
  

 

POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

PARTE II - TRIBUTAÇÃO SOBRE GRANDES FORTUNAS 
 

PLP 183/2019 

 

✓ Casa: Senado Federal 

✓ Autor: Senador Plinio Valério (PSDB/AM) 

✓ Status da Tramitação: Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Aguardando pauta de 

votação no plenário do Senado Federal. Última movimentação no dia 30/03/2020, 

requerimento de votação em regime de urgência e tramitação conjunta com outros projetos 

com o mesmo assunto.  

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei. 

✓ Relator: Senador Major Olímpio 

✓ Síntese do Projeto: 

 

1. Considera Grande Fortuna o patrimônio superior a 12.000 vezes o limite de isenção do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física (R$ 1.903,98), o que equivale a R$ 22.847.760,00. 

2. Este imposto será de caráter provisório pelo prazo de 2 anos a partir de sua entrada em vigor; 

3. Cria três alíquotas de tributação como segue: 

 

de R$ 22.847.760,00 (12.000 vezes) até R$ 38.079.600,00 (20.000 vezes) – 0,5% 

de R$ 38.079.600,00 (20.000 vezes) até R$ 133.278.600,00 (70.000 vezes) – 0,75%  

acima de R$ 133.278.600,00 (70.000 vezes) – 1,00%  

 

4. A alíquota efetiva de tributação será a alíquota média em função do tamanho do patrimônio 

respeitando as faixas acima; 

5. Os contribuintes do Imposto sobre Grandes Fortunas serão: 

 

✓ As Pessoas Físicas residentes no Brasil; 

✓ As Pessoas Físicas ou Jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior em 

relação ao patrimônio existente no Brasil; 

✓ O espólio das Pessoa Físicas citadas nos itens anteriores.  

 

6. A base de cálculo será o Patrimônio Líquido do contribuinte, que se define como sendo a 

diferença entre o total de bens e direitos e as obrigações; 

7. Em relação ao casamento ou união estável, cada cônjuge ou companheiro será tributado pela 

titularidade do patrimônio individual, e na metade do patrimônio comum; 



  

 

8. Bens e direitos de filhos menores serão tributados juntamente com os dos pais; 

9. Serão excluídos da base de cálculo o imóvel de residência até o limite de 20% do patrimônio, 

os instrumentos de trabalho utilizados na atividade profissional até o limite de 10% do 

patrimônio, os direitos de propriedade intelectual ou industrial que permaneçam no patrimônio 

do contribuinte e que não estejam sendo utilizados em atividade empresarial, e bens de 

pequeno valor; 

10. Poderão ser abatidos da base de cálculo os valores pagos a título de ITBI, IPTU, IPVA, ITR e 

ITCMD. 

 

PLP 38/2020 

 

✓ Casa: Senado Federal 

✓ Autor: Senador Reguffe (PODEMOS/DF) 

✓ Status da Tramitação: Ainda sem prazo para votação. Última movimentação no dia 

30/03/2020, solicitação de tramitação conjunta com outros projetos da mesma natureza.  

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei 

✓ Síntese do Projeto:  

 

1. Considera Grande Fortuna o patrimônio superior a 50.000 salários mínimos, equivalente no 

ano de 2020 a R$ 52.250.000,00; 

2. Define como contribuinte a Pessoa Física detentora de Grande Fortuna; 

3. Alíquota única de 0,5%; 

4. Este imposto será exigido enquanto vigorar o estado de calamidade no Brasil; 

  

PLP 50/2020 

 

✓ Casa: Senado Federal 

✓ Autor: Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA) 

✓ Status da Tramitação: Aguardando pauta para votação no Senado. Última movimentação no dia 

30/03/2020, solicitação de tramitação conjunta com outros projetos da mesma natureza.  

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei 

✓ Síntese do Projeto:  

 

1. Estipula Empréstimo Compulsório no valor de R$ 0,04 para cada Real de Patrimônio Líquido 

que exceder 12.000 vezes o limite de isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o 

que equivale a R$ 22.847.760,00; 

2. Este Empréstimo Compulsório seria cobrado neste ano de 2020 para que os recursos fossem 

obtidos imediatamente após a aprovação da lei, uma vez que o novo imposto só poderia ser 

cobrado no ano seguinte ao ano de aprovação; 



  

 

3. O Empréstimo Compulsório seria corrigido pela TR e compensado com o imposto devido a partir 

da sua vigência; 

4. Considera Grande Fortuna o patrimônio superior a 12.000 vezes o limite de isenção do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física (R$ 1.903,98), o que equivale a R$ 22.847.760,00. 

5. Cria três alíquotas de tributação como segue: 

 

de R$ 22.847.760,00 (12.000 vezes) até R$ 38.079.600,00 (20.000 vezes) – 0,5% 

de R$ 38.079.600,00 (20.000 vezes) até R$ 133.278.600,00 (70.000 vezes) – 0,75%  

acima de R$ 133.278.600,00 (70.000 vezes) – 1,00%  

 

6. A alíquota efetiva de tributação será a alíquota média em função do tamanho do patrimônio 

respeitando as faixas acima; 

7. Os contribuintes do Imposto sobre Grandes Fortunas serão: 

 

✓ As Pessoas Físicas residentes no Brasil; 

✓ As Pessoas Físicas ou Jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior em 

relação ao patrimônio existente no Brasil; 

✓ O espólio das Pessoa Físicas citadas nos itens anteriores.  

 

8. A base de cálculo será o Patrimônio Líquido do contribuinte, que se define como sendo a 

diferença entre o total de bens e direitos e as obrigações; 

9. Em relação ao casamento ou união estável, cada cônjuge ou companheiro será tributado pela 

titularidade do patrimônio individual, e na metade do patrimônio comum; 

10. Bens e direitos de filhos menores serão tributados juntamente com os dos pais; 

11. A depender de regulamentação da Receita Federal poderão ser excluídos da base de cálculo os 

instrumentos de trabalho utilizados na atividade profissional, os direitos de propriedade 

intelectual, e bens de pequeno valor; 

12. A depender de regulamentação da Receita Federal poderão ser abatidos da base de cálculo os 

valores pagos a título de ITBI, IPTU, IPVA, ITR e ITCMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser 

interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de 

alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas 

neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não 

dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também 

não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os instrumentos financeiros discutidos neste 

material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou 

necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, 

antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas 

informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material 

ou seu conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes 

da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja 

o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os 

clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 

3710. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 

INVESTIMENTO NO VAREJO. 


