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RESUMO
A presente pesquisa tem o objetivo de demonstrar como se dá a tributação sobre moeda digital, a partir do momento que
o fisco toma conhecimento de que o contribuinte detém propriedade da criptomoeda através da Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), lançando de ofício o tributo devido, tornando exigível o crédito tributário.
Demonstrar-se-á que o processo para a exigência do crédito inicia-se no momento em que o contribuinte declara possuir
moeda digital em sua Declaração de Ajuste Anual,  precisamente, no campo “Outros bens e direitos”, e que alienou
quantia superior a trinta e cinco mil reais dentro do intervalo de um mês, incidindo assim, alíquota de 15% sobre os
ganhos obtidos,  a título de ganho de capital,  a ser recolhido até o último dia do mês seguinte ao da operação de
alienação.  O estudo  se  desenvolve  através  da pesquisa  bibliográfica,  tendo  em seu  universo,  o  Código  Tributário
Nacional,  Princípios  do  Direito  Tributário,  Instruções  Normativas  da  Receita  Federal  do  Brasil,  leis  esparsas,
jurisprudência, documentos internacionais e as obras da literatura jurídica dos pensadores mais consagrados do direito
brasileiro.  Busca-se expor de forma organizada e objetiva a tributação sobre moeda eletrônica a fim de informar a
sociedade  sobre  a  relevância  e  as  consequências  ato  realizado  pela  Fazenda,  e  esclarecer  os  possíveis
questionamentos para que o contribuinte se adéque a essa nova realidade.
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1 INTRODUÇÃO

Com  o  desenvolvimento  das  relações  sociais,  acontece  também  a  evolução  do  sistema
financeiro.  Assim, se tem cada vez mais o aumento da complexidade nas relações envolvendo
moedas, que, fisicamente, já não são mais suficientes para atender as necessidades do mundo
globalizado e digital, surgindo, a partir deste cenário, a moeda digital.

Diante da adaptação do mercado financeiro ao mundo digital, surge a necessidade do Estado
(Estado Civil) regular essas relações sociais, conforme leciona ROUSSEAU (1762), em sua obra Do
Contrato Social. Diante deste contexto, como se dá a tributação sobre moeda eletrônica? Quando é
devido o referido tributo? Qual o órgão competente a instituição do crédito tributário?

No Estado Democrático de Direito, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
confere aos entes políticos do Estado a prerrogativa de tributar. Assim, a União, através da Receita
Federal  do Brasil,  institui  tributo sobre ganho de capital  com alíquota de 15%, na alienação de
moeda eletrônica com valor acima de trinta e cinco mil reais no período de um mês.

Tendo  em  vista  que  a  moeda  eletrônica  é  uma  pecúnia  nova,  se  comparada  a  moeda
tradicional,  tem-se  que é  importante  o  esclarecimento  quanto  a  sua  natureza,  funcionamento  e
possíveis consequências de sua existência no mundo jurídico.

MARX (1933), em sua obra A Ideologia Alemã, defende que é essencial que os indivíduos
tenham consciência de como se dão as relações sociais. Destarte, no século XXI, no capitalismo
financeiro, é essencial que os cidadãos tenham consciência dessa nova incidência tributária, tendo
em vista também a função social do tributo, que é a distribuição de riqueza por parte do Estado a fim
de proporcionar o bem-estar e a justiça social.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa será desenvolvida através do método de pesquisa bibliográfica, esclarecendo
detalhadamente a natureza da moeda eletrônica com base no Código Tributário Nacional, Princípios
do Direito Tributário e leis esparsas.

Demonstrará o funcionamento da moeda no mundo digital  a partir  das obras da literatura
jurídica dos pensadores mais consagrados do direito brasileiro.

As consequências jurídicas de sua existência será evidenciada através da jurisprudência do
Brasil e do mundo.

E o principal  motivo deste  trabalho,  o  esclarecimento  de como ocorre a tributação sobre
moeda eletrônica, normatizada pelas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

Além  do  estudo  do  tema  sobre  a  ótica  do  sistema  fazendário  brasileiro,  os  estudos
abrangerão o cenário  global,  analisando as consequências jurídicas ocorridas no do Continente
Europeu,  Asiático  e  na  América  no Norte.  Considera-se  também os relatórios  publicados  pelos
órgãos financeiros internacionais, tendo em vista que o objeto de estudo é globalizado e que os
sistemas financeiros são interligados, não havendo limites para circulação da referida moeda.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com esta pesquisa científica se espera os seguintes resultados:
 Apresentar  sucintamente  o  funcionamento  do  Sistema  Tributário  Nacional  a  fim  de

proporcionar ao publico acadêmico o conhecimento essencial para compreender a base da
temática abordada;

 Demonstrar detalhadamente a natureza econômica e jurídica da moeda eletrônica, levando os
leitores a uma necessária reflexão acerca da nova forma de interação no sistema financeiro
com reflexos no mundo jurídico;

 Explicar o funcionamento da moeda no mundo digital, de acordo com suas peculiaridades, por
conta de sua natureza imaterial, e da difícil delimitação de sua natureza jurídica por parte da
administração tributária para a tributação adequada;

 Levantar  as  consequências  jurídicas  da  moeda  digital  no  sistema  jurídico  e  monetário
nacional, considerando as tentativas de regulamentação pelo fisco;

 Apresentar  de  forma juridicamente  fundamentada como ocorre  a  tributação sobre  moeda
eletrônica tendo o crédito tributário constituído a partir  da Declaração de Imposto sobre a
Renda  da  Pessoa  Física  (DIRPF),  visando  fornecer  condições  para  que  o  ambiente
acadêmico compreenda a nova forma de tributação.
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