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A TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DAS CRIPTOMOEDAS 

 

 

ANDRESSA MAZUR DA SILVA 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como ponto norteador a definição do Imposto sobre a renda das pessoas 

físicas e as perspectivas de sua incidência em relação aos novos adventos, em especial, no 

tocante à obrigatoriedade de Declaração do Imposto (DIRPF) das criptomoedas ao Órgão 

responsável, qual seja, a Receita Federal. Para tanto, a partir de textos técnicos, livros e 

compilados acerca da temática, ressaltamos sobre a promissora e revolucionária tecnologia que, 

em que pese não ser emitida pelo Banco Central e carecer de regulamentação legislativa pátria, 

tem sido vista pelos interessados como um meio alternativo no enfoque financeiro e virtual, 

razão pela qual discorremos sobre as inúmeras incertezas jurídicas. Por fim, trazemos a debate 

que a matéria ainda trará desafios as políticas públicas e a forma pela qual os contribuintes 

devem lançar em sede de declaração. 
 

Palavras-chave: Legislação. Moedas virtuais. Tributo.  
 

 

 

TAXATION OF INCOME TAX TO CRYPTO-COINS 
 

ABSTRACT 
 

 

The purpose of this article is to make a definition of Personal Income Tax and perspectives of 
its incidence in relation to the new events, in particular, in the compulsory declaration of the 
Crypto-Coins Tax to the responsible sector (Internal Revenue Service). From technical texts, 
books and compilations on the subject, we highlight the promising and revolutionary 
technology that, despite not being issued by the Central Bank, and lacking legislative domestic 
legislation, has been viewed by stakeholders as an alternative means in the financial and 
virtual approach, which is why we will discuss the many legal uncertainties. Finally, we bring 
to the debate that the issue will still pose challenges to public policies and how taxpayers 
should launch in their statement. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo esclarecer a dinâmica da incidência da tributação 

do imposto de renda sobre as criptomoedas, bem como a sua utilização e modalidades, para o 

fim de delimitar, por conseguinte, as consequências jurídicas da interligação dos mencionados 

institutos. Dessa forma, inicia-se o debate com a conceitualização do importante imposto em 

destaque. Em seguida, passa-se a demonstrar a natureza jurídica das criptomoedas e as 

implicações legais das operações e definições pertinentes sobre o tema. 

Nesse viés, cumpre salientar quanto aos métodos utilizados que trata-se de abordagem 

sistemática e interpretativa, na qual a técnica de pesquisa encontra respaldo, primordialmente, 

em pesquisas documentais e bibliográficas a partir de livros, jurisprudências, artigos, além de 

outras fontes de pesquisa correlacionadas. 

Isso porque não se pode esquecer da falta de regulamentação específica sobre as 

criptomoedas, motivo pelo qual também são compreendidas como um avanço no contexto 

social, aliás, há de se observar que são poucos materiais que abordem as questões aqui 

suscitadas de forma prática, todavia, esse estudo demonstrará, por meio de todas as formas 

plausíveis e permitidas no campo da pesquisa, a incidência do tributo de imposto de renda 

acerca das criptomoedas. 

 

 

2 IMPOSTO DE RENDA: CONCEITUALIZAÇÃO DO INSTITUTO 

 

Anualmente milhares de brasileiros possuem obrigação com a Receita Federal de 

prestar contas mediante a Declaração do Imposto Renda da Pessoa Física (DIRPF).   Tal 

obrigação é regulamentada pelo Decreto nº 3.000/99, isto é, pelo Regulamento Geral do IRPF 

e, tendo por base a própria evolução tecnológica, será demonstrada nesta pesquisa a existência 

de uma miríade de regras e orientações a serem aplicadas quanto à incidência do tributo, 

especialmente em relação às criptomoedas. 

Inicialmente, cumpre destacar que, diante da complexidade e imprescindibilidade do 

assunto, o Conselho Federal de Contabilidade elaborou Manual de Perguntas e Respostas sobre 

o Imposto de Renda, cuja finalidade fora evidenciar, com casos práticos, a maneira de suceder 



5 

 

com a declaração e as situações pelas quais o referido imposto deve ser declarado1. Assim, 

diversos foram os exemplos citados na referida Cartilha, elaborada com o objetivo de minimizar 

os problemas oriundos do preenchimento da Declaração do Imposto Renda e, também, para 

evitar que o contribuinte caia na malha fina2. 

O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Cristóvão Barcelos da Nóbrega, 

também se preocupou em elaborar pesquisa que retratasse a história do Imposto de Renda e 

instituição deste, partindo dos primórdios até o cenário atual. A pesquisa demonstrou, inclusive, 

o caráter direto, pessoal, universal e progressivo do tributo, que promove até mesmo a justiça 

social3. 

Faz-se deveras importante relembrar que a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 dispõe sobre a competência da União para instituir impostos sobre renda e 

proventos de qualquer natureza, por meio do artigo 1534. Fazendo um adendo sobre uma das 

características mais marcantes da CRFB, há a analiticidade, pois o texto constitucional fora 

elaborado com o propósito de não abrir margem de ampla liberdade e discricionariedade na 

esfera legiferante no tocante às normas de funcionamento do Estado Brasileiro5. Isso porque, 

conforme os ensinamentos de Luís Roberto Barroso, a Constituição de 1988 representou “o rito 

de passagem para a maturidade institucional brasileira”, haja vista a transição do Estado 

autoritário, intolerante e violento para o Estado Democrático de Direito6. 

Dessa forma, a competência tributária está arquitetada na Constituição Federal e 

distribuída entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios7.  

                                                           
1BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Imposto de renda: perguntas e respostas – 

Brasília: CFC, 2016. 160 p.: il. 1. Imposto de Renda. I. Título. II. Conselho Federal de Contabilidade. Biblioteca 

Digital: <cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/08/imposto.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2018. 
2BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Imposto de renda: perguntas e respostas – 

Brasília: CFC, 2016. 160 p.: il. 1. Imposto de Renda. I. Título. II. Conselho Federal de Contabilidade. Biblioteca 

Digital: <cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/08/imposto.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2018. 
3Nóbrega, Cristóvão Barcelos Da. Secretaria da Receita Federal do Brasil. História do Imposto de Renda no 

Brasil, um enfoque da Pessoa Física (1922-2013). Biblioteca Digital: < https://www.ibet.com.br/wp-

content/uploads/2016/05/Imp.-Renda.pdf>. Acesso em: 04 nov. 2018. 
4Artigo 153: Compete à União instituir impostos sobre:  [...] III - renda e proventos de qualquer natureza; [...]§ 2o 

- O imposto previsto no inciso III: I – será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 

progressividade, na forma da lei. Cf. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
5LEAL, João Claudio Gonçalves. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS PARA INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO 

SOBRE A RENDA E A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. Biblioteca Digital: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/joao_claudio_goncalves_leal.pdf>. 

Acesso em: 02 nov. 2018. PG. 4831. 
6BARROSO, Luís Roberto. VINTE ANOS DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988: O ESTADO A 

QUE CHEGAMOS. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais da UniBrasil.  Jan/Jul. 2008. 

Biblioteca Digital: <http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/699/655>. 

Acesso em: 03 nov. 2018. Pg. 16. 
7SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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Aliás, sobre a competência tributária é válido rememorar as palavras de José Afonso 

da Silva: 

 

Compreende a competência legislativa plena, e é indelegável, salvo as funções 

de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou 

decisões administrativas em matéria tributária e outras de cooperação entre 

essas entidades públicas, conforme dispuser lei complementar (art. 23, 

parágrafo único)8. 

 

Não restam dúvidas de que o texto constitucional não se limitou a informar e autorizar 

a União, Estados, Municípios e Distrito Federal no tocante a instituição de tributos9. Ora, o 

texto bem definiu sobre quais tributos podem ser criados, a competência e legitimidade a serem 

observados, a natureza e características destes, bem como os princípios norteadores do exercício 

da atividade tributária e as situações pelas quais determinado tributo possui incidência10. 

Perfazendo um liame acerca da ideia da competência para criação de tributos com o 

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza previsto no artigo 153 da CF/88, é 

possível perceber que este se trata de um dos mais importantes impostos perante o sistema 

tributário nacional11. 

Isso porque o IRPF abarca a disponibilidade econômica ou jurídica decorrente do 

rendimento do capital, do trabalho e/ou combinação destes, de modo a possibilitar que os cofres 

públicos percebam receita adequada e, por consequência, ocasione na chamada expansão 

econômica12.  

Por conseguinte, a legislação alusiva ao Imposto define que a cobrança se realize de 

acordo com as alíquotas crescentes e em relação a faixa de renda dos contribuintes, o que 

significa dizer que “a imposição deve se dar mediante alíquotas crescentes quanto maiores as 

bases tributáveis, e não por meio de alíquota uniforme para qualquer base de cálculo”13.  

                                                           
8SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. Pg. 

721;722. 
9LEAL, João Claudio Gonçalves. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS PARA INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO 

SOBRE A RENDA E A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. Biblioteca Digital: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/joao_claudio_goncalves_leal.pdf>. 

Acesso em: 02 nov. 2018. PG. 4831.  
10LEAL, João Claudio Gonçalves. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS PARA INSTITUIÇÃO DO 

IMPOSTO SOBRE A RENDA E A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. Biblioteca Digital: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/joao_claudio_goncalves_leal.pdf>. 

Acesso em: 02 nov. 2018. PG. 4831.  
11SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. Pg.723.  
12SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. Pg. 

723. 
13ELALI, André; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; TRENNEPOHL, Terence (coord.). Direito Tributário 

- Homenagem a Hugo de Brito Machado. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Pg. 467. 
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A título de curiosidade, a incidência do imposto é mais gravosa em relação a 

rendimentos maiores, em virtude da chamada progressividade. Assim, ocorre o efeito de 

redistribuição de renda, eis que aqueles que contribuem menos ou nada, em regra, são aqueles 

que mais utilizam serviços públicos14.  

Eduardo Sabbag aponta dados curiosos sobre o IRPF em seu livro Direito Tributário 

(2011), em relação à quantidade de participação da tributação da renda na carga tributária. 

Mormente, porque estudos econômicos revelaram a baixa participação pátria na arrecadação do 

tributo, corroborando com a faixa de pouco mais de 20%, enquanto que o parâmetro dos países 

desenvolvidos representa cerca de 70% de participação15. 

Assim, “o que a Constituição faz, na verdade, é um amplo balizamento conceitual, 

submetendo a renda e os proventos ao princípio geral da capacidade contributiva, e aos 

princípios específicos da generalidade, universalidade e progressividade”16. 

Por oportuno, elucida-se que a ideia central também possui um liame intrínseco ao 

conceito de renda, o qual pode ser tratado stricto sensu e lato sensu. Em primeiro momento, a 

renda figuraria como acréscimos patrimoniais resultantes de situações específicas e, por outro 

lado, como a importância dos acréscimos proferidos como renda e proventos17. 

Ricardo Alexandre assevera os conceitos de renda e proventos que circundam sobre o 

referido imposto, no qual a primeira compreende “o produto do capital”, “do trabalho” ou 

mesmo da “combinação de ambos”. Já provento define-se por exclusão, uma vez que 

compreende os acréscimos patrimoniais não enquadrados na renda18. 

Nestes termos, Carrazza orienta que “de acordo com a Constituição, renda e proventos 

de qualquer natureza devem representar ganhos e riquezas novas. Do contrário, não será 

atendido o princípio da capacidade contributiva.19”. Sobre os princípios que estão 

correlacionados com o IR, temos a generalidade, a universalidade e a progressividade. O 

primeiro decorre de outro princípio, constitucionalmente denominado por princípio da 

                                                           
14Alexandre, Ricardo. Direito tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre. - 5. ed, - Rio de Janeiro: Forense; 

Sao Paulo: METODO, 2011. Pg. 570. 
15Sabbag, Eduardo. Manual de direito tributário. 3 Ed. - São Paulo: Saraiva. 2011. Pg. 1081. 
15Alexandre, Ricardo. Direito tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre. - 5. ed, - Rio de Janeiro: Forense; 

Sao Paulo: METODO, 2011. Pg. 1083. 
16PAULSEN, Leandro. Direito tributário. Constituição e Código tributário à luz da doutrina e da 

jurisprudência. 9º ed. ver. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. Pg. 288. 
17BERTACO, Luciana Marques; FAHUR, Maria Eugênia Aranda; TEIXEIRA, Renata Raffa. DEFINIÇÃO 

CONSTITUCIONAL DE RENDA E O IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. Biblioteca Digital: 

<http://www.aems.edu.br/publicacao/edicaoanterior/2013/downloads/Artigo%201.pdf>. Acesso em: 01 nov. 

2018. 
18Alexandre, Ricardo. Direito tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre. - 5. ed, - Rio de Janeiro: Forense; 

Sao Paulo: METODO, 2011. Pg. 570. 
19CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 200. Pg. 55. 

http://www.aems.edu.br/publicacao/edicaoanterior/2013/downloads/Artigo%201.pdf
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isonomia, eis que é defeso no tratamento dado aos contribuintes discriminação racial, em função 

da cor, credo ou condição financeira20. 

Por outro ângulo, segundo a universalidade, devem ser considerados para aferição do 

montante devido ao IR no respectivo exercício fiscal, a totalidade dos ganhos auferidos em 

território estrangeiro ou nacional21. 

Quanto à progressividade, José Casalta Nabais preleciona ser decorrente do princípio 

do Estado Social22.  O Código Tributário Nacional também se ocupou em sistematizar as 

diretrizes do fato gerador e da base de cálculo no tocante ao imposto, o que se vê nos artigos 43 

e 4423.  Com efeito, a base de cálculo é auferida pelo montante real, presumido ou arbitrado da 

renda ou dos proventos tributáveis24.  

À luz do exposto, vejamos o artigo 47 do CTN sobre o fato gerador: 

 

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.           (Incluído pela Lcp nº 104, de 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 artigo25.   (Grifou-se) 

 

A disponibilidade jurídica nada mais é que a possibilidade de utilizar a renda ou os 

proventos obtidos nos moldes legais, ou melhor, trata-se da “obtenção de direitos de créditos 

                                                           
20BERTACO, Luciana Marques; FAHUR, Maria Eugênia Aranda; TEIXEIRA, Renata Raffa. DEFINIÇÃO 

CONSTITUCIONAL DE RENDA E O IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. Biblioteca Digital: 

<http://www.aems.edu.br/publicacao/edicaoanterior/2013/downloads/Artigo%201.pdf>. Acesso em: 01 nov. 

2018.  
21BERTACO, Luciana Marques; FAHUR, Maria Eugênia Aranda; TEIXEIRA, Renata Raffa. DEFINIÇÃO 

CONSTITUCIONAL DE RENDA E O IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. Biblioteca Digital: 

<http://www.aems.edu.br/publicacao/edicaoanterior/2013/downloads/Artigo%201.pdf>. Acesso em: 01 nov. 

2018.  
22NABAIS, Jose Casalta. Direito Fiscal. 3a ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 163. 
23BRASIL. Lei nº 5.172/96. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Publicado no Diário Oficial da União em 

27.10.1966. Biblioteca Digital: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art218>. Acesso em: 03 

nov. 2018.  
24BRASIL. Lei nº 5.172/96. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Publicado no Diário Oficial da União em 

27.10.1966. Biblioteca Digital: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art218>. Acesso em: 03 

nov. 2018. 
25BRASIL. Lei nº 5.172/96. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Publicado no Diário Oficial da União em 

27.10.1966. Biblioteca Digital: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art218>. Acesso em: 03 

nov. 2018.  

http://www.aems.edu.br/publicacao/edicaoanterior/2013/downloads/Artigo%201.pdf
http://www.aems.edu.br/publicacao/edicaoanterior/2013/downloads/Artigo%201.pdf


9 

 

não sujeitos a condição suspensiva, representados por títulos ou documentos de liquidez e 

certeza”26. 

 Já a disponibilidade econômica origina-se de fato alheio ao direito, na qual se enumera 

a possibilidade de ganhos obtidos com jogos ou atividades ilícitas27 e consiste na faculdade de 

usar, gozar e dispor de dinheiro ou coisas conversíveis28. 

Por derradeiro, o IRPF é o Imposto de Renda Sobre a Pessoa Física declarada 

anualmente por imposição e obrigação por força de Lei a aqueles que possuem rendimento 

estabelecido pelo governo, cujo Órgão responsável pelo recolhimento e análise das informações 

declaradas mediante o DIRPF é a Receita Federal que, inclusive, disponibiliza em seu sítio 

eletrônico documentos e softwares necessários para a elaboração da Declaração, conforme se 

demonstrará em tópicos posteriores. 

 

 

3 CRIPTOMOEDAS: CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 

Inaugurada a ideia acerca do Imposto de Renda, passa-se a ter como ponto norteador 

a árdua tarefa de caracterizar e demonstrar a natureza jurídica das criptomoedas. Tendo por 

base o cenário financeiro hodiernamente, não se pode olvidar que a alta regulação e controle 

pelo Banco Central como única instituição serviram de estopim a novas formas de utilização da 

moeda sem que houvesse a incidência e perda do lastro mercantil, principalmente no mercado 

eletrônico29. 

Nesse contexto, a criptografia enraizou-se massivamente no mundo virtual por se tratar 

de um instrumento plausível a troca de dinheiro por bens, produtos e serviços, ações, entre 

outros, sem que houvesse necessidade efetiva de agência reguladora a estabelecer tributação 

sobre as operações financeiras30. 

 Com efeito, há grande quantidade de Criptomoedas em circulação, a título de 

exemplo, a Litecoin, a Etherum, e a Ripple, cada qual com características e especificidades. 

                                                           
26Sabbag, Eduardo. Manual de direito tributário. 3 Ed. - São Paulo: Saraiva. 2011. Pg. 1081. 
27Alexandre, Ricardo. Direito tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre. - 5. ed, - Rio de Janeiro: Forense; 

Sao Paulo: METODO, 2011. Pg. 570. 
28Sabbag, Eduardo. Manual de direito tributário. 3 Ed. - São Paulo: Saraiva. 2011. Pg. 1081. 
29ANDRADE, Mariana Dionísio De. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos bitcoins e o crime 

de lavagem de dinheiro. Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 07. Nº 3. Dez. 2017. 
30ANDRADE, Mariana Dionísio De. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos bitcoins e o crime 

de lavagem de dinheiro. Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 07. Nº 3. Dez. 2017.  
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Seja, por sua vez, em relação à vantagem em realização de transações com velocidade, na 

criação de contratos inteligentes via Blockchain ou mesmo o foco direcionado ao mercado31.  

Consoante os dizeres de Mariana Dionísio de Andrade: 

 

A criptografia do dinheiro confere às operações virtuais os benefícios de 

confidencialidade, integridade, rapidez nas transações e autenticação, e foi 

projetada com base em objetivos que tornam o uso das criptomoedas uma 

alternativa atrativa para a moeda corrente e, por meio de softwares específicos, 

fornece aos usuários liberdade de pagamento, segurança, taxas muito baixas e 

menos riscos para comerciantes32. 

 

Em que pese à criptomoedas possuírem viés totalmente novo e se tratarem de 

alternativa ao mercado financeiro, ainda não há que se falar em regulamentação específica no 

ordenamento jurídico pátrio, o que gera muitas dúvidas por parte do contribuinte33. Na ausência 

de norma especifica, cabe a autorregulação pelos próprios participantes do mercado na forma 

de utilização de práticas uniformes, para assim enaltecer o ambiente empresarial e comercial e 

possibilitar o desenvolvimento das empresas que atuam no segmento34. 

Sobre o tema há apenas Projeto de Lei nº 2.303/2015 trazido a debate por iniciativa da 

Câmara dos Deputados, cuja finalidade fora regulamentar as criptomoedas (lá intituladas de 

“moedas virtuais”), e a inclusão de programas de milhagem de companhias aéreas na 

perspectiva de “arranjos de pagamento” com a supervisão do Banco Central35. 

No entanto, o Banco Central manifestou-se, via Comunicado nº 31.379 de 16 de 

novembro de 2017, pela desnecessidade de regulamentação das criptomoedas, em razão da 

inexistência de riscos relevantes à estrutura do Sistema Financeiro Nacional, bem como se 

comprometeu a monitorar a sua evolução36.  Por corolário, mesmo não havendo regulamentação 

                                                           
31SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação brasileira. 

Curitiba: Jaruá, 2018. Pg. 31. 
32ANDRADE, Mariana Dionísio De. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos bitcoins e o crime 

de lavagem de dinheiro. Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 07. Nº 3. Dez. 2017.  
33SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação brasileira. 

Curitiba: Jaruá, 2018.  Pg. 67  
34SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação brasileira. 

Curitiba: Jaruá, 2018.  Pg. 67.  
35BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº.  2.303/2015. Biblioteca Digital: 

<https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1358969&filename=PL+2303/2015

>. Acesso em: 03 nov. 2018. 
36BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado nº 31.379 de 16 de novembro de 2017. Biblioteca Digital: < 

<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=31379&tipo=Comunicado&data=16/11/

2017>. Acesso em: 04 nov. 2018. 
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específica a direcionar o tema, para efeitos de tributação a Receita Federal adotou a equiparação 

das criptomoedas a ativos financeiros37. 

Para completude da presente pesquisa, é deveras importante rememorar o pensamento 

de Maria Helena Diniz no tocante à definição de natureza jurídica, pois se trata da “afinidade 

que um instituto Jurídico tem, em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo 

nela ser incluído a título de classificação” 38.  Isso porque a natureza jurídica nada mais é que a 

forma como o Direito Pátrio orienta sobre determinado instituto, que, no presente caso, 

corrobora com a natureza jurídica das criptomoedas39. 

Emília Malgueiro Campos defende a tese de ser híbrida a natureza jurídica dos 

criptoativos, posto que efeitos e consequências jurídicas são obtidos em consonância com a 

forma de utilização destas40. 

Com efeito, Luiz Gustavo Doles Silva bem descreve que: 

 

Após uma análise inicial do tema, podemos verificar que a Criptomoeda pode 

ser considerada como moeda, um bem móvel, uma commodity ou até mesmo 

como um valor imobiliário, a depender a situação e contexto no qual é 

utilizada. Ou seja, a Criptomoeda possui uma natureza jurídica mutante, que 

varia de acordo com o uso e as especificações do caso em tela41. 

 

Nesse ínterim, basta observar o Decreto-Lei Nº 4.657/42 – Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro, haja vista que nos casos de omissão legislativa é cabível ao magistrado 

atuar conforme as diretrizes da analogia, dos costumes e princípios gerais do direito, nos moldes 

do artigo 4º42. 

Como desenlace, é possível dizer que, por se tratar de uma modalidade de transação 

virtual, tende a estimular o comércio alternativo e o interesse dos profissionais do Direito e de 

outras ciências, isso porque a própria natureza jurídica híbrida comporta particularidades como 

o dinamismo e rapidez na atualização de procedimentos. 

 

                                                           
37CAMPOS, Emília Malgueiro. Criptomoedas e Blockchain: o Direito no mundo digital. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2018. Pg. 27.  
38DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva 1988, v. 7. Pg. 337.  
39SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação brasileira. 

Curitiba: Jaruá, 2018.  Pg. 38.  
40CAMPOS, Emília Malgueiro. Criptomoedas e Blockchain: o Direito no mundo digital. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2018. Pg. 28.   
41SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação brasileira. 

Curitiba: Jaruá, 2018.    
42BRASIL. Decreto-Lei Nº 4.657/42. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Publicado no Diário 

Oficial da União em 09/09/1942. Biblioteca Virtual: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em 02 nov. 2018.  
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4 DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS CRIPTOMOEDAS E A 

FORMA DE DECLARAÇÃO  

 

Em consonância com os argumentos tecidos até o momento, passa-se a analisar a 

incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física no que tange às criptomoedas. Conforme 

já pontuado, a Receita Federal do Brasil – órgão responsável por arrecadar e analisar as 

informações disponibilizadas mediante a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 

(DIRPF) – formulou Perguntas e Respostas43 sobre a temática, em que as criptomoedas restaram 

equiparadas a ativos financeiros44. 

Por este aspecto, mesmo não sendo considerada moeda e não havendo cotação oficial 

diante da inexistência de controle de emissão por órgão responsável, não restam dúvidas sobre 

a obrigatoriedade no que concerne à declaração45.  Assim, salienta-se que devem ser declarados 

pelo valor de aquisição na Ficha Bens e Direitos na modalidade “outros bens” 46. 

 Vejamos o seguinte quadro47: 

                                                           
43SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA FÍSICA. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS. Exercício de 2017. Ano-calendário de 2016. Biblioteca Digital: < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostas-

versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018. Pg. 183. 
44ANDRADE, Mariana Dionísio De. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos bitcoins e o crime 

de lavagem de dinheiro. Revista Brasileira de Políticas Públicas. Vol. 07. Nº 3. Dez. 2017. Pg. 54.  
45SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA FÍSICA. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS. Exercício de 2017. Ano-calendário de 2016. Biblioteca Digital: < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostas-

versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018. Pg. 183. 
46SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA FÍSICA. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS. Exercício de 2017. Ano-calendário de 2016. Biblioteca Digital: < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostas-

versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018. Pg. 183.  
47CONGO, Mariana.  Imposto de Renda 2018: Como declarar investimentos em bitcoin e outras criptomoedas. 

Biblioteca Digital: <https://blog.magnetis.com.br/imposto-de-renda-declarar-bitcoin-criptomoedas/>. Acesso em: 

03 nov. 2018.   
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No que concerne às pessoas físicas, considera-se os ganhos acima do montante de 

R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para fins de obrigatoriedade ao pagamento do imposto48. 

Em se tratando de pessoas jurídicas não há limite de isenção de R$35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais), sendo tributado o ganho de capital em operações de venda em qualquer valor mensal. 

Sendo assim, notoriamente, a tributação para pessoas físicas é mais benéfica, uma vez há 

limitações valorativas49. 

Aliás, para fins de ilustrar o exposto, observe-se a tabela abaixo em que a sistemática 

de tabela progressiva é evidenciada quanto à incidência do Imposto de Renda sobre as 

criptomoedas, pois os ganhos de capital são tributados de acordo com o volume dos ganhos, 

podendo ser o imposto devido no percentil de 15% até 22,5%50.  

 

                                                           
48UMPIERES, Rodrigo Tolotti. Como declarar Bitcoin e outras criptomoedas no Imposto de Renda. 23 fev. 

2018. Biblioteca Digital: <https://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7283840/como-declarar-

bitcoin-outras-criptomoedas-imposto-renda>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
49UMPIERES, Rodrigo Tolotti. Como declarar Bitcoin e outras criptomoedas no Imposto de Renda. 23 fev. 

2018. Biblioteca Digital: <https://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7283840/como-declarar-

bitcoin-outras-criptomoedas-imposto-renda>. Acesso em: 01 nov. 2018.  
50GRANT THORNTON. Criptomoedas: como tributar e declarar? Biblioteca Digital: < 

https://www.grantthornton.com.br/globalassets/1.-member-firms/brazil/6.insights/pdf/grant_thornton_tributacao-

criptomoedas.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
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Por fim, ressalta-se que a Receita Federal esclarece que a Declaração do Imposto sobre 

a Renda da Pessoa Física (DIRPF) deve ser comprovada com documentos idôneos, sendo 

recomendado, desta forma, o controle mensal de compra e venda de criptomoedas com as 

respectivas datas e cotações, bem como o arquivamento do print screen de tela de cotação, com 

o objetivo de facilitação ao contribuinte. 

 

 

5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

Inicialmente, os argumentos apresentados neste trabalho foram voltados para o 

conceito do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e as conotações legais que circundam o 

assunto com a finalidade de demonstrar o dever de declarar o tributo em relação às 

criptomoedas. 

Cumpre reiterar que a Constituição Federal estabelece a permissibilidade e 

legitimidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão instituir impostos, taxas 

e contribuições de melhoria51.  

Por este viés, o artigo 153 da CF/88 prevê a competência da União sobre a criação do 

Imposto sobre a Renda, o que abre margem à duas colocações: 1) somente a União é legítima 

a instituir imposto que esteja inserido na ideia de obtenção de renda; e 2) em que pese a 

                                                           
51LEAL, João Claudio Gonçalves. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS PARA INSTITUIÇÃO DO 

IMPOSTO SOBRE A RENDA E A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. Biblioteca Digital: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/joao_claudio_goncalves_leal.pdf>. 

Acesso em: 02 nov. 2018. Pg. 4832. 
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legitimidade, ao instituir o IR a União não pode estabelecer que incida sobre fato alheio a 

obtenção de renda52. 

A guisa de complementação, as criptomoedas não podem ser confundidas com as 

moedas digitais e dos arranjos de pagamentos regulamentos pela Lei nº 12.865/2013, tendo em 

vista que não são criadas e armazenadas com base no controle do Banco Central para 

transferência eletrônica e possuem funcionamentos e usos com particularidades completamente 

diversas umas das outras53. 

Mutatis Mutandis, frisa-se que “são moedas descentralizadas, não emitidas por bancos 

centrais (como as moedas virtuais), mas que podem ser negociadas por bens reais e não estão 

confinadas a uma comunidade ou plataforma específica (como as moedas digitais)”.54 

Por oportuno, cumpre dizer que a progressividade do imposto em tela possui destaque 

em relação à distribuição de renda. Aliás, no ano de 2005, o doutrinador Emir Sader discorreu 

sobre a mencionada distribuição de renda, em que o contraste da pobreza já era evidenciado e 

apresentava efeitos na arrecadação tributária: 

 
O Brasil é um dos países que carrega o peso de ser o país mais injusto do 

mundo, aquele em que a distribuição de renda é pior. A injustiça não decorre 

da pobreza - o Brasil é a 11ª economia do mundo, em termos de produção 

bruta -, mas de sua péssima distribuição. A injustiça decorre do contraste entre 

os mais ricos e os mais pobres, entre o polo de riqueza - similar ao de países 

de Primeiro Mundo - e o polo de pobreza, similar ao dos países mais pobres 

do mundo55. 

 

  

Por esta razão, apenas os contribuintes que adquirem e vendem criptomoedas acima da 

importância de trinta e cinco mil reais são compelidos a efetuar o pagamento do 

supramencionado imposto56. 

                                                           
52LEAL, João Claudio Gonçalves. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS PARA INSTITUIÇÃO DO 

IMPOSTO SOBRE A RENDA E A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. Biblioteca Digital: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/joao_claudio_goncalves_leal.pdf>. 

Acesso em: 02 nov. 2018. Pg. 4834. 
53SILVA, Luiz Gustavo Doles. Bitcoins & outras criptomoedas: teoria e prática à luz da legislação brasileira. 

Curitiba: Jaruá, 2018. Pg. 12.  
54CLARITAS INVESTIMENTOS. ENTENDA COMO FUNCIONAM AS MOEDAS DIGITAIS, VIRTUAIS 

E AS CRIPTOMOEDAS, COMO O BITCOIN. Biblioteca Digital: < https://blog.claritas.com.br/entenda-

como-funcionam-as-moedas-digitais-virtuais-e-as-criptomoedas-como-o-bitcoin/>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
55SADER, Emir. Perspectivas. Coleção: Os porquês da desordem mundial. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 129.  
56SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSTO SOBRE A RENDA – PESSOA FÍSICA. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS. Exercício de 2017. Ano-calendário de 2016. Biblioteca Digital: < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostas-

versao-1-1-03032017.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2018. Pg. 183.  
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Noutro giro, segundo o Sítio eletrônico CoinMarketCap, há disponível a lista de 

Criptomoedas para capitalização mercantil. Nela, o Bitcoin aparece como número um, sendo o 

responsável pela maior movimentação financeira, senão vejamos57: 

 

 

 

Nesse cenário, não restam dúvidas de que, para aqueles que possuem capacidade 

aquisitiva para introdução na esfera mercantil das criptomoedas, a intensificação delas ocorrerá 

massivamente em decorrência das múltiplas possibilidades de uso. 

Quanto às mencionadas possibilidades, Armando Nogueira da Gama Lamela Martins e 

Eduardo Manuel Val assim orientam: a) trata-se de meio de troca aceito; b) de sistema de 

transferências de valores (com baixo custo de transação) sobre as principais facilitações de uso; 

e c) de Sistema bancário/monetário Alternativo58. 

Pelos motivos expostos, é incontestável que as criptomoedas representam um avanço 

perante os sistemas bancários/monetários, razão esta que explica as centenas de modalidades já 

dispostas no mercado e que tendem a evoluir na sociedade em virtude da tecnologia, 

globalização e facilitação do uso. 

 

 

                                                           
57COINMARKETCAP. Biblioteca Digital: <https://coinmarketcap.com/>. Acesso em: 05 nov. 2018. 
58MARTINS, Armando Nogueira da Gama Lamela; VAL, Eduardo Manuel.  CRIPTOMOEDAS: 

APONTAMENTOS SOBRE SEU FUNCIONAMENTO E PERPECTIVAS INSTITUCIONAIS NO 

BRASIL E MERCOSUL. Artigo recebido em: 01/04/2016. Artigo aceito em: 30/06/2016. Revista De Direito 

Internacional Econômico E Tributário Rdiet: Brasília, V.11, nº1, p. 227 – 252, Jan-Jun, 2016. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme as considerações edificadas até o momento, fica clarividente que a 

Constituição Federal atribuiu à União a competência tributária no que diz respeito a rendas e 

proventos. Por este ângulo, observa-se algumas limitações impostas pelo sistema tributário 

brasileiro no Código Tributário Nacional e no artigo 153 CF/88, visto que, diante do cenário 

turbulento e desarmônico, a matéria fora regulada intentando evitar, em seu exercício, qualquer 

atropelo, bem como para proporcional ao contribuinte a segurança jurídica e consequente 

justiça. 

Não obstante, Imposto sobre renda da pessoa física fora abarcado em relação à amplas 

particularidades, passando pelas características da universalidade, da progressividade e 

generalidade. Características estas que resguardam ao constituinte a isonomia perante os 

demais, principalmente em relação a aqueles que possuem condições e capacidade financeira 

diversa. 

De mais a mais, fora demonstrado a ínfima participação tributária no contexto 

brasileiro no que tange ao imposto mencionado, que consagra a ideia de que muito há de se 

fazer em políticas públicas para que mais brasileiros tenham capacidade financeira a contribuir 

com o fisco. Diante disso, definimos o conceito de renda e proventos de qualquer natureza, eis 

que os institutos são a base primordial da incidência do IRPF.  

Como conceito de renda adotou-se posicionamentos doutrinários que levaram à 

conclusão de se tratar de um produto ou resultado, quer seja do capital ou do trabalho, ainda 

podendo ser da combinação de ambos e, por outro lado, o conceito de provento restou 

identificado como aquele que não esteja composto de renda, ou seja, identificado por exclusão. 

Nessa vereda, o debate seguiu para a árdua tarefa de definir o conceito e natureza 

jurídica das criptomoedas, uma vez que, por ser considerado advento completamente recente, 

trata-se de mecanismo que se difere de outros instrumentos utilizados no mercado financeiro, 

motivo este que, por si só, demonstra os desafios a serem enfrentados pelo sistema jurídico. 

Pois, em que pese as fortes oscilações e a bolha de investimentos hodiernamente no 

cenário mercantil, as criptomoedas surgiram como alternativa a permear a alocação de recursos 

em busca de lucros e valorização que ainda carece de regulamentação específica. 

No entanto, mesmo ausente de regulamentação, os contribuintes devem declarar ao 

fisco mediante o DIRPF quando ultrapassado o limite estabelecido pela Receita Federal de 

compra e venda das criptomoedas, não deixando de observar os cuidados básicos com a 
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documentação e informações apresentadas, conforme orientação disposta no sítio eletrônico da 

Receita. 
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