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CONTEXTO ATUAL 

Um rápido diagnóstico da situação da saúde pública do Brasil nos 

mostra a insuficiência crônica de recursos públicos.  

Em 2010, o Governo Federal gastou apenas R$ 54,5 bilhões nessa 

rubrica. Gastou, no mesmo ano, em educação, R$ 40,2 bi e com o 

pagamento de juros referentes ao serviço da dívida pública, R$ 195 bi. 

Em 2008, último ano em que os dados sobre municípios e estados estão 

disponíveis, o gasto total das três esferas de governo em saúde foi de R$ 

109 bilhões. Inferior a 4% do seu PIB. Países que possuem um sistema 

de saúde gratuito semelhante ao SUS brasileiro gastam pelo menos 6% 

do PIB (ex: Reino Unido e a Alemanha).”(João Sicsu, artigo Carta Maior) 

No Brasil, o gasto público per capita com saúde é muito inferior à média 

mundial: segundo dados do “World Health Statistics 2011”2, da 

Organização Mundial de Saúde, enquanto a média mundial é de US$ 

524,00 por ano, a brasileira é de US$ 385,00, ou seja, uma diferença de 

US$ 139,00 (dados para 2008, os últimos disponíveis).  

O desafio está em como aumentar os gastos com saúde no Brasil. 

Considerando o pressuposto de que o sistema de saúde brasileiro é 

universal, podemos inferir que a quantia de recursos necessários para 

que o gasto público per capita brasileiro se iguale à média mundial é de: 

                                                           

1
 Elaborado pela Subseção do DIEESE-CUT Nacional para a Presidência, novembro de 2011 

2
 http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf 
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US$ 139,00 X 190.732.694 (População brasileira segundo censo 2010) 

= US$ 26.511.844.466,00 (recursos necessários, em US$, para que o 

gasto brasileiro se iguale ao mundial) 

US$ 26.511.844.466,00 X 1,87 (taxa de câmbio do dia 28 de novembro 

de 2011) = R$ 49.577.149.151,42 (quantia anual necessária, além do 

orçamento, em reais – R$ - para que o gasto público com saúde 

brasileiro se iguale à média mundial). 

Conforme pode ser visto, o Brasil precisaria de aproximadamente R$ 

49,6 bilhões/por ano para que o seu gasto público per capita com saúde 

se igualasse a média mundial. 

O aumento dos gastos no sistema público de saúde brasileiro encontra 

vários entraves ao seu funcionamento, entre eles: 

 O orçamento para a saúde, embora crescente, é limitado; 

 O espaço para criação de um novo imposto é diminuto na atual 

estrutura tributária brasileira, que por ser mais vinculada ao 

fluxo de renda (salários, consumo de produtos, etc.) e não no 

estoque (patrimônio), acaba por fazer com que os pobres e a 

classe média, paguem proporcionalmente mais impostos que os 

“ricos”.  

 A regulamentação do Imposto sobre Grandes fortunas (IGF) 

poderia ser uma alternativa a este problema, já que incidiria 

sobre patrimônio e sobre uma parcela da população que, 

sabidamente, paga menos impostos que os pobres e a classe 

média. Seu mérito é justamente “quebrar” a lógica da estrutura 

tributária atual. 
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PROPOSTA PARA O ACRÉSCIMO NO FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

1 – Transferir parte do recurso destinado ao serviço da dívida pública 

mobiliária federal/pagamento de juros por parte do governo federal. A 

cada 1% de redução da taxa de juros significa uma economia em torno 

de R$ 20 bilhões no orçamento público.  

2 – A regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), que 

afeta uma parcela ínfima da população brasileira (pelo estudo do Márcio 

Pochmann, em “Atlas da Exclusão Social – Os ricos no Brasil”), em 

torno de 5 mil famílias. 

Embora essa regulamentação também encontre resistências (até mesmo 

de membros do governo), nos mais diversos países, esse imposto foi 

instituído com o objetivo de financiar a dívida pública ou combater a 

pobreza e desigualdade social. A proposta não é de aumento da carga 

tributária, e, sim, que a estrutura tributária leve em conta critérios de 

justiça social. 

Nossa dificuldade em elaborar uma proposta mais completa, está na 

escassez de informações sobre a quantidade e participação na renda 

nacional dos considerados “ricos” no Brasil, dado que inexistem fontes 

de informação sobre o tema, sendo que por isso, o que se tem são 

apenas “estimativas”.  

As informações costumam estar fragmentadas, mas podemos sintetizar 

os seguintes pontos: 

 Cerca de 300 mil famílias no Brasil respondem por mais de 50% 

da riqueza pessoal do País, cujo patrimônio médio é de 

aproximadamente US$ 2,2 milhões de dólares (extraído do 

Relatório do Projeto de Lei Complementar, 1989, que instituía a 

tributação sobre as grandes fortunas); 
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 5.000 famílias detém 3% da renda nacional e possuem patrimônio 

equivalente a 40% do PIB (extraído de Pochmann, M., Atlas da 

exclusão social: os ricos no Brasil. Editora Cortez, 2004); 

 20.000 famílias inseridas no “circuito da financeirização” obtêm, 

no Brasil, de 5% a 8% do PIB em rendimentos, especialmente da 

dívida pública brasileira. No caso da dívida publica, detém 70% 

do total do pagamento de juros (Pochmann, 20073). Ou seja, 

nesta perspectiva, estas 20 mil famílias possuem, somente em 

dívida pública, ativos da ordem de R$ 1,2 trilhões. 

 O Brasil possuía 155,4 mil milionários (fortuna pessoal de pelo 

menos US$ 1 milhão ou mais) em 2010, segundo levantamento 

da Merrill Lynch Global Wealth Management e da consultoria 

Capgemini, sendo o que o país está na 11ª dentre os que mais 

possuem milionários, ocupando o segundo lugar entre os países 

em desenvolvimento.  

Conforme observado, as poucas informações sobre o tema não 

nos fornecem com precisão o quadro sobre os “muitos ricos” no Brasil, 

apenas indicações sobre o quanto esta ínfima parcela da população 

representa e quanto concentram de riqueza. 

Realizando simulações sobre a implementação do IGF no Brasil, 

de base anual e com uma alíquota de 1,5%, utilizando as informações 

disponíveis, chega-se ao seguinte cenário: 

 As 5.000 famílias mais ricas do Brasil possuem em patrimônio o 

equivalente a 40% do PIB (Pochmann, 2004). Atualizando os 

valores para o PIB de 2010, estas famílias consideradas “muito 

ricas” detêm R$ 1,65 trilhões de patrimônio, média por família 

de R$ 294 milhões de reais. Se cobrado uma alíquota de 1,5% 

                                                           

3
 http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=30&PHPSESSID=2992afb2cd65c8594faad2ff286459fc 
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sobre o patrimônio total, o potencial de arrecadação seria de 

pouco mais de R$ 22 bilhões, para os valores de 2010, ou seja, 

quase metade do total necessário para elevar o gasto público com 

saúde brasileiro e torná-lo igual à média mundial; 

 Se utilizarmos as informações de 1989 contidas no relatório do 

projeto de lei complementar sobre o IGF, 300 mil famílias 

concentrariam 50% da riqueza patrimonial nacional, com um 

patrimônio médio de US$ 2,2 milhões.  Em reais, os mesmos 

valores correspondem a um patrimônio de R$ 4,1 milhões. Se 

cobrada uma alíquota de 1,5%, poderiam ser arrecadados R$ 

18,5 bilhões por ano; 

 A determinação do valor tributável tomará como base o 

patrimônio mundial, descontado o que já tiver sido tributado 

na declaração anual de rendimentos.  

 Os bens patrimoniais imobiliários e mobiliários serão 

avaliados pelos seus valores correntes de mercado. 

 A aplicação de uma alíquota de 1,5%.   

 

QUADRO - Imposto sobre grandes fortunas em países selecionados 

Países Alíquota 
Periodicidade 
da cobrança 

Outras características 

Alemanha 

Alíquota de 
0,7% (era 1%), 
a partir de 
uma avaliação 
criteriosa sobre 
o patrimônio 

Anual, sob 
uma base 
calculada 
trienalmente 

 Atinge contribuintes que 
dispõem não apenas de 
bastante dinheiro, mas também 
de poder econômico e político; 

 Sua compreensão original era 
a de um complemento do 
imposto de renda, incluindo 
posteriormente as pessoas 
jurídicas. 

França  

Alíquotas 
progressivas de 
0,5% a 1,5%, a 
parti de 

Anual 

 Atinge o patrimônio mundial 
das pessoas físicas residentes 
no estrangeiro em relação aos 
bens em território francês; 



6 

 

legislação que 
estabelece 
normas para a 
avaliação do 
patrimônio 

 Fato gerador à posse de bens 
no dia 1º de janeiro, (valor venal 
real) 

Suíça 1% a 2% 
Não 
disponível 

 Sobre o patrimônio das 
pessoas físicas e jurídicas 

Espanha Teto de 77%  

 Índice sobre o patrimônio 
líquido das pessoas físicas, com 
possibilidades de isenções 

 É separado do imposto de 
renda 

Índia 1% a 5% Anual 

 Sobre o patrimônio liquido, 
sobre os bens das pessoas 
físicas e das companhias que 
excedam um limite pré-
estabelecido; 

 São isentos as propriedades 
agrícolas, obras de arte, objetos 
de uso pessoal e até a 
residência própria em uso pelo 
proprietário e dentro de 
determinado valor;  

 A base de cálculo se da pelo 
valor de mercado dos bens.  

Fonte: Imposto sobre grandes fortunas, SOUSA, Ueren Domingus, OAB/DF. 

 
OUTROS AJUSTES NA EXTRUTURA TRIBUTÁRIA  

 
1 – Cobrar imposto de renda dos lucros remetidos ao exterior por 

parte de multinacionais (bancos e empresas). O valor dos recursos 
remetidos às matrizes nos doze meses compreendidos entre agosto de 
2010 e julho de 2011 alcançou US$ 34,19 bilhões.  

2 – Cobrar IPVA sobre a propriedade de jatinhos, helicópteros, iates e 
lanchas, que pela legislação atual, não pagam imposto. 

Por fim, é importante dizer que a gestão do Sistema Público de Saúde e 

seu orçamento devem ser aprimorados, de modo a evitar desvios de 
recursos e desperdícios.  

 


