CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 3, DE 2022
(Do Sr. Kim Kataguiri )
Susta os efeitos da solução de consulta nº 214 de 2021 da Receita
Federal

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DEÇ
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal KIM KATAGUIRI

Projeto de Decreto Legislativo nº

de 2022

(do deputado federal Kim Kataguiri - PODEMOS-SP)
Susta

os

efeitos

PDL n.3/2022

Apresentação: 02/02/2022 16:13 - Mesa

2

da

solução de consulta nº
214 de 2021 da Receita
Federal
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Nos termos do art. 49, V da Constituição Federal, ficam sustados
os efeitos da solução de consulta nº 214 de 2021 da Receita Federal.
Art. 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

KIM KATAGUIRI
Deputado Federal (DEM-SP)

Recentemente, a Receita Federal, ao responder a uma consulta,
decidiu que a permuta de criptoativos é fato gerador de imposto de
renda. Entendemos que tal solução é ilegal. Com efeito, foi criada uma
nova modalidade de tributação por meio de imposto de renda, sem
qualquer previsão nas leis que tratam de tal imposto.
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Justificação

O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos, conforme
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definido no art. 43 do CTN. É possível - e, nos últimos tempos, tornou-se
até comum - que uma pessoa, física ou jurídica, compre criptoativos e,
passado algum tempo, faça a alienação, auferindo lucro na operação.
Neste caso, terá havido uma disponibilidade de renda, que sem dúvida é
tributável.
Ocorre que a solução da Receita Federal determina que deve haver
a

tributação

quando

os

criptoativos

são

permutados

por

outros

criptoativos, ou seja, sem que haja uma operação de compra e venda,
tampouco lucro. Ainda, não há conversão dos criptoativos em real, porque
o negócio jurídico da permuta pressupõe a troca de um bem por outro,
diretamente, sem conversão em moeda.
A solução de consulta usa como base o art. 21 da Lei 8.981 de
1995, que prevê que haverá tributação, por meio de imposto de renda,
sobre o ganho de capital em operações de alienação de bens e direitos de
qualquer natureza, dentre os quais se incluiria a permuta. Ocorre, porém,
que a própria regulamentação sobre a apuração e pagamento do IRPF
estabelece que somente haverá ganho de capital em permutas com torna
(arts. 134 e 136 do Decreto 9.580 e 2018), o que não é o caso de
operações com criptoativos. . Na permuta entre criptoativos não há troca
envolvendo

moeda

(torna);

troca-se

um

criptoativo

por

outro,

Nos termos do art. 110 do Código Tributário, a lei tributária não
pode alterar a definição dos institutos de direito privado. Se sequer a lei
pode fazê-lo, não será uma solução da Receita Federal - que é sempre
inferior à lei e não pode inovar no ordenamento jurídico - que o fará.
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inexistindo, portanto, acréscimo patrimonial.

Caso a União queira tributar a permuta de criptoativos, será
necessário inovação legal - e, mesmo neste caso, poderão ser suscitadas
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dúvidas acerca da constitucionalidade da nova lei.
Em suma, o que temos é uma interpretação completamente ilegal
feita

pelas

regulamentar

autoridades
e

adentra

fiscais,
a

que

seara

claramente

legal,

exorbita

autorizando

que

o

poder

o Poder

Legidslativo aja para sustar tal at, nos termos do art. 49, V da
Constituição Federal.

KIM KATAGUIRI
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
.......................................................................................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
.......................................................................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do
País, quando a ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio,
ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado
o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153,
§ 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar
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os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio
e televisão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área
superior a dois mil e quinhentos hectares;
XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos
arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. (Inciso acrescido pela
Emenda Constitucional nº 109, de 2021)
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre
assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada. (“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 2, de 1994)
§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos
Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com
a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar
pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no
caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento,
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas. (Parágrafo com redação
dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
Institui Normas Gerais de Direito Tributário
Aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO PRIMEIRO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
IMPOSTOS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 104, de 10/1/2001).
§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá
as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 104, de
10/1/2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
.......................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
TÍTULO I
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
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.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
.......................................................................................................................................................
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito
Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 812, de 1994, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Tributação dos Ganhos de Capital das Pessoas Físicas
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação
de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com
as seguintes alíquotas: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 692,
de 22/9/2015, convertida na Lei nº 13.259, de 16/3/2016, produzindo efeitos a partir de
1/1/2016)
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 692, de
22/9/2015, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.259, de 16/3/2016, produzindo efeitos
a partir de 1/1/2016)
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos
que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais); (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 692, de 22/9/2015, convertida
e com redação dada pela Lei nº 13.259, de 16/3/2016, produzindo efeitos a partir de 1/1/2016)
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de
reais); e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 692, de 22/9/2015, convertida e com
redação dada pela Lei nº 13.259, de 16/3/2016, produzindo efeitos a partir de 1/1/2016)
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos
ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 692, de 22/9/2015, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.259,
de 16/3/2016, produzindo efeitos a partir de 1/1/2016)
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§ 1º O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2º Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em separado
e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual, e o
imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
§ 3º Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir da
segunda operação, desde que realizada até o final do ano-calendário seguinte ao da primeira
operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores,
para fins da apuração do imposto na forma do caput, deduzindo-se o montante do imposto pago
nas operações anteriores. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 692, de 22/9/2015,
convertida e com redação dada pela Lei nº 13.259, de 16/3/2016, produzindo efeitos a partir
de 1/1/2016)
§ 4º Para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo bem ou
direito o conjunto de ações ou quotas de uma mesma pessoa jurídica. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 692, de 22/9/2015, convertida na Lei nº 13.259, de 16/3/2016, produzindo
efeitos a partir de 1/1/2016)
§ 5º (VETADO na Lei nº 13.259, de 16/3/2016)
Art. 22. Na apuração dos ganhos de capital na alienação de bens e direitos será
considerado como custo de aquisição:
I - no caso de bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1994, o valor em
UFIR, apurado na forma da legislação então vigente;
II - no caso de bens e direitos adquiridos a partir de 1º de janeiro de 1995, o valor
pago convertido em UFIR com base no valor desta fixado para o trimestre de aquisição ou de
cada pagamento, quando se tratar de pagamento parcelado.
Parágrafo único. O custo de aquisição em UFIR será reconvertido para Reais com
base no valor da UFIR vigente no trimestre em que ocorrer a alienação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Regulamenta a tributação, a fiscalização, a
arrecadação e a administração do Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas leis do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, anexo a este Decreto.
Art. 2º O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza será cobrado,
fiscalizado, arrecadado e administrado em conformidade com o disposto neste Regulamento.
Art. 3º Este Regulamento consolida a legislação referente ao Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza publicada até 31 de dezembro de 2016.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
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ANEXO
REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA
LIVRO I
DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS
.......................................................................................................................................................
TÍTULO X
DA TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA
CAPÍTULO I
DOS GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
.......................................................................................................................................................
Seção III
Do valor de alienação
Art. 134. Considera-se valor de alienação (Lei nº 7.713, de 1988, art. 19, caput e
parágrafo único; Lei nº 9.430, de 1996, art. 19 e art. 24; e Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002,
art. 4º):
I - o preço efetivo da operação, nos termos estabelecidos no § 4º do art. 128;
II - o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro; ou
III - o valor apurado nos termos estabelecidos no art. 238, na hipótese de:
a) alienações efetuadas a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país
ou dependência com tributação favorecida, observado o disposto no art. 254; e
b) operações realizadas em regime fiscal privilegiado, observado o disposto no art.
255 (Lei nº 9.430, de 1996, art. 19, art. 24 e art. 24-A).
§ 1º Na hipótese de bens possuídos em condomínio, será considerada como valor
de alienação a parcela que couber a cada condômino.
§ 2º Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o valor
correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 146.
§ 3º Na permuta com recebimento de torna em dinheiro, será considerado valor de
alienação somente o da torna recebida ou a receber.
§ 4º Na hipótese de doação de livros, objetos fonográficos ou iconográficos, obras
audiovisuais e obras de arte, para os quais seja atribuído valor de mercado no documento de
doação, efetuada por pessoa física a órgãos públicos, autarquias, fundações públicas ou
entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens doados sejam incorporados ao acervo de
museus, bibliotecas ou centros de pesquisa ou ensino, no País, com acesso franqueado ao
público em geral, o doador deverá considerar como valor de alienação aquele constante de sua
declaração de bens (Lei nº 10.451, de 2002, art. 5º).
§ 5º O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do valor da
alienação, desde que o ônus não tenha sido transferido ao adquirente.
§ 6º Os juros recebidos não compõem o valor de alienação e devem ser tributados
na forma estabelecida nos art. 118 e art. 677, conforme o caso.
§ 7º Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do patrimônio das
instituições isentas, observado o disposto no art. 184, as disposições constantes do art. 142 (Lei
nº 9.532, de 1997, art. 16).
Subseção única
Do arbitramento do valor ou do preço
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Art. 135. A autoridade lançadora, por meio de processo regular, arbitrará o valor ou
o preço, sempre que não mereça fé, por ser notoriamente diferente do de mercado, o valor ou o
preço informado pelo contribuinte, ressalvada, na hipótese de contestação, a avaliação
contraditória, administrativa ou judicial (Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional,
art. 148; e Lei nº 7.713, de 1988, art. 20).
Seção IV
Do custo de aquisição
Art. 136. O custo de aquisição dos bens ou dos direitos será o valor pago na sua
aquisição (Lei nº 8.383, de 1991, art. 96, caput e § 5º e § 9º; Lei nº 8.981, de 1995, art. 22,
caput, incisos I e II; e Lei nº 9.249, de 1995, art. 17 e art. 30).
§ 1º Não será atribuída qualquer atualização monetária ao custo dos bens e dos
direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995.
§ 2º Na hipótese de bens ou direitos adquiridos em partes, considera-se custo de
aquisição o somatório dos valores correspondentes a cada parte adquirida.
§ 3º Nas aquisições com pagamento parcelado, inclusive por meio de
financiamento, considera-se custo de aquisição o valor efetivamente pago.
§ 4º Na hipótese de imóvel e de outros bens adquiridos por doação, herança ou
legado ou meação, deverá ser observado o disposto no art. 130 ou art. 140, conforme o caso.
§ 5º Nas operações de permuta, com ou sem pagamento de torna, considera-se custo
de aquisição o valor do bem dado em permuta acrescido, se for o caso, da torna paga.
§ 6º Na alienação de bem adquirido por permuta com recebimento de torna,
considera-se custo de aquisição o valor do bem dado em permuta, subtraído, se for o caso, do
valor utilizado como custo na apuração do ganho de capital relativo à torna recebida ou a
receber.
§ 7º Na hipótese de imóvel rural, será considerado custo de aquisição o valor
relativo à terra nua, observado o disposto no art. 140.
Art. 137. Podem integrar o custo de aquisição de imóveis, desde que comprovados
com documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens:
I - as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que
suportado o ônus pelo contribuinte;
II - os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com:
a) construção, ampliação e reforma;
b) demolição de prédio existente no terreno, desde que seja condição para se efetivar
a alienação; e
c) realização de obras públicas que tenham beneficiado o imóvel, tais como:
1. colocação de meio-fio e sarjetas;
2. pavimentação de vias; e
3. instalação de rede de esgoto e de eletricidade;
III - o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante; e
IV - o valor de contribuição de melhoria.
Parágrafo único. Podem integrar o custo de aquisição dos demais bens ou direitos
os dispêndios pagos pelo proprietário realizados com reforma, comissão ou corretagem, desde
que comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens.
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