ 23.350,00 (vinte e três mil e trezentos 
e cinquenta reais);

II- Bens e direitos declarados a partir de R$ 7.000.000,01 (sete milhões de reais e 
um centavo) até R$ 10.000.000 (dez milhões de reais), alíquota de 1%, com parcela 
a deduzir de R$ 58.350,00 (cinquenta e oito mil e trezentos e cinquenta reais);

III- Bens e direitos declarados a partir de R$ 10.000.000,01 (dez milhões de reais 
e um centavo) até R$ 15.000.000 (quinze milhões de reais), alíquota de 2%, com 
parcela a deduzir de R$ 158.350,00 (cento e cinquenta e oito mil e trezentos e cin-
quenta reais);

IV- Bens e direitos declarados a partir de R$ 15.000.000,01 (quinze milhões de reais 
e um centavo) até R$ 30.000.000 (trinta milhões de reais), alíquota de 3%, com par-
cela a deduzir de R$ 308.350,00 (trezentos e oito mil trezentos e cinquenta reais);

V- Bens e direitos declarados acima de R$ 30.000.000,01 (trinta milhões de reais e 
um centavo), alíquota de 5%, com parcela a deduzir de R$ 908.350,00 (novecentos 
e oito mil e trezentos e cinquenta reais).

Art. 4º Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluí-
das as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.

Parágrafo único. É aplicado o disposto no Decreto 70.235, de 1972, nas discussões que 
envolvam o crédito tributário decorrente da aplicação desta lei.

Art. 5º É vedado o parcelamento do crédito constituído em favor da Fazenda Pública em 
decorrência da aplicação desta Lei.

Art. 6º O produto da arrecadação da contribuição de que trata esta lei será destinado in-
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tegralmente ao financiamento das ações e serviços de saúde, prioritariamente nas ações 
de combate à pandemia da Covid-19, sendo que sua entrega obedecerá aos prazos e 
condições estabelecidos para as transferências de que trata o art. 159 da Constituição 
Federal.

Parágrafo único. Os recursos arrecadados em razão desta lei serão adicionais àqueles já 
previstos pela Lei Orçamentária Anual de 2021, sendo vedada qualquer redução orçamen-
tária.

Art. 7º A Secretaria da Receita Federal, no âmbito de suas competências, baixará as nor-
mas necessárias à execução desta Lei. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.






