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O BITCOIN – LIBERDADE ECONÔMICA E A REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA 

DO ESTADO 

 

 

VINICIUS RAFAEL ANDREA 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva pautar as principais regras gerais sobre o uso de criptomoedas 

(Bitcoins), de forma breve e precisa, quanto a evolução da moeda e da tecnologia, que vem 

sendo desafiador para o ordenamento jurídico estabelecer regras acerca da sua natureza 

jurídica e o seu tratamento tributário adequado. O presente artigo analisou o Bitcoin enquanto 

moeda virtual descentralizada e as eventuais incidências tributárias, com base na legislação 

sobre o Imposto de Renda. Não só, mas uso avançado do Bitcoin enquanto tecnologia futura 

e, atualmente, o uso como declaração de patrimônio de criptoativos nas eleições 2018. 
 

Palavras-chave: Bitcoins. Criptomoedas. Moedas virtuais. 

 

 

BITCOIN - ECONOMIC FREEDOM AND THE LEGAL REGULATION OF THE 

STATE 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at guiding the main general rules on the use of crypto-coins (Bitcoins), in a 

brief and precise way, regarding the evolution of money and technology, that it is challenging 

for the legal order to establish rules about its legal nature and its appropriate tax treatment. 

The present article analyzed Bitcoin as a decentralized virtual currency and the possible tax 

implications, based on the legislation on Income Tax. Not only, but advanced use of Bitcoin as 

future technology and, currently, the use as a declaration of equity of cryptoactive in the 2018 

elections. 
 

Keywords: Bitcoins. Cryptheads. Virtual currencies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No decorrer do desenvolvimento da sociedade, sempre se verificou, constantemente, 

diversas mudanças e inovações tecnológicas da Internet, atingindo diversas situações fáticas, e 

com a moeda virtual não ocorreu de modo diferente. O papel da Internet, nos sistemas 

econômicos, é claro, na medida em que, com o progresso da utilização dos meios eletrônicos 

de pagamento, todas as transações econômicas estão passando por diversas alterações, dotadas 

de habilidade e agilidade, a fim de facilitar, aos operadores, a sua utilização. 

 O surgimento de novas tecnologias sempre provocou certo abalo no mundo jurídico. 

Entretanto, a inquietação provocada pelo Bitcoin é de extrema apreensão da sociedade, visto 

que a adequação das normas proporciona a regularização e o controle da criptomoeda. 

 Essa revolução tecnológica, ou seja, o Bitcoin enquanto uma moeda descentralizada e 

de uma tecnológica blockchain de anonimato e criptografada, faz com que os usuários 

realizem dos mais tipos de transações financeiras possíveis. Contudo, o Estado vem se 

posicionando acerca dos tributos a serem cobrados sobre o Bitcoin, já que a sua relação 

jurídica tributária e seu enquadramento na legislação atual são fatores importantes para a 

economia do Estado, destacando-se pelos reflexos na ausência de limites no que se refere a 

utilização da moeda. 

 Assim, o presente trabalho tem, como objetivo, especificar o que é essa moeda 

Bitcoin, bem como suas principais regras gerais, as quais são de importante relevância, com 

foco principal em demonstrar como é o Bitcoin na esfera jurídica. Não só, mas também serão 

abordados os principais conceitos de regulamentação sobre a observância da segurança 

jurídica, pois, em um futuro não tão distante, as criptomoedas podem apresentar um mercado 

economicamente relevante. 

 Atualmente, não há uma regulamentação específica a respeito do uso do Bitcoin por 

qualquer ente, em qualquer tipo de atividade, tampouco quanto a sua tributação. Dessa forma, 

a  análise jurídica da moeda Bitcoin é de suma importância, pois a sua existência e utilização 

interfere no âmbito tributário, econômico, empresarial, penal e cível, bem como ainda pode 

afetar questões referentes à moeda oficial. 
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2. CONCEITO DE BITCOINS – CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 

 

 De acordo com a definição objetiva de Fernando Ulrich (2014), o Bitcoin é uma 

moeda digital ponto a ponto (peer-to-peer), de código aberto, que não é dependente de uma 

autoridade central. A característica marcante dessa transação é a de ser um sistema de 

pagamento global totalmente descentralizado. 

 Ainda de forma complementar, é possível conceituar os Bitcoins, assim como Ferreira 

(2014, p. 3): 

Bitcoin é uma rede consensual que permite um novo sistema de pagamento e uma 

moeda completamente digital. É a primeira rede de usuários com pagamentos 

descentralizados e controlada pelos usuários, sem uma autoridade central ou 

intermediários. Ou seja, essa moeda digital é vista como dinheiro na Internet. 

 O conceito de Bitcoin foi inserido no ano de 2008 por um fundador cujo heterônimo é 

Satoshi Nakamoto. No entanto, em 2010, ele teria abandonado o projeto sem ter sua 

identidade revelada, deixando, assim, curiosidades sobre seu paradeiro1. 

 O bitcoin seria uma versão de dinheiro que permite, ao usuário, pagamentos on-line, 

diretamente de uma parte para a outra, sem que tivesse a necessidade de uma instituição 

financeira e que o mercado tenha dependência de instituições financeiras para processar 

pagamentos e transferências eletrônicas. 

 Além disso, é importante frisar que a moeda eletrônica seria um conjunto de 

assinaturas digitais em que cada usuário transfere o bitcoin para o próximo, ao assinar 

digitalmente. Assim sendo, os beneficiários podem verificar as transações realizadas na cadeia 

de propriedade da moeda. 

 No banco tradicional, por exemplo, existe a privacidade entre as partes envolvidas nas 

transações, limitando o acesso as informações e a terceira parte confiável. Todavia, com esse 

novo modelo, o público consegue ver e saber que alguém está enviando uma quantia para a 

outra pessoa em bitcoin, mas limita a informação que liga a transação a qualquer um, 

seguindo um respaldo conforme a informação divulgada por bolsa de valores2. 

 Fernando Ulrich (2014) destaca que a independência, no que se refere ao terceiro 

intermediário, das relações virtuais, é o grande ganho que o Bitcoin tem em detrimento das 

outras relações virtuais, tais como Paypal e Mastercard. Acerca do desenvolvimento das 

transações, o estudioso esclarece que: 

                                                 
1 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em: 

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em 23 out. 2018. 
2 FERREIRA, Natasha Alves. Incertezas jurídicas e econômicas da Bitcoin como moeda. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1ecccc0718eb6582>. Acesso em: 23 out. 2018. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1ecccc0718eb6582


10 
 

[...] todas as transações que ocorrem na economia Bitcoin são registradas em 

umaespécie de livro-razão público e distribuído chamado de blockchain (corrente de 

blocos, ou simplesmente um registro público de transações), o que nada mais é do 

que um grande banco de dados público, contendo o histórico de todas as transações 

realizadas. Novas transações são verificadas contra o blockchain de modo a 

assegurar que os mesmos bitcoins não tenham sido previamente gastos, eliminando 

assim o problema do gasto duplo. A rede global peer-to-peer, composta de milhares 

de usuários, torna-se o próprio intermediário (ULRICH, 2014, p. 18). 

 A rede Bitcoin compartilha uma contabilidade pública chamada “blockchain”. Essa 

contabilidade contém toda a transação processada, permitindo, aos computadores dos 

usuários, que verifiquem a validade de cada transação. A autenticidade das transações é 

protegida pelas assinaturas digitais correspondentes ao endereço de envio, permitindo, a todos 

os usuários, o controle total sobre o envio de bitcoins dos seus endereços Bitcoin. 

Além disso, qualquer um pode processar as transações por meio de um hardware 

especializado e ganhar uma recompensa por esse serviço em bitcoins. Esse serviço é 

frequentemente chamado de “mineração”. A mineração é um sistema de consenso distribuído 

e usado para confirmar as transações pendentes a serem incluídas no blockchain3. 

 Após a criação da carteira, o usuário poderá criar “endereços Bitcoin” (conexões entre 

carteiras), que nada mais são do que instruções de pagamento intra-sistema que ditam o fluxo 

de pagamento. Como exemplo, podemos citar a transferência de A para B. No caso, A cria um 

endereço Bitcoin para a carteira de B, na sua própria carteira, e dita que uma quantidade de 

fundos determinada será transferida na data ali descrita (NAKAMOTO, 2011). 

 Para que as transferências sejam validadas, há uma senha específica que cada carteira 

tem de digitar, a qual é chamada de privatekey. Ela funciona como uma senha que, sem ela, a 

operação não pode ser realizada. 

 Em primeiro lugar, cumpre fazer uma distinção essencial: o termo “Bitcoin” costuma 

ser utilizado como sinônimo para: (i) a iniciativa de criação de uma alternativa monetária 

criptográfica; (ii) a rede de utilização dessa alternativa; (iii) a tecnologia embutida nos 

esquemas criptográficos; e (iv) para a própria unidade de medida da “moeda” Bitcoin (cujo 

símbolo é ฿)4. 

 Um Bitcoin é colocado em circulação por meio de um processo digital chamado, pelos 

usuários, de “Bitcoin mining”, ou seja, mineração de Bitcoins. O programa do qual a 

criptomoeda é extraída foi desenhado em 2008 por um programador anônimo, conhecido 

                                                 
3 BITCOIN. How does Bitcoin work? Disponível em: <https://bitcoin.org/en/how-it-works>. Acesso em: 24 

out. 2018. 
4 FOBE, Nicole Julie. O bitcoin como moeda paralela – uma visão econômica e a multiplicidade de 

desdobramentos jurídicos. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento), Escola de Direito de 

São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. 
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como Satoshi Nakamoto, sendo, basicamente, constituído de diversos códigos de 

programação, dentre os quais há códigos que são identificados como Bitcoins5. 

 Os usuários de Bitcoin podem ser divididos em duas classes. Uma delas é os 

mineradores, ou seja, aqueles cujo trabalho é o de confirmar essas transações e gravar a 

informação em um local público denominado blockchain, que opera como um fornecedor de 

unidades monetárias, monetizando as unidades. Já a segunda classe é a dos clientes, que 

utilizam o Bitcoin como meio de pagamento para as mais diversas transações. 

 Os reflexos mais satisfatórios relacionados ao Bitcoin tem sido o fato de não haver um 

ente central oficializador que intermedeie ou supervisione as transações entre os usuários. 

Assim, o Bitcoin tem sido o primeiro sistema de tecnologia revolucionária, por meio da 

blockchain, que impede que tenha alguma controladora. Em outras palavras, o Bitcoin é um 

universo fechado de códigos, no qual todas as informações dos usuários relativas às 

transações ficam armazenadas no blockchain. 

 Dessa forma, é possível afirmar que o sistema blockachain possibilita que os usuários 

da plataforma possam efetivar as transferências de valores realizadas entre eles, uma vez que 

todos possuem acesso ao mesmo banco de dados e, com isso, podem verificar a origem e 

destino das Bitcoins. Sendo assim, não é necessária uma entidade central para que realize as 

trocas feitas entre seus operadores, já que todos possuem o mesmo acesso aos bancos de 

dados e às informações da efetividade da validação da transferência. 

 Na técnica, o sistema de criptomoedas permite que cada pessoa opere de maneira 

independente e anônima. Vale ressaltar que as Bitcoins possuem um número finito que pode 

ser criado (aproximadamente, 21 milhões de unidades), mas há inúmeras possibilidades de 

criação de blocos. 

 Uma primeira vantagem na utilização da moeda é o fato de que elas permitem uma 

diminuição nos custos de transações intrínseca com as operações que dependem de um 

intermediário. As transações realizadas com criptomoedas (bitcoin) são instantaneamente 

debitadas da carteira virtual de cada um dos usurários, o que não ocorre com o modelo 

tradicional de bancos. Essa rapidez é um fator importante para a opção de empresários pela 

utilização do Bitcoin. 

 Outra vantagem é o fato de que as transações com a criptomoeda atuam em uma chave 

instantânea e as transações é imediatamente debitado, tornando impossível que exista um 

                                                 
5 Este é um exemplo meramente ilustrativo. Os códigos encontrados no sistema passam da casa das centenas de 

números. 
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retrocesso à situação anterior que a carteira se encontrava, pois não contêm dados pessoais ou 

provados de clientes. Dessa forma, as transações podem ser feitas sem vinculação de 

informação pessoal. 

 

 

3. ANÁLISE DAS CRIPTOMOEDAS 

 

 É de suma importância diferenciar a moeda virtual e a criptomoeda, as quais, 

singelamente, podem se assemelhar. Contudo, há, entre elas, características que as fazem 

especiais. O fato é que toda criptomoeda é virtual, mas nem toda moeda virtual será uma 

criptomoeda. 

 Nesse sentido, as criptomoedas são instrumentos virtuais que não existem fisicamente 

em espécie, pois é um meio de troca que utiliza a criptografia para assegurar as transações e 

para controlar a criação de novas unidades da moeda. 

 Em termos estruturais, essa forma de moeda se torna atrativa por estar totalmente 

desvinculada de uma autoridade central, não havendo, portanto, dependência de um banco 

estatal para controlar e promover o seu valor: 

Atualmente, estima-se que existam mais de 740 criptomoedas em circulação, sendo 

que 530 delas possuem mercados virtuais estabelecidos para a compra e venda das 

respectivas moedas e 10 apresentam, somadas, capitalização de mercado em valor 

superior a 10 milhões de dólares (FOBE, 2016, p. 55). 

 Como já enunciado, há uma certa confusão terminológica entre as três denominações 

(digitais, virtuais e criptomoedas), a qual pode vir a dificultar a apreensão das características 

específicas de cada uma. Em termos gerais, pode-se identificar uma evolução tecnológica a 

partir das moedas digitais originalmente concebidas até as criptomoedas, dentre as quais o 

Bitcoin é apenas um exemplo. 

 A seguir, foi desenhada uma proposta de diferenciação que leva em consideração as 

especificidades de cada tipo monetário. Em primeiro lugar, é importante salientar que as 

moedas digitais são aquelas que dependem da Internet para serem transacionadas. Tanto as 

moedas virtuais quanto as criptomoedas são exemplos de moeda digital, uma vez que ambas 

precisam do suporte da rede para garantir a sua circulação. As suas transações não ocorrem, 

portanto, sem que os usuários estejam conectados à Internet6. 

                                                 
6 FOBE, Nicole Julie. O bitcoin como moeda paralela – uma visão econômica e a multiplicidade de 

desdobramentos jurídicos. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito e Desenvolvimento), Escola de Direito de 

São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo 
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4. EFEITOS JURÍDICOS RELACIONADOS AOS BITICOINS 

 

 Na natureza jurídica da criptomoeda diante de um momento de grande evolução e 

desenvolvimento tecnológico, sem variação, a legislação tende a se estacionar. Seguindo essa 

análise, fica notório compreender os motivos pelos quais há uma dificuldade de inserção de 

novas tecnologias, uma vez que tudo que é moderno causa estranheza e, até mesmo, medo. 

 Para que esses impedimentos sejam extintos, é necessário que as pessoas estejam 

abertas para o novo e aceitem novas tecnologias, fazendo com que a esfera jurídica não se 

torne uma empecilho, mas sim, um colaborador das tecnologias e inovações. 

 Dentre as questões jurídicas, a utilização dos Bitcoins será realizada de maneira 

paralela à moeda oficial, de modo que o bitcoin será alcançado por apenas uma parte da 

sociedade, ou seja, apenas os usuários que sentem confiança e transparência nas transações 

utilizarão essa nova tecnologia. Sendo assim, o uso da moeda será visto de forma 

complementar pelos usuários. 

 Conforme Ulrich (2014) ressalta, não há legislação ou regulamentação que questiona 

as inovações tecnológicas do Bitcoins, o que causa obstáculo em se estabelecer parâmetros, 

limites e definições à sua técnica. Assim, existem questões que devem ser frisadas, já que a 

utilização da criptomoeda Bitcoin ainda gera controvérsia mundial, tendo sido citada em 

alguns países e restringida em várias circunstâncias, inclusive, no Brasil, em que haverá 

incidência de Imposto de Renda sobre as transações Bitcoins. 

 

 

5.  A TRIBUTAÇÃO DO BITCOIN 

 

 Inicialmente, diante das questões jurídicas de maior importância, destacam-se: a) a 

tributação incidente nas transações via Bitcoins; b) a definição jurídica atinente ao Bitcoin; c) 

como impedir que os Bitcoins sejam utilizados de maneira ilegal ou para burlar legislações, 

acobertadas pelo anonimato possível nessas transações; d) como será realizado o rastreio e 

identificação dos usurários; e) implicações jurídicas das criptomoedas (FOBE, 2016; 

HAZAR; FERREIRA, 2017). 

 No que diz respeito ao aspecto tributário no Brasil, a Receita Federal já se expressou. 

Ela categorizou o Bitcoin como “ativo financeiro” e inseriu, sobre ele, imposto de renda, 
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abrindo um pregresso no ordenamento jurídico para uma possível classificação das 

criptomoedas.  

 Assim, o tratamento jurídico tributário da criptomoeda é compreendido por obstáculos 

que dificultam a abordagem dessa nova moeda como uma forma de riqueza, apesar da 

ausência de normas especificas na legislação brasileira. 

 No que se refere ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, o seu 

marco legal inicial, o Código Tributário Nacional (CTN, Lei nº 5.172, 25 de outubro de 

1966), prevê, em seu artigo 43, a definição do critério material, isto é, do que se considera 

renda e provento, nos seguintes termos: 

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 (BRASIL, 1966, on-line). 
 

Assim, a Receita Federal também se manifestou sobre o fundamento na regra de 

tributação de ganhos de capital contida na Lei 8.981/95 e na Lei 11.196/05 (MARIANI, 

2018). 

Além disso, a Secretaria da Receita Federal declarou que as declarações referentes às 

criptomoedas devem ser informadas no saldo de criptomoedas, na ficha “Bens e Direitos” da 

declaração das pessoas físicas, como “outros bens”. Os que detivessem o equivalente em 

criptomoedas a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), deveriam pagar o imposto sobre o 

eventual ganho de capital à alíquota de 15% (quinze por cento), cujo recolhimento deve ser 

feito por meio do GCAP (Programa de Apuração dos Ganhos de Capital). 

 A tributação ou não das criptomoedas está profundamente atrelado ao ordenamento 

jurídico do país e está relacionada com a forma de atribuição jurídica cedida a cada um deles. 

Nesse ponto de vista, baseado na pesquisa de Nicole Julie Fobe (2016), a FinCEN (Financial 

Enforcement Network), órgão ligado ao Ministério da Fazenda dos Estados Unidos, fez o 

balanço de como os Bitcoins são regulamentados por autoridades tributárias ao redor do 

mundo e há uma grande disparidade entre eles: 

(1) o Bitcoin é uma propriedade privada, não uma moeda de curso forçado (moeda 

legal), e portanto deve ser tributado como um bem de capital; (2) o lucro 

proveniente da venda de Bitcoins em troca de moeda de curso forçado está sujeito a 

impostos incidentes sobre ganhos de capital; (3) compras de bens e serviços 

realizadas em Bitcoin também devem ser contabilizadas como ganhos (de capital); 

(4) Bitcoins e outras criptomoedas obtidas por meio de mineração são reconhecidas 

como renda, sendo o seu valor computado em relação ao dia que a moeda foi 
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“adquirida”; (5) o equipamento utilizado na mineração de criptomoedas pode ser 

deduzido na categoria de bens de capital (FOBE, 2016, p. 76). 

 Contudo, é preocupante a utilização das transações via Bitcoins para a prática de atos 

ilícitos, em detrimento da preservação da privacidade dos usuários, em específico, o 

anonimato nas transações e a ausência de uma central controladora dessas transações. Tudo 

isso retira as barreiras para inibir práticas ilícitas, tais como a lavagem de dinheiro: 

É muito interessante observar como o Bitcoin, de uma certa forma, parece exacerbar 

dois aspectos da globalização que nunca foram muito bem resolvidos pelos Estados 

– a potencialidade e os perigos da interconexão em rede propiciada pela internet, e a 

ausência de órgãos de controle e supervisão supranacionais que sejam, de fato, 

eficazes. Por personificar a descentralização e o pseudononimato – que são inerentes 

ao atual momento globalizado em que vivemos –, o Bitcoin traz consigo os mesmos 

problemas que os Estados não conseguem enfrentar quando certas questões exigem 

tanto uma postura supra-nacional quanto a soma de esforços para que sejam 

abordadas e solucionadas (FOBE, 2016, p. 77). 

 Para a cobrança de qualquer tipo tributário, é indispensável que se saiba quem são os 

sujeitos da relação, bem como quem são os pólos da obrigação tributária. Essa situação faz 

com que o Estado passe a depender, em boa parte, da iniciativa dos contribuintes para que a 

relação jurídico tributária se perfaça normalmente, o que é incerto, haja vista que a prática de 

sonegação fiscal é algo recorrente (SIQUEIRA; RAMOS, 2006). No caso das bitcoins, seria 

necessário, ainda, que o legislador esclarecesse a quem a legitimidade tributária passiva 

deveria ser atribuída, considerando os diferentes atores de seu ciclo: mineradores, 

comerciantes de bitcoins ou titulares e casas de câmbio de bitcoins. No caso das casas de 

câmbio, parece-nos mais correto tratar de responsabilidade tributária do que em legitimidade 

passiva propriamente dita (ELJASKEVICIUTE; FEITOSA; SOUZA, 2016). 

 

 

6. ELEIÇÕES 2018 E A DECLARAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS 

 

 Ao se tratar do imposto sobre as criptomoedas, nas eleições de 2018, apenas sete 

candidatos que concorreram ao pleito (deputados estaduais e federais) declararam, diante do 

TSE, informações relativas às criptomoedas como bens. Apenas seis afirmaram possuir 

Bitcoin e um afirmou ter criptomoedas, mas sem especificá-la. Contudo, do total, seis 

candidatos são filiados ao partido político Novo, e o maior ativo declarado pertence ao 

político filiado ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). 

 Lista dos candidatos que declaram patrimônio criptoativos: 
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1) Luiz Hauly Filho (PSDB), o qual declarou possuir R$35 mil em Bitcoin. Concorreu ao 

cargo de Deputado Estadual no Paraná e não foi eleito nas Eleições 2018. 

2) Luciana Lopes (NOVO) declarou possuir, na época, R$ 24 mil em bitcoin. Foi candidata ao 

cargo de Deputada Federal em Minas Gerais, mas não foi eleita nas Eleições 2018. 

3) Aurélio Barreto (NOVO) foi candidato a Deputado Federal em Sergipe, declarou 

R$12.220,37 em Bitcoins, mas não foi eleito nas Eleições 2018. 

4) Guilherme da Cunha (NOVO) foi candidato a Deputado Estadual em Minas Gerais e 

declarou R$10 mil em Bitcoins. Ele foi eleito no 1º turno das Eleições 2018. 

5) Victor Cezarini (NOVO) foi candidato ao cargo de Deputado Federal em Minas Gerais e 

declarou R$ 4.500,00 em Bitcoin, mas não foi eleito nas Eleições 2018. 

6) Daniel Tinoco (NOVO) declarou ter R$ 2.300,33 em criptomoedas e foi candidato ao cargo 

de Deputado Federal em Minas Gerais. Não foi eleito nas Eleições 2018. 

7) Fábio Ostermann (NOVO) foi eleito Deputado Estadual no Rio Grande do Sul no 1º turno 

das Eleições 2018. Ele declarou ter 0,034 satoshis, que estavam avaliados em R$ 830,13. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Diante da pesquisa apresentada, pode-se afirmar que, em decorrência de suas 

características tecnológicas, as criptomoedas e, notadamente, as bitcoins, têm um potencial de 

proporcionar a realização de transações de conteúdo econômico com extrema segurança e 

agilidade. Por outro lado, há um carência de transparência no sistema, em face da 

impossibilidade de se saber quem são seus titulares, ou seja, há o anonimato. 

 Os pagamentos on-line via Bitcoins permitem que o usuário faça a transferência para a 

outra parte diretamente, sem instituição financeira, pois o sistema é baseado na criptografia. 

Além disso, a moeda Bitcoin já é utilizada em várias partes do mundo, atraídas por seu baixo 

custo e celeridade. Sua principal característica é a independência no que tange à autoridade 

central, cujo pagamento ocorre de maneira totalmente descentralizada. 

 Em razão do fato de que a natureza jurídica da criptomoeda ainda não foi esclarecida e 

é objeto de discussão, não havendo qualquer tipo de pronunciamento oficial e uniforme por 

parte da legislação brasileira a respeito de tal assunto, a tributação e a fiscalização de 

operações com tais instrumentos é de difícil execução.  

 Assim, no que tange ao Imposto sobre a Renda, está presente o critério material do 

fato jurídico tributário, já que o valor econômico subjacente às criptomoedas pode ser 
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considerado como acréscimo patrimonial e, portanto, ser tributado pelo imposto sobre a renda. 

Em consequência disso, pode-se cobrar uma definição, no legislativo, mais clara sobre o 

Bitcoin, até mesmo garantir segurança dos usuários. 

A partir das reflexões abstraídas com o presente estudo, fica evidente a necessidade do 

debate acerca dessa nova tecnologia, que busca, por boa parte dos usuários, uma liberdade 

maior, a qual é atendida pela ferramenta. 
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